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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού,
απευθύνθηκε γραπτά στο Υπουργείο Παιδείας διατυπώνοντας τις απόψεις του σχετικά µε τη
χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο βάσει της εµπειρίας του από τις επισκέψεις
που πραγµατοποιεί σε σχολεία, το διάλογο µε τους µαθητές και τις αναφορές που έχει δεχτεί
από πολίτες.
Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις παιδιών και γονέων, τα ερωτηµατικά που τίθενται
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της µαθησιακής διαδικασίας, την προστασία της
προσωπικότητας και των προσωπικών δεδοµένων και τις επιπτώσεις που η χρήση των
κινητών έχει στην υγεία των µαθητών, ο ΣτΠ καλεί το ΥΠΕΠΘ να αντιµετωπίσει το σοβαρό
αυτό ζήτηµα µέσω της διεξαγωγής ενός διαλόγου που θα οδηγήσει στη λήψη
αποτελεσµατικών µέτρων. Η ενηµέρωση και ο διάλογος µε τους Συλλόγους Γονέων και τους
µαθητές θα πρέπει να αφορά τις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες της χρήσης των κινητών
τηλεφώνων και να διεξαχθεί κυρίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε στόχο να συµφωνηθεί
ένα πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
(εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων).
Ο ΣτΠ διατυπώνει προς το ΥΠΕΠΘ προτάσεις για τον χειρισµό του ζητήµατος µέσω
εγκυκλίων µε σαφείς προβλέψεις για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων,
ώστε να αποτρέπεται αποτελεσµατικά η θυµατοποίηση των µαθητών από τη χρήση κινητών
τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου.
Οι προτάσεις αφορούν: για τα µεν σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης την
απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού
ωραρίου και την εγγύηση σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, για τα δε
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου ήδη απαγορεύεται ρητά η χρήση κινητών
στις ώρες του µαθήµατος, ο Συνήγορος προτείνει να υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος, ως
προς τους τρόπους εφαρµογής της ισχύουσας απαγόρευσης και τον ρόλο των εκπαιδευτικών,
ενθαρρύνοντας τη διεξαγωγή διαλόγου στα σχολεία µε συµµετοχή των µαθητικών
κοινοτήτων και στόχο τη θέσπιση κανόνων αυτοδέσµευσης και αυτοπροστασίας στην
κάθε εκπαιδευτική κοινότητα.
Στον ανοικτό δηµόσιο διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ο Συνήγορος του Παιδιού
είναι διατεθειµένος, εφόσον προσκληθεί, να συνεισφέρει τη δική του οπτική και εµπειρία.
Πληροφορίες για το περιεχόµενο της επιστολής της Αρχής προς το Υπουργείο θα βρείτε
στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη www.synigoros.gr και στο τηλέφωνο της
Γραµµατείας του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, 210-7289703

