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I. Π ερ ιγρ α φ ή π αραπ όνου

1. Οι κ.κ.
Λ γονείς του .'Vf.
, μαθητή στη
Β’ Τάξη Τεχνικής Σχολής
, με επιστολή ημερομηνίας
24 Ιουλίου 2017, υπέβαλαν παράπονρ* στον Ανεξάρτητο Μηχανισμό για την
προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
αναφορικά με την αντιμετώπιση του μαθητή από την διεύθυνση και τους
διδάσκοντες καθηγητές του σχολείου του, καθώς και από τη Συνδετική Λειτουργό
και την Εκπαιδευτική Ψυχολόγο, που χειρίζονται την περίπτωσή του εκ μέρους του
Υπουργείου.

2. Ειδικότερα, οι γονείς υποστήριξαν ότι το παιδί τους διαγνώστηκε με Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα Μαθησιακών Δυσκολιών όταν ήταν ήδη στην Γ Τάξη Γυμνασίου.
Ειδικότερα, σε Ψυχολογική Έκθεση αναφορικά με τον μαθητή, η οποία συντάχθηκε
το 2012, αναφέρονται τα εξής:

«Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποστηρίζουν σημαντική αδυναμία στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοελέγχου σε επίπεδο διατήρησης της προσοχής και
ελέγχου της παρορμητικότητας και της ενεργητικότητας. Παράλληλα φαίνεται να
προκύπτουν γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και ανάπτυξη των γνωστικών
ικανοτήτων σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα. Συνοπτικά: Φαίνεται ότι
ο
; δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του για μεγάλα χρονικά
διαστήματα σε ομαδικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον όπου επαναλαμβάνεται
μονότονα η ίδια δραστηριότητα (π.χ. σχολική τάξη). Το γεγονός αυτό οδηγεί στην
αδυναμία ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων οι οποίες δεν κινούν το ενδιαφέρον του
και τη διάσπαση της προσοχής του με παραμικρά εξωτερικά ερεθίσματα.
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που ο ίδιος επιλέγει και που
απολαμβάνει (πχ. ποδόσφαιρο, ηλεκτρονικά παιχνίδια) και οι οποίες παρέχουν
άμεση ενίσχυση και ελευθερία επιλογής δεν παρατηρούνται παρόμοιες δυσκολίες.
Σημαντική δυσκολία φαίνεται να παρουσιάζεται και στην ικανότητα του
να ελέγξει την παρορμητικότητά του. Δυσκολεύεται να επιβλέπει, να οργανώνει και
να ρυθμίζει τον εαυτό και τη συμπεριφορά του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
περιμένει τη σειρά του για κάτι, να διακόπτει άλλους, να είναι επιρρεπής σε
ατυχήματα, να παρασύρεται ευκολότερα από άλλα παιδιά σε αρνητικές
συμπεριφορές και να δυσκολεύεται να ακολουθεί κανόνες και οδηγίες. Σε
υψηλότερα από τα αναμενόμενα για την ηλικία του φαίνεται να κυμαίνεται η
ενεργητικότητα και κινητικότητά του. Ο ι
:ίναι υπερβολικά κινητικός στην
τάξη. Σηκώνεται χωρίς λόγο από τη θέση του, αλλά ακόμα και όταν κάθεται παίζει
με αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά του, στριφογυρίζει στην καρέκλα του και
κάποιες φορές κάνει θορύβους με τα χέρια και τα πόδια του. (...) Τα
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προαναφερόμενα φαίνεται να αποτελούν συμπτώματα Διαταραχής Ελλειμματικής
Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).

3. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το γεγqvός της μη έγκαιρης διάγνωσης της διαταραχής
είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να στιγματιστεί ως «άτακτος/ατίθασος μαθητής» και να
αντιμετωπίζεται διαχρονικά ως ο υπεύθυνος/υπαίτιος όλων των αταξιών που
συνέβαιναν στην τάξη του. Αλλά και μετά τη διάγνωση της κατάστασης, η
διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου του δεν έλαβαν, σύμφωνα με τους γονείς,
την αναγκαία καθοδήγηση από · το Υπουργείο, αναφορικά με τα ειδικά
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών με ΔΕΠΥ, με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να τον στηρίξουν κατάλληλα ούτε σε θέματα απόδοσης, ούτε σε θέματα
συμπεριφοράς.

4. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως υποστήριξαν οι γονείς, ο μαθητής, κατά το τέλος της
σχολικής χρονιάς 2016-2017, να μείνει για δεύτερη φορά στάσιμος, χωρίς το
δικαίωμα να παρακαθίσει σε εξετάσεις, εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών.
Σύμφωνα με τους γονείς, η απόφαση αυτή ήταν, ιδιαιτέρως ανεπιεικής και θα
οδηγούσε αναπόφευκτα το παιδί τους στην εγκατάλειψη του σχολείου και στην
αποστέρησή του από το δικαίωμα στη μάθηση. Ταυτόχρονα, οι γονείς υποστήριξαν
ότι η διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψε η εν λόγω απόφαση ήταν
παράτυπη, αναφέροντας ενδεικτικά:

•

Ότι οι ίδιοι ουδέποτε έλαβαν γραπτώς αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τις
απουσίες του γιου τους,

•

Ότι οι αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονταν όχι σε απουσία του παιδιού από την
τάξη αλλά σε καθυστέρησή του να προσέλθει σε αυτήν, συμπεριφορά που
σχετίζεται με τη ΔΕΠΥ,

•

Ότι αναιρέθηκε η υπόσχεση που είχε δοθεί από το σχολείο ότι θα διαγράφονταν
κάποιες από τις απουσίες, αν ο μαθητής προσέφερε κοινωνική εργασία στο
σχολείο, όπως και έκανε.•

•

Ότι σχετική έκθεση της Παιδοψυχιάτρου που τον παρακολουθεί αγνοήθηκε και
δεν λήφθηκε υπόψη στην απόφαση για να μείνει ο μαθητής ανεξεταστέος, και

•

Ότι κάποιοι καθηγητές ψήφισαν σχετικά χωρίς να είναι ενήμεροι για την
κατάσταση του μαθητή.

ο
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II. Οι θέσ εις του Υ π ουργείου, του σγολείου και της εκπ α ιδευτικής ψυχολόγου

1. Λάβαμε τις θέσεις του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, με επιστολή ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2017, στην οποία
επισυνάφθηκαν σχετικά σημειώμάτα και άλλα έντυπα. Στην εν λόγω επιστολή,
σημειώνονται συνοπτικά τα εξής:
y

Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας έλαβε όλα τα μέτρα και ενέργειες για να
βοηθηθεί ο μαθητής και να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.

Y

Το σχολείο παρείχε στον μαθητή όλη τη στήριξη και βοήθεια που αυτός
χρειαζόταν, κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο επιβολής των ποινών με
χαρακτηριστική διαβάθμιση, όπως προνοείται από τους σχετικούς κανονισμούς
επιβολής πειθαρχικών μέτρων.

y

Ο τρόπος καταχώρησης και χαρακτηρισμού των απουσιών καθορίζεται από
τους κανονισμούς επιβολής πειθαρχικών μέτρων.

Y

Ο καθηγητικός σύλλογος, ο οποίος επανεξέτασε την περίπτωση και αφού
παρουσιάστηκαν ενώπιον του όλα τα στοιχεία που αφορούσαν τον μαθητή,
αποφάσισε τη μη αλλαγή της αρχικής του απόφασης ενεργώντας πάντοτε στο
πλαίσιο που καθορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί.

/

Οι γονείς ενημερώνονταν τακτικά για την κατάσταση του παιδιού τους
τηλεφωνικώς και με γραπτές επιστολές, ενώ ο πατέρας επισκεπτόταν το
σχολείο και ενημερωνόταν πολύ συχνά.

/

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σεβόμενη το
δικαίωμα του κάθε ατόμου στην εκπαίδευση ενέκρινε τη φοίτηση του μαθητή
στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας ως σχολείο δεύτερης ευκαιρίας όπου
μπορεί να ολοκληρώσει τη φοίτησή του.

2. Σε Σημείωμα του Διευθυντή της Τεχνικής Σχολής, στην οποία φοιτούσε ο μαθητής,
αναφέρονται πιο αναλυτικά τα ακόλουθα:
/

Ο μαθητής παρέμεινε στάσιμος λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων
απουσιών (76, ενώ το ανώτατο όριο είνάι 51), οι οποίες οφείλονταν σε
αδικαιολόγητη
εγκατάλειψη του μαθήματος ή σε άρνησή του να
παρακολουθήσει κάποια μαθήματα ή εγκατάλειψη του σχολείου την 7η περίοδο.

Υ

Παράλληλα, του είχαν επιβληθεί και άλλες απουσίες (αποβολές) ως
παιδαγωγικά μέτρα, οι οποίες, ωστόσο, καταχωρήθηκαν ως δικαιολογημένες.
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Αυτές αφορούσαν παραπτώματα όπως κάπνισμα στον χώρο της Σχολής,
απουσία από οργανωμένη εκδρομή και χαρτοπαίγνιο σε ώρα μαθήματος. Η
υπεύθυνη Βοηθός Διευθύντρια συχνά τον καλούσε και τον προειδοποιούσε, ενώ
οι αποβολές που του επιβλήθηκαν ήταν λιγοστές και πάντα με σκοπό τον
παραδειγματισμό του καςτην ένταξή του στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.
/

Οι γονείς του λάμβαναν ενημέρωση αναφορικά με την εικόνα των
αδικαιολόγητων απουσιών του, τόσο γραπτώς (μέσω 2 επιστολών) όσο και
προσωπικά, στα πλαίσια συναντήσεων με την υπεύθυνη Βοηθό Διευθύντρια.

Y

Κατά την επανεξέταση της περίπτωσης του μαθητή, όλα τα σχετικά έγγραφα
αναγνώστηκαν προς τα μέλη του καθηγητικού συλλόγου, πλην όμως το σώμα
δεν θεώρησε ότι υπήρχε λόγος που θα δικαιολογούσε τη λήψη οποιοσδήποτε
απόφασης που θα αντίβαινε στους γραπτούς κανονισμούς λειτουργίας των
σχολείων (ώστε δηλαδή να του δοθεί το δικαίωμα να παρακαθίσει σε εξετάσεις,
αντί να μείνει στάσιμος).

y

Το σχολείο αφενός είχε εφαρμόσει όλες τις αποφάσεις της Επαρχιακής
Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αφορούσαν τον μαθητή, και
αφετέρου είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο μαθητής να
ακολουθεί κανονικά το σχολικό πρόγραμμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

3.

Επισυνάφθηκαν δύο επιστολές που είχαν σταλεί στους γονείς σχετικά με τις
απουσίες του παιδιού τους, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου 2016,
βάσει των οποίων φαίνεται ότι ο μαθητής είχε μέχρι το σημείο εκείνο συμπληρώσει
50 αδικαιολόγητες απουσίες. Επιπρόσθετα, επισυνάφθηκε το δελτίο ετήσιας
επίδοσης, το ποινολόγιο και υπογραμμένη δήλωση από τους γονείς ότι έτυχαν
ενημέρωσης για το πρώτο τετράμηνο.

4.

Στα έγγραφα που αποστάληκαν στο Γραφείο μου περιλαμβάνεται Σημείωμα της
Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου που παρακολουθούσε τον μαθητή, στο οποίο, αφού
πρώτα γίνεται αναδρομή στο ιατρικό ιστορικό και τη στήριξη που ο μαθητής έλαβε,
τόσο από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, όσο και από τις Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, σημειώνονται τα εξής:

ο

ο

«Τα προβλήματα του
είναι χρόνια και σοβαρά κάι επηρεάζουν τη
λειτουργικότητά του στην οικογένεια και στο σχολείο. Για να μπορεί να λειτουργήσει
χρειάζεται συνεχώς τη στήριξη των γονέων του και των καθηγητών του, καθώς και
την παρακολούθηση από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Μετά από τις περσινές
δυσκολίες, οι γονείς ήταν δεκτικοί σε εισηγήσεις για συνεργασία με επαγγελματίες
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ψυχικής υγείας και λαμβάνουν βοήθεια. Ο
; παρά την ανωριμότητα και τα
μειω μένα κίνητρα που παρουσιάζει δέχτηκε συμβουλευτική από την Εκπαιδευτική
Ψυχολόγο, τον καθηγητή Συμβουλευτικής του σχολείου, τους γονείς και τους
διδάσκοντές του και αποφάσισε να αλλάξει κλάδο και να φοιτήσει με τη στήοιξη και
μέντορα καθηγητή ξανά στο Β' έτος. Παρότι τα προβλήματα του
παραμένουν, με τη στήριξη που σχολείου και των γονέων, ο
' φέτος δεν
απασχόλησε με σοβαρή παραβατικότητα, δεν εγκατέλειψε τη φοίτησή του, ούτε
σημείωσε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό απουσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένων των δυσκολιών του μαθητή,
εισηγούμαστε όπως ο αριθμός των απουσιών του αξιολογηθεί με επιείκεια και του
δοθεί η δυνατότητα να δώσει εξετάσεις στη δεύτερη εξεταστική για να συνεχίσει τη
φοίτησή του στο σχολείο, που αποτελεί παράγοντα πρόληψης μεγαλύτερων
δυσκολιών (...)»

III. Ν ομοθετικό π λ α ίσ ιο - Συμπεράσματα

1.

Σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Κανονισμούς του 1990 έως 2016, οι οποίοι ίσχυαν κατά τον κρίσιμο για την
υπόθεση χρόνο, μαθητές που σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών
μεγαλύτερο των 51 παρέμεναν στάσιμοι, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να
παραπεμφθούν σε εξετάσεις προαγωγής. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογημένες μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με την
προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, ο καθηγητικός σύλλογος είχε την διακριτική
ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από ότι προαναφέρεται.

2.

Στην υπό εξέταση περίπτωση, ο Καθηγητικός Σύλλογος εφάρμοσε απαρέγκλιτα
τον πιο πάνω κανονισμό, κρίνοντας ότι ο αριθμός των απουσιών του μαθητή,
δεδομένου ότι ήταν μεγαλύτερος του 51, δεν του επέτρεπε να πάρει οποιαδήποτε
άλλη απόφαση, παρά μόνο την παραμονή του στην ίδια τάξη, χωρίς δικαίωμα να
παρακαθίσει σε εξετάσεις.
ο

3.

Η πιο πάνω απόφαση δεν με βρίσκει σύμφωνη. Λαμβάνοντας
υπόψη τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε ο μαθητής, ο Καθηγητικός Σύλλογος θα μπορούσε
στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας, είτε να θεωρήσει κάποιες από τις
απουσίες του μαθητή ως δικαιολογημένες, είτε να θεωρήσει τις υποδείξεις και

7

εισηγήσεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου που παρακολουθούσε τον μαθητή ως
ικανοποιητική απόδειξη του ότι απουσίες του συνδέονταν με τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε και δεν θα έπρεπε να κριθούν με αυστηρότητα εφόσον υπήρχε
ιδιαίτερο ζήτημα που διαφοροποιούσε την κατάσταση σε σχέση με τις άλλες.

4. Ας μην ξεχνούμε ότι η ίδια αντιμετώπιση ανόμοιω ν περιπτώσεων συνιστά
διάκριση και ανισότητα .
5. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η απόφαση ενός σχολείου να αφήσει στάσιμο
κάποιον/α μαθητή/τρία έχει ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο, τόσο στην ίδια την πορεία
της ζωής του/της, όσο και στην ψυχολογική και συναισθηματική του/της κατάσταση,
ως εκ τούτου δεν μπορεί να λαμβάνεται παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και με φειδώ,
εφόσον αξιολογηθούν επαρκώς όλοι οι συναφείς παράγοντες και αφού έχουν
αναζητηθεί και εξαντληθεί λιγότερο αυστηρά και επαχθή μέτρα με βάση την αρχή
της α να λο γικότητα ς .

6. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα/μία μαθητή/ρια με ΔΕΠΥ, την οποία ο/η ίδιος/α
στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος προσπαθεί να αντιμετωπίσει, ώστε να
ανταποκριθεί, στο μέτρο του δυνατού, στις ανάγκες της μαθησιακής διαδικασίας και
να παραμείνει σε αυτήν.

7. Ο συγκεκριμένος μαθητής λόγω της Διαταραχής, παρουσίαζε παρορμητικότητα και
υπερκινητικότητα, καθώς και γνωστικές αδυναμίες και μαθησιακές δυσκολίες ζητήματα τα οποία ήταν γνωστά στο σχολείο. Φαίνεται, δε, ότι πολλές από τις
συμπεριφορές του, για τις οποίες είτε τιμωρήθηκε πειθαρχικά με δικαιολογημένες
απουσίες, είτε εγκατέλειπε το μάθημα και άρα χρεώθηκε με αδικαιολόγητες
απουσίες, ο φ είλο ντα ν στα χ ρ ό ν ια κ α ι σοβαρά, όπως χαρακτηρίζεται, από την
Εκπαιδευτική Ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε, προβλήματα. Από τα στοιχεία
που τέθηκαν υπόψη μου, προκύπτει, παράλληλα, ότι ο μαθητής μέχρι το τέλος του
πρώτου σχολικού τετραμήνου είχε σχεδόν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των
αδικαιολόγητων απουσιών, γεγονός για το οποίο οι γονείς του φαίνεται να ήταν
ενήμεροι. Ενδεχομένως, τότε να εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια τόσο των γονέων
όσο και του ίδιου του μαθητή να μη σημειωθούν άλλες αδικαιολόγητες απουσίες,
0 κάτι που όμως δεν έγινε κατορθωτό. Μειώθηκε πάντως ο ρυθμός αυτών των
απουσιών αφού μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς σημειώθηκαν μόνο 25 ακόμα.
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8. Η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία παρακολουθούσε τον μαθητή, σε σχετικό της
Σημείωμα επεσήμανε τη σοβαρή προσπάθεια που αυτός κατέβαλλε και τόνισε την
ανάγκη το θέμα των απουσιών του να αξιολογηθεί από τον καθηγητικό σύλλογο με
επιείκεια, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να παρακαθίσει σε εξετάσεις στη β’
εξεταστική και όχι να μείνει στάσιμος, ώστε να προληφθούν περισσότερες
δυσκολίες. Δυστυχώς", η εισήγηση αυτή, είτε αγνοήθηκε, είτε δεν αξιολογήθηκε
επαρκώς κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από τον Καθηγητικό
Σύλλογο. Το γεγο νό ς αυτό, σε συνδυασμό με το ότι δεν αναζητήθηκαν αττό το
σ χ ο λ είο άλλες ηπ ιότερες; πιο επ ιεικείς και π ιο κατάλληλες γ ια την
π ερ ίπ τω σ η του μαθητή λύσεις, θεωρώ ότι καθιστά την τελική απ όφ ασ η που
λή φ θ η κε δυσ ανάλογη .

9. Π α ρ ό τι καμία εισ ή γη σ ή μου δεν μπ ορεί να αλλάξει την τροπή που έλαβαν
τε λ ικ ά τα π ράγμ ατα, επ ισ ημαίνω τα π ιο πάνω , τόσο για σκοπ ούς ηθικής
δ ικ α ίω σ η ς του μαθητή, όσο και για σκοπ ούς π ροβληματισμού και
ανα σ τοχα σ μ ού του ίδιου του σχολείου.

İV. Νέοι Κ α νονισ μ οί - Π αρατηρήσεις - Εισηγήσεις

1.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 τέθηκαν σε ισχύ νέοι Κανονισμοί για τη Λειτουργία
τω ν Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 1 . Σε αυτούς, περιλαμβάνεται
πρόνοια2, βάσει της οποίας ο καθηγητικός σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία να
αποφασίζει διαφορετικά από ότι προβλέπουν οι γενικοί κανόνες που αφορούν στην
πλήρη φοίτηση των μαθητών, σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις
μαθητών, που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανόμενης
και της ψυχικής υγείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι τεκμηριωμένο έπειτα από
παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού ή τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, μη εξαιρούμενης της παραπομπής σε
ιατροσυμβούλιο, αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης
ή/και του μαθητή.

1 Κ.Δ.Π 6 0 /2 0 1 7
2 Άρθρο 18(17)
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2.

Αυτό που έχει ουσιαστικά αλλάξει είναι ότι κατέστη πλέον σαφές πως τα σοβαρά
προβλήματα υγείας συμπεριλαμβάνουν και τα προβλήματα ψυχικής υγείας και πως
αρκεί η τεκμηρίωσή τους έπειτα από παρακολούθηση από την Υ π ηρεσία
Ε κπ αιδευτικής Ψ υχολογίας. Η πιο πάνω εξέλιξη είναι θετική, αν και ενδεχομένως
στην πρόνοια αυτή θα έπρεπε να περιληφθούν, επίσης ρητά, και τα προβλήματα, °
που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ.

3.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο και να
περιοριστεί η εμβέλεια της διάταξης μόνο με την προσκόμιση ιατρικού
πιστοποιητικού, αλλά εξίσου σημαντική θα πρέπει να είναι η γνω μάτευση της
Υ π ηρεσίας Ε κπ αιδευτικής Ψυχολογίας.

4.

Επισημαίνω ότι οι εν λόγω Κανονισμοί, στον βαθμό που άπτονται ζητημάτων που
μπορούν να ενταχθούν στον ορισμό της «αναπηρίας» όπως π ροβλέπ εται από
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώ ματα τω ν Ατόμω ν με Αναπηρίες (ΑμεΑ), θα
π ρέπ ει να ερμ ηνεύοντα ι και να εφαρμόζονται σε συμφω νία με την εν λόγω
Σύμβαση. Συγκεκριμένα, με βάση τη Σύμβαση, «άτομα με αναπηρίες
περιλαμβάνουν εκείνα τα άτομα τα οποία έχουν μακροχρόνια σωματικά, πνευματικά,
διανοητικά ή αισθητηριακά εμπόδια τα οποία, κατά την αλληλεπίδρασή τους με
διάφορα εμπόδιο, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική
συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους».

=ο

5. Στο άρθρο 24 τη ς Σύμβασης αναγνωρίζεται, ειδικότερα, το δικαίωμα των ατόμων
με αναπηρίες στην εκπαίδευση και, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος
αυτού χωρίς διάκριση και στη βάση των ίσων ευκαιριών, θεσπίζεται η υποχρέωση
των κρατών να διασφαλίζουν περιεκτικό σύστημα εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα
και δια βίου εκπαίδευση που κατευθύνεται: (α) Στην πλήρη ανάπτυξη των
ανθρώπινων δυνατοτήτων και αίσθησης αξιοπρέπειας και αξίας του εαυτού, και
στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών
ελευθεριών και ανθρώπινης διαφορετικότητας, (β) Στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας, ταλέντων και δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες,
όπως επίσης και των πνευματικών και σωματικών τους ικανοτήτων, στο μέγιστο
° δυνατόν, και (γ) Στην διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες νά συμμετέχουν
αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία.
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6. Α ξίζει να σημειωθεί ότι, στους νέους Κανονισμούς έχουν προβλεφθεί γενικές
αρχές που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή τους3. Ειδικότερα, προνοείται
ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημόσια αρχή εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο
στην ερμηνεία και εφαρμογή των Κανονισμών έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από
το κατά πόσο αυτό αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο ή μη, να ερμηνεύει και να
εφ α ρ μ όσ ει τ ις διατάξεις τους, ανάμεσα σε άλλα, με σεβασμό σ τη ν α
α ξιο π ρ έπ εια κ α ι την προσω π ική αξία του. π αιδιού κ α ι με αμεροληψ ία, με °
ιδ ια ίτερ η προσοχή σ τη ν προσω π ική του κατάσταση, σ τη ν ευημερία κ α ι σ τις
ιδ ια ίτε ρ ε ς α νά γκες του, κα ι μ ε πλήρη σεβασμό στη σ ω ματική και ψ υχική του
ακεραιότητα. Διαλαμβάνεται, επίσης, ότι κατά την εφαρμογή των Κανονισμών,
κάθε πρόσωπο ή δημόσια αρχή λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τον βαθμό
ωριμότητας, την υγεία, τη διανοητική και φυσική ανάπτυξη του παιδιού και το κατά
πόσο αυτό για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, λαμβάνοντας
υπόψη το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής του.

7. Οι πιο πάνω γενικές αρχές καθιστούν τους νέους Κανονισμούς που αφορούν στη
λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης περισσότερο συμβατούς με το
γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης.
8. Παρά το ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί ρητές αναφορές σε σχέση με θέματα
αναπηρίας και ειδικότερα, ως προς την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει όλα
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει την πλήρη απόλαυση από παιδιά με
αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην εκπαίδευση, σε ίση βάση με τα
άλλα παιδιά, εν τούτοις το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει σε κάθε περίπτωση να
διασφαλίζει, ότι η εφαρμογή των Κανονισμών σε μαθητές με αναπηρίες θα πρέπει
να γίνεται υπό το πρίσμα της σχετικής Σύμβαση του ΟΗΕ.

9. Ειδικότερα και με αφορμή την υπό εξέταση περίπτωση, θα πρέπει, γ ια την
π λ ή ρ η και ορθή εφαρμογή τω ν νέων Κ ανονισμώ ν, το αρμόδιο Υ π ο υρ γείο
να καταπ ολεμήσει τό σ ο π ιθανά θέματα άγνοια ς τω ν εκπ αιδευτικώ ν, σε
σ χέσ η με ειδικά ζητήματα σ υμπ εριφ ορώ ν μαθητών που σ χετίζοντα ι με
π ροβ λήμ ατα ψ υχικής υγείας, όσο και στερεότυπ α ή π ροκαταλήψ εις που
ενδεχομ ένω ς π α ρεμ βά λλονται στη σω στή εκτίμησ η και αξιολόγηση τω ν
ζητη μά τω ν αυτών.

3 Άρθρο 3
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10. Θα πρέπ ει, π αράλληλα, το εκπ αιδευτικό σύστημα και η διδασκαλία να
μπ ορ ούν να π ροσ α ρμόζοντα ι, ώ στε να είναι σε θέση να π εριλάβουν τις
δ ια φ ο ρ ετικές α π α ιτή σ εις κάθε μαθητή και να άρουν τα εμπόδια που
δ υσ χερ α ίνουν αυτή την πιθανότητα. Υπό αυτή την έννοία, το Υπουργείο οφείλει
να μεριμνήσει για την ενδυνάμωση τόσο του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος,
όσο καιατων εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν όλουςπους
μαθητές, αποσκοπώντας στην πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή, πρόσβαση,
παρακολούθηση και επιτυχία τους, και ιδιαίτερα αυτών που για διαφορετικούς
λόγους βιώνουν αποκλεισμό ή κίνδυνο περιθωριοποίησης.

11. Γράφοντας τον επίλογο της παρούσας έκθεσης, περιήλθε στην αντίληψη μου από
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κραυγή μιας μάνας, της οποίας το παιδί,φοιτά στο
Α ’ Δημοτικό σχολείο
. Ισχυρίζεται ότι δεν λήφθηκαν τα απαιτούμενα
μέτρα προς άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει το παιδί ώστε να συμμετέχει
στη γιορτή του σχολείου ισότιμα με τα αλλά παιδιά.

12. Συγκεκριμένα με βάση τον εν λόγω ισχυρισμό το παιδάκι στάθηκε στην σκηνή
ΧΩΡΙΣ όμως να ασκηθεί το δικαίωμα του λόγου. Το παιδάκι ένιωσε μειονεκτικά
μπροστά και δίπλα από τους συμμαθητές του.
13. Αυτή ήταν η θέση της μάνας και δεν διαψεύσθηκε από κανένα.
14. Έρευνα του περιστατικού από μέρους μας δεν έγινε, δεν διευκρινίστηκε το πως
και το γιατί. Δεν έχει σημασία το πως έλαβε χώρα το όλο συμβάν.
15. Σημασία έχει ότι το παιδάκι στάθηκε αμέτοχο και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να
μιλήσει πάνω στην σκηνή, όπως μίλησαν τα υπόλοιπα κοριτσάκια που βρισκόταν
δίπλα της.
16. Αν αυτό καταστεί αναντίλεκτο, μετά από την έρευνα που ήδη διεξάγει το αρμόδιο
Υπουργείο, θα αποτελέσει ακόμη ένα γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για
. άμεση βελτίωση και αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος.
\ t . Ενός συστήματος που θα εκπαιδεύσει και θα αφυπνίσει τους εκπαιδευτικούς για
να εντοπίζουν και εύλογα να στηρίζουν το κάθε παιδάκι που αντιμετωπίζει
εμπόδια, ώστε να αρθούν αυτά τα εμπόδια, και να εξασφαλιστεί αδιακρίτως η
συμμετοχή τους στο σχολικό πρόγραμμα σε ίση βάση με τα αλλά παιδάκια.
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18. Α υτές είναι και οι εισηγήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, αναμένοντας ότι θα τύχουμε ενημέρωσης για συγκεκριμένες δράσεις
στις οποίες θα προβεί προς την πιο πάνω κατεύθυνση.

ίρια 'λτυλιανσύ-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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