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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, υπό την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει
επισκεφθεί μεγάλο αριθμό σχολείων, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία
συζητάει με τα παιδιά για τα θέματα που τα απασχολούν. Από τις συζητήσεις αυτές αλλά και
από την επικοινωνία με εκπαιδευτικούς έχει γίνει φανερό ότι ο θεσμός των μαθητικών
κοινοτήτων, που αποσκοπεί να ενισχύσει την αυτενέργεια και την ανάπτυξη της
υπευθυνότητας των παιδιών όλων των σχολικών βαθμίδων, δεν αξιοποιείται πλέον από τη
σχολική κοινότητα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε μια τυπική
δραστηριότητα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.
Με αφορμή τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των καινούργιων μαθητικών
συμβουλίων και κρίνοντας τον θεσμό αυτό εξαιρετικά σημαντικό για την ενίσχυση της
συμμετοχής των παιδιών στη σχολική ζωή και την ανάπτυξη της υπευθυνότητάς τους, ο
Συνήγορος του Παιδιού απευθύνεται με επιστολή του στους μαθητές και τις μαθήτριες.
Με την επιστολή αφενός υπενθυμίζει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τον
ουσιαστικό ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων όπως αυτός προβλέπεται στην Υπουργική

Απόφαση 23/1986/Β-619 «Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων»,

αφετέρου προτείνει τρόπους συμμετοχής και ενεργοποίησης των μαθητικών κοινοτήτων.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος προτείνει τη διεξαγωγή συζητήσεων για θέματα που αφορούν τη
λειτουργία του σχολείου και τη ζωή των παιδιών γενικότερα, την έκδοση περιοδικών ή
εφημερίδων, τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη διοργάνωση εκθέσεων, προβολών, συναυλιών ή
παραστάσεων, τη λειτουργία ομίλων, κ..λπ. Για πολλές από αυτές τις δραστηριότητες
χρειάζεται η συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς και έτσι είναι μια σημαντική ευκαιρία
να ζωντανέψει η σχολική κοινότητα, με πρωτοβουλίες των παιδιών και υποστήριξη των
ενηλίκων.
Η εμπειρία από σχολεία που έχουν ενεργοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση έχει
ήδη δείξει ότι τα παιδιά γνωρίζονται καλύτερα και αναπτύσσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις
μεταξύ τους, βρίσκουν ενδιαφέρον και νόημα στην παρουσία τους στο σχολείο, ενώ
ταυτόχρονα μαθαίνουν να λειτουργούν δημοκρατικά, διεξάγοντας συζητήσεις και
παίρνοντας αποφάσεις για θέματα που τα αφορούν, τις οποίες στη συνέχεια καλούνται να
εφαρμόσουν αναλαμβάνοντας την ευθύνη γι’ αυτές.
Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Συνηγόρου του Πολίτη www.synigoros.gr. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2107289703.

