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ΠΟΡΙΜΑΣΑ
Πξαγκαηνπνηήζεθε, κε κεγάιε επηηπρία θαη κε ηε ζπκκεηνρή 200 πεξίπνπ Σπλέδξσλ, ην 9 ν Δηήζην
Παγθύπξην Σπλέδξην ηεο Παγθύπξηαο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ
Παηδηνύ (ΠΣΔΠΔΠ). Τν Σπλέδξην έγηλε ζηελ Αγία Νάπα, κε ηελ νξγαλσηηθή βνήζεηα ηεο ΔΠΔΠ
Ακκνρώζηνπ θαη ζπδήηεζε ην ζέκα: «Ο Φεηξηζκόο ησλ Παηδηώλ κέζα από ην Δθπαηδεπηηθό
Σύζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο Πξόλνηεο ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ».
Τόζν ζηηο Οινκέιεηεο όζν θαη ζηηο Θεκαηηθέο Οκάδεο πνπ ιεηηνύξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Σπλεδξίνπ, αλαιύζεθαλ ζε βάζνο βαζηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαη δηαπηζηώζεθαλ ηα πην θάησ:
1. Οη δνκέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζην Δθπαηδεπηηθό καο Σύζηεκα γηα ην
ρεηξηζκό ησλ παηδηώλ δελ είλαη νύηε επαξθείο νύηε ζύγρξνλεο.
2. Ζ πνιηηηθή πνπ δηέπεη ην Δθπαηδεπηηθό καο Σύζηεκα δελ θαλεξώλεη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα
γηα εθαξκνγή κέηξσλ πνπ λα πξνεηνηκάδνπλ ην παηδί απνηειεζκαηηθά γηα ηθαλνπνηεηηθή
θαη ππεύζπλε εθηέιεζε ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ.
3. Ζ ειιηπήο αλαγλώξηζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, πνπ θπζηνινγηθά εληείλεηαη κε
ηελ εμέιημε ησλ πνιππνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ζην ραξαθηήξα ηεο ζύγρξνλεο Κππξηαθήο
θνηλσλίαο, δελ έρεη αληηθξηζηεί επηζηεκνληθά θαη απνηειεζκαηηθά από ην ζύζηεκα.
4. Οη θαλνληζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ην ρεηξηζκό ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο
βίαο ζηα ζρνιεία, έρνπλ θπξίσο θαηαζηαιηηθό θαη όρη παηδαγσγηθό ραξαθηήξα.
5. Οη αξκόδηνη θνξείο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο πξνβιεκαηίδνληαη θαη ζπδεηνύλ
κέηξα εθζπγρξνληζκνύ (κεηαμύ ηνπο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο Υπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο
Χπρνινγίαο) αιιά θηλνύληαη κε πνιύ αξγνύο ξπζκνύο θαη δελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ, ηειηθά,
ζα επηδησρζεί θαη ζα επηηεπρζεί ελαξκόληζε κε ηηο πξόλνηεο ηεο Σύκβαζεο γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ.
Τν Σπλέδξην θαηέιεμε ζηηο εμήο εηζεγήζεηο θαη παξάιιεια πηνζέηεζε όιεο ηηο εηζεγήζεηο θαη
πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο Θεκαηηθέο Οκάδεο θαη νη νπνίεο ζα πεξηιεθζνύλ ζην Υπόκλεκα
πξνο ηνπο Αξκνδίνπο θαη ζηελ έθδνζε ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ Σπλεδξίνπ.
1. Γηα ην Πξόγξακκα, ηνπο Λεηηνπξγνύο θαη γεληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο:
Α. Να γίλεη αλαδόκεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ καο Σπζηήκαηνο θαη λα νξηζηεί δηεπηζηεκνληθή
επηηξνπή ε νπνία λα κειεηήζεη ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ
άπηνληαη θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ ώζηε ην ζρνιείν λα θαιιηεξγεί θνηλσληθέο
θαη πλεπκαηηθέο δεμηόηεηεο απαξαίηεηεο γηα δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ
παηδηώλ ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή.
Β. Να κεησζεί ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε θάζε ηκήκα θαη λα γίλεη, ηνπιάρηζηνλ ην
Γπκλάζην, νινήκεξν, ώζηε λα παξέρεηαη αηνκηθή θαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα εθεί πνπ
ρξεηάδεηαη.
Γ. Να κειεηεζνύλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα αλαπξνζαξκνζηεί ε ύιε νύησο ώζηε
λα ζηακαηήζεη ε ππέξκεηξε πίεζε ρξόλνπ ζηελ θάιπςε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ
πνπ ζήκεξα παξαηεξείηαη. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα κπνξέζεη έηζη λα αμηνπνηήζεη ην
πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ γηα ζθνπνύο θνηλσληθνπνίεζεο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο
θαη ζα πεηύρεη πξαγκαηηθή επηθνηλσλία κε ηα παηδηά.

Γ. Να γίλνπλ πξνγξάκκαηα κε εμεηδηθεπκέλεο κεζόδνπο κάζεζεο θαη εμέηαζεο ώζηε λα
εμηζσζνύλ νη επθαηξίεο ησλ δηαθνξεηηθώλ παηδηώλ θαη λα επηηπγράλεηαη ε εμαηνκίθεπζε
ζηελ εθπαίδεπζε.
Δ. Να εθαξκνζηεί πξόγξακκα ζπζηεκαηηθήο θαη ζπλερνύο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζε ζέκαηα μελνθνβίαο, κηζαιινδνμίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο παηδείαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα
θαιιηεξγήζνπλ θαη ζηα παηδηά ηηο ζσζηέο, ζηάζεηο, δηαζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη
ζηε δηαθνξεηηθόηεηα.
ΣΤ. Να βνεζεζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηνύλ, ζε όια ηα καζήκαηα, ηε κέζνδν ηνπ
«Μαζαίλσ πώο λα Μαζαίλσ» θαη λα ζηακαηήζνπλ λα πξνζθέξνπλ γλώζεηο ζε «θνλζέξβα».
Ε. Οη Σύκβνπινη-Καζεγεηέο λα εθπαηδεύνληαη ζπζηεκαηηθά θαη λα απμεζεί ν αξηζκόο ηνπο
ώζηε λα δηαζέηνπλ ρξόλν γηα ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε ησλ παηδηώλ θαη όρη κόλν
γηα ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπο.
Ζ. Να γίλεη Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε ηέηνηα πνπ λα εμππεξεηεί όινπο ηνπο πην πάλσ
ζηόρνπο θαη λα εθπιεξώλεηαη ζην αθέξαην ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ζπκκόξθσζε κε
ηηο πξόλνηεο ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ.
2. Γηα ηελ Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο (ΔΥΧ):
Α. Να επηηαρπλζεί ε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο γηα αλαβάζκηζε ηεο Υπεξεζίαο
Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο θαη λα θαηαξηηζηεί επηζηεκνληθό ζρέδην απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνύ κε ηνπο ΣπκβνύινποΚαζεγεηέο θαη ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
Β. Ζ Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο λα ιεηηνπξγήζεη όρη κόλν σο θνξέαο γηα
αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ όηαλ απηά παξνπζηάδνληαη – δειαδή «ππξνζβεζηηθά» αιιά λα ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ πγηνύο
ςπρηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ.
Γ. Να εμεηαζηεί ζνβαξά ε πηζαλόηεηα δηνξηζκνύ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ ζηα ζρνιεία πνπ
ζα αλαιάβνπλ ην ζπληνληζκό κεηαμύ ΔΥΧ θαη ζρνιείνπ θαη ζα κπνξνύλ παξάιιεια λα
ρεηξίδνληαη έγθαηξα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά θαη νη
νηθνγέλεηέο ηνπο.
3. Γηα ην Σύζηεκα Κπξώζεσλ θαη Σπλεπεηώλ ηνπ Σρνιείνπ:
Α. Να ππνβιεζνύλ νη ππό κειέηε Καλνληζκνί Πεηζαξρίαο ζηα Σρνιεία ζηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ,
θαζώο θαη ζηε ΠΣΔΠΔΠ, κε ζηόρν λα ειεγρζνύλ θαη λα

