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Ανακοινοποίηση στο ορθό
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τα προβλήµατα της χρήσης του κινητού τηλεφώνου
Με αφορµή τα προβλήµατα που έχουν προκύψει σε σχέση µε τη χρήση των κινητών
τηλεφώνων στα σχολεία και τη σχετική απόφαση του Υπ. Παιδείας επισηµαίνουµε τα εξής:
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου αποτελεί πλέον µια πραγµατικότητα για τα σχολεία
µας. Ωστόσο, η αλόγιστη χρήση τους εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για το εκπαιδευτικό
έργο και την ποιότητά κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρξε η φροντίδα να
προετοιµαστεί κατάλληλα η εκπαιδευτική κοινότητα για τη σωστή και ακίνδυνη χρήση τους.
Τονίζουµε ιδιαίτερα τους κινδύνους που αφορούν την υγεία όσων τα χρησιµοποιούν –
κυρίως των ανηλίκων-, τα προβλήµατα που µπορεί να προκύπτουν εάν χρησιµοποιούνται
κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, αλλά και τις περιπτώσεις χρήσης τους µε τρόπους που
παραβιάζουν τα δικαιώµατα άλλων προσώπων.
Παράλληλα, εκφράζουµε τη διαφωνία µας µε την τακτική της εύκολης και
αβασάνιστης προσφυγής σε απαγορευτικά µέτρα που, πέρα από τις δυσκολίες της
εφαρµογής τους, παραγνωρίζουν τη σηµασία του διαλόγου ως µέσου για την από κοινού
αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα. Τονίζουµε
ιδιαίτερα τη σηµασία του διαλόγου, στο πλαίσιο της µαθητικής κοινότητας, για τη
διαµόρφωση κανόνων συµβίωσης και την επιζήτηση της αυτοδέσµευσης των µελών της
σχολικής κοινότητας πριν την προσφυγή σε κατασταλτικά µέτρα. Επιµένουµε, επίσης, στη
συνεργασία του σχολείου µε τους γονείς και την τοπική κοινωνία, ώστε να εξασφαλίζονται
καλύτερες συνθήκες για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων σε ένα κλίµα συνεργασίας
και αµοιβαίας κατανόησης. Αποδεχόµαστε, συνεπώς, την πρόταση του Συνήγορου του
Πολίτη (06/11/2006) για τη διεξαγωγή ενός διαλόγου ανάµεσα στο Υπ. Παιδείας και τους
φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, που θα οδηγήσει στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων.
Παράλληλα, ζητούµε την ενίσχυση και γενίκευση των προγραµµάτων αγωγής υγείας, στο
πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί και η ενηµέρωση για τη σωστή χρήση του κινητού
τηλεφώνου, όπως και την οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και άσκησης των παιδιών
στα ανθρώπινα δικαιώµατα µε έµφαση στα δικαιώµατα του παιδιού. Θεωρούµε το µέτρο
αντιπαιδαγωγικό, αυταρχικό και ατελέσφoρο.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζουµε ότι η σωστή χρήση του κινητού τηλεφώνου σχετίζεται
µε τη γενικότερη παιδεία που παρέχεται στους νέους. Έτσι, διεκδικούµε ένα σχολείο που θα
αναπτύσσει συνολικά την προσωπικότητα του παιδιού σε όλες τις διαστάσεις της και θα
βασίζεται σε δηµοκρατικές αρχές και ανθρωπιστικές αξίες.

