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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 10.00πμ – 13.00μμ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λάρνακας  

 

Θέμα: Η Συμμετοχή των Παιδιών σε Αποφάσεις που τους αφορούν – Συμμετοχή στην 

Εκπαίδευση 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι,  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η συμμετοχή των παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν, αποτελεί  άρθρο της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Άρα το να εκφράζουμε την άποψή μας, συμμετέχοντας στη λήψη 

αποφάσεων που μας αφορούν, αποτελεί δικαίωμά μας. Η Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα 

των Παιδοβουλευτών της Λάρνακας, εστιάζει στη συμμετοχή των παιδιών στον τομέα της 

Εκπαίδευσης. 

 

Οι απόψεις μας μπορεί να διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων. Οι αποφάσεις των ενηλίκων, 

λαμβάνονται με τη συμβολή της γνώσης που κατέχουν και της εμπειρίας τους. Εμείς, 

εκφραζόμαστε περισσότερο με βάση τη γνώση που αποκτούμε μέσα από τα βιώματα και τις 

εμπειρίες μας αλλά και από την εκπαίδευση που δεχόμαστε από το σπίτι και το σχολείο.  

 

Το να συμμετέχουμε εκφράζοντας τις απόψεις μας, μας επιτρέπει να έχουμε το αίσθημα 

ιδιοκτησίας των αποφάσεων, να αναπτύσσουμε χρήσιμες δεξιότητες, να υποστηρίζουμε ή να 

αμφισβητούμε κάτι. Παράλληλα, η συμμετοχή μας επιτρέπει στους ενήλικες να μάθουν 

περισσότερα για μας τα παιδιά και τις απόψεις μας με αποτέλεσμα να δείχνουν περισσότερο  

σεβασμό γι’ αυτά. Η συμμετοχή, αφού μας βοηθά να αναπτύξουμε περισσότερο αυτοσεβασμό, 

αυτοπεποίθηση και συναίσθηση των δικαιωμάτων μας, ενθαρρύνει την πολιτότητα και τον 

σεβασμό προς τις απόψεις των άλλων, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε μια κοινωνία πιο 
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δημοκρατική. Επειδή τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει οι ενήλικες 

να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να αποδέχονται τη συμμετοχή των παιδιών σε ότι αφορά 

τις απόψεις και  τα ενδιαφέροντά τους.  

 

Το θέμα της Συμμετοχής στην Εκπαίδευσή μας, μας απασχολεί ιδιαίτερα ως παιδιά-μαθητές τη 

σημερινή εποχή. Εκπαίδευση δεν είναι μόνο η διαδικασία του να μάθουμε στο σχολείο, αλλά 

μας καθορίζει από τη γέννηση μας, αφού συνέχεια οι γονείς και  η οικογένεια, μας εκπαιδεύουν 

(πώς να τρώμε, πώς να περπατάμε, πώς να μιλάμε κτλ).  Η εκπαίδευση που λαμβάνουμε 

καθορίζει ολόκληρο το μέλλον μας, επηρεάζει τις αποφάσεις και τις επιλογές μας. Με την 

πάροδο των χρόνων, η Κυπριακή κοινωνία έχει διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε τα παιδιά να 

μαθαίνουν ότι έχουν δικαιώματα. Πόσο, πότε και πού όμως αυτά αναγνωρίζονται και 

εφαρμόζονται είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν υπήρξε όμως η ίδια εξέλιξη σε όλους τους φορείς 

που αφορούν τα παιδιά. Σε μία κοινωνία του 21
ου

 αιώνα, νιώθουμε έντονα το συναίσθημα της 

παραβίασης του δικαιώματος της συμμετοχής μας στην εκπαίδευση - ενός θεσμού άμεσα 

συνδεδεμένου με την πνευματική διάπλαση και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε τη συμμετοχή μας σε αποφάσεις που υπόκεινται στο θέμα 

της εκπαίδευσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης και 

ολοκληρωμένης Παιδείας, κατάλληλης για όλα τα παιδιά. 

 

Η ψήφιση των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η άμεση 

εφαρμογή τους ήδη από τη φετινή χρονιά, μας έκανε να αναρωτηθούμε κατά πόσο λαμβάνεται 

υπόψη η φωνή των παιδιών και ποιος ο ρόλος τους στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι 

τεράστιες αλλαγές που εφαρμόστηκαν ήδη στους κανονισμούς λειτουργίας προκαλούν τη 

δυσαρέσκεια της μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών, καθώς και αγωνία για τα όσα πρόκειται να 

εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά. Αβεβαιότητα κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα της 

μαθητικής κοινότητας, για το τι θα ακολουθήσει, αφού οι αποφάσεις που αφορούν τους μαθητές 

λαμβάνονται χωρίς τη δική τους συμμετοχή και συναίνεση και επομένως η αρμόδιοι φορείς 

έχουν το «ελεύθερο» να τροποποιούν τους κανονισμούς καταπώς θεωρούν καλύτερα. Οι 

εισηγήσεις και τα αιτήματα της Κυπριακής Παιδοβουλής και της Παγκύπριας Συντονιστικής 

Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) - σώματα που εκπροσωπούν τους μαθητές - δεν εισακούονται 
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στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Εδώ τίθεται το εύλογο ερώτημα: ποιος ο λόγος για τον καταρτισμό 

των δύο αυτών σωμάτων, από τη στιγμή που ο ρόλος τους είναι αποδυναμωμένος; 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΣΕΜ διέπεται από νομοθεσία και η Κυπριακή Παιδοβουλή έχει 

επίσημους Κανονισμούς Λειτουργίας και αναγνωρίζεται ως Σώμα στον Περί του Επιτρόπου 

Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο.  

 

Στα σχολεία λειτουργούν προγράμματα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές με 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Έχει ωστόσο παρατηρηθεί, ότι οι διαδικασίες ένταξης των 

μαθητών στα προγράμματα αυτά, είναι αρκετά πολύπλοκες και χρονοβόρες. Ως επακόλουθο, 

πολλοί γονείς που δε διαθέτουν είτε τον χρόνο, είτε το μορφωτικό επίπεδο, αδυνατούν να 

κινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να λάβουν τα παιδιά τους τη βοήθεια που δικαιούνται 

έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να μη χαθεί λόγο γραφειοκρατίας πολύτιμος χρόνος. 

Παράλληλα, εκτός από τους γονείς που αναλαμβάνουν να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, 

είναι και άλλοι  γονείς που  δεν αντιλαμβάνονται ή αδυνατούν να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά 

τους χρειάζονται τη στήριξη ειδικού εκπαιδευτή, με αποτέλεσμα η πορεία της ένταξης σε 

υποστηρικτικό πρόγραμμα κάποιων παιδιών να είναι πολύ αργή. Σε καμιά περίπτωση τα παιδιά 

δεν πρέπει να αφεθούν στο έλεος των χρονοβόρων διαδικασιών. Αντιλαμβανόμαστε ότι, υπό 

κανονικές συνθήκες, την ευθύνη της ένταξης των μαθητών στο υποστηρικτικό πρόγραμμα έχουν 

οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος, όμως λόγω του πλήθους των μαθητών και της 

έλλειψης χρόνου, μεγάλος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες παραμελείται. Τα παιδιά 

αυτά χάνουν τις περισσότερες φορές την ικανότητα είτε της ένταξης τους στο σύνολο της τάξης, 

είτε την παρακολούθηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

τους. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, αφού με την ενηλικίωσή τους και την ένταξή 

τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας νιώθουν αδύνατοι να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες και ομάδες της κοινωνίας όπου ζουν. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από την 

πρώιμη παιδική ηλικία, χωρίς καθυστέρηση, πριν ο μαθητής ξεπεράσει την ηλικία που 

αναπτύσσει τις δεξιότητές του. 

 

Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα γίνονται στο επίπεδο προδημοτικής, δημοτικής και μέσης 

εκπαίδευσης, με κατάργηση ή ένταξη στοιχείων που οι αρμόδιοι κρίνουν ως καλύτερα, ως πιο 
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χρήσιμα και ως κατάλληλα. Ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τους μαθητές και είναι ίσως το 

σοβαρότερο, είναι η διδακτέα ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας της. Θεωρούμε σημαντικό οι 

μαθητές να έχουν λόγο για το τι διδάσκονται και πώς να διδάσκονται, με αποτέλεσμα  τη θετική 

αντιμετώπιση τους για το κάθε μάθημα. Η κοινωνία εξελίσσεται και τα παιδιά είναι δέκτες της 

εξέλιξης αφού τη ζουν. Είναι λογικό το μάθημα να γινόταν πιο αποτελεσματικό αν ήταν  πιο 

κοντά στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές μας. Ας μη ξεχνάμε πως τα παιδιά, ως μέλη της 

κοινωνίας του σήμερα, έχουν διαφορετικά ερεθίσματα από την περίοδο που οι σημερινοί 

ενήλικες ήταν παιδιά. Αυτό είναι κάτι που διαχρονικά συμβαίνει και οι εκάστοτε ενήλικες 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν με τις αποφάσεις που παίρνουν και τις επιλογές που κάνουν το 

μέλλον των ιδίων αλλά και των επόμενων γενιών. Στην εποχή μας παραδείγματος  χάριν, εμείς 

τα παιδιά, στρεφόμαστε περισσότερο προς στην τεχνολογία. Κάποιες φορές αυτό κρύβει 

κινδύνους που στην παρούσα αναφορά δεν θα αναπτύξουμε. Θέλουμε να εστιάσουμε την 

προσοχή μας στο ότι το μάθημα θα ήταν περισσότερο ενδιαφέρον και αποτελεσματικό αν 

γινόταν χρήση των τεχνολογιών σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 

Παραθέτουμε πιο κάτω τις εισηγήσεις μας: 

 Ζητούμε την ενδυνάμωση των δύο θεσμών της Κυπριακής Παιδοβουλής και της ΠΣΕΜ και 

τη μη παρεμπόδιση της ενεργού συμμετοχής τους. Εισηγούμαστε όπως η Επιτροπή Παιδείας 

της Βουλής να καλεί και να δέχεται τις απόψεις/εισηγήσεις από εκπροσώπους μαθητών και 

γενικά  όλων των παιδιών, που θα προέρχονται από τη ΠΣΕΜ και την Κυπριακή 

Παιδοβουλή, καθώς και από αντίστοιχη ομάδα εκπαιδευτικών, για την επίτευξη ενός 

λειτουργικού και κοινώς αποδεκτού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

 Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του κάθε σχολείου, θα έπρεπε να καθορίζονται στα πλαίσια 

παραγωγικής συζήτησης μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου στην παρουσία ίσως και του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων ως 

παρατηρητή. Επιπλέον, να διασφαλίζεται ο έλεγχος ότι όντως η συνεργασία αυτή επί του 

θέματος υπάρχει από τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα την αποφυγή αντιδημοκρατικών 

αποφάσεων. 
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 Για την επίσημη υποβολή των εισηγήσεων των μαθητών που δεν έχουν ίσως τη δυνατότητα 

φυσικής παρουσίας και συμμετοχής σε συζητήσεις για τα διαφορετικά θέματα που 

αναφέρουμε, δηλαδή  τόσο περί διδασκαλίας, όσο και περί κανονισμών λειτουργίας, ένας 

εύκολος τρόπος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

 

 Αφού γίνει από τους αρμόδιους η διαπίστωση  ότι μια μερίδα μαθητών πρέπει να δεχτούν 

διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους εκπαίδευση,  τότε επιβάλλεται η 

προσαρμογή της διδακτέας ύλης σε βαθμό που να μπορεί να την κατακτήσει κάθε παιδί.  

 

Στόχος είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να προκαλεί τον μαθητικό πληθυσμό να ανακαλύπτει τη 

γνώση και όχι να  αναμασά στεγνά και αποκομμένα κομμάτια της.  

 

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.» Ρήγας 

Φεραίος 

«Ανταμείβει κανείς άσχημα το δάσκαλο, όταν μένει πάντα μαθητής.» Φρίντριχ Νίτσε 

«Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για το οποίο κάθε λογικός άνθρωπος θα έπρεπε να νοιάζεται 

περισσότερο, παρά το πώς το παιδί του θα γίνει ο πιο καλός άνθρωπος.» Πλάτων 

«Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται.»  Margaret Mead 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. 
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ΕΚΟ Λάρνακας (αλφαβητικά): 

 

Παιδοβουλευτές: 

1. Άννα Μούσκου 

2. Αντρέας Φιλίππου 

3. Βάνια Βιργινία Χριστοφή 

4. Κατερίνα Σίμου 

5. Κωνσταντίνα Ματθαίου   - Πρόεδρος 

6. Νιόβη Περατικού 

7. Σάββας Μούγκρος 

8. Σεραφείμ Νικηφόρου 

9. Χριστιάνα Κώστα 

 

 

Συντονίστριες:  

Χρύσω Παλλαρή Κυριάκου – Δασκάλα  

Δόμνα Μωϋσέως – Διδάκτωρ Γαλλικής Φιλολογίας  

 


