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«H επικοινωνία και η συμμετοχή να γίνουν προτεραιότητα στο σχολείο»
Κάλεσμα του Συνηγόρου του Παιδιού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2007-2008 ο Συνήγορος του Πολίτη, και
ειδικότερα ο Συνήγορος του Παιδιού, καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να
συνεργαστούν, ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και τη συμμετοχή των
μαθητών στις διαδικασίες που τους αφορούν.
Στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του στη χώρα μας, ο Συνήγορος του Παιδιού
έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και έχει
συζητήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία μεγάλων πόλεων και της
περιφέρειας, σχετικά με την κατανόηση, την εφαρμογή και τη διάδοση των δικαιωμάτων
του παιδιού, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (ν. 2101/1992). Διαπίστωση του Συνηγόρου του Παιδιού είναι ότι τα σχολεία
της χώρας μας πρέπει να καταβάλουν ακόμη ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να
εμπεδωθούν και να προστατευτούν τα δικαιώματα των μαθητών και παράλληλα να
καλλιεργηθούν δημοκρατικές διαδικασίες και συνειδήσεις, σε συνδυασμό με τις λοιπές
αμιγώς εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, όπως αναδεικνύεται από τη δράση του Συνηγόρου, τα σχολεία μας
έχουν ανάγκη από:
- Έμφαση στον ουσιαστικό διάλογο, στην από κοινού διαμόρφωση και τήρηση
κανόνων στα σχολεία και στην τακτική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών μέσα και έξω από τις τάξεις
- Εκπαίδευση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με συμμετοχικές μεθόδους
- Αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων συνδυασμένη με
ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών στους στόχους και τις αρμοδιότητές
τους, έτσι ώστε οι μαθητές να συνδράμουν αποτελεσματικότερα στην καλύτερη
λειτουργία των σχολείων
- Ενίσχυση ομαδικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου
και καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της έκφρασης των μαθητών μέσα
από έκδοση εντύπων, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα προγράμματα.
Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές μπορεί να επιτευχθεί σμίλευση των
σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές, διαμόρφωση συνείδησης και πρακτικής κατά
των κάθε μορφής διακρίσεων και ενεργοποίηση των ίδιων των παιδιών για την
πρόληψη της βίας και την επίλυση συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου.
Ο Συνήγορος του Παιδιού τονίζει για άλλη μια φορά ότι το Υπουργείο Παιδείας
πρέπει να μεριμνήσει αφενός για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αφετέρου για
την αξιοποίηση στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα ψυχικής υγείας, ώστε μέσα στις
τάξεις να μπορούν να διεξάγονται συζητήσεις για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος των
μαθητών, όπως για τις σχέσεις μεταξύ των γενεών και μεταξύ των φύλων, τη σεξουαλική
αγωγή, το ρατσισμό, τα ναρκωτικά, κλπ. Επίσης, πρέπει να παρέχεται στήριξη στους
μαθητές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην προσωπική τους ζωή και να

γίνεται παραπομπή αυτών και των οικογενειών τους στις κατάλληλες υπηρεσίες της
κοινότητας.
Τέλος, τα προγράμματα αγωγής υγείας, που εμφανίζονται να έχουν σημειώσει
επιτυχία, είναι σκόπιμο να επεκταθούν και να απευθύνονται σε όσο γίνεται
περισσότερους μαθητές, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού προγράμματος.
Ο Συνήγορος του Παιδιού, συνεχίζει τις δραστηριότητές του, τις επισκέψεις στα
σχολεία, την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με παιδιά και ενήλικες
που ζητούν την παρέμβασή του. Με αφορμή το υλικό που προέκυψε από την «Ημέρα
Διαλόγου» (Απρίλιος 2007), στην οποία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων
και λυκείων, ο Συνήγορος υποδέχεται τις απόψεις των μαθητών μέσω σχετικού
ερωτηματολογίου στον ιστοχώρο του (www.0-18.gr) και προετοιμάζει ειδικές
παιδαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και υπευθύνους αγωγής
υγείας στα σχολεία.
Οι ενδιαφερόμενοι ανήλικοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συνήγορο του
Παιδιού στην τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση 800.11.32000 και οι ενήλικοι στο
210.7289744.

