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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Ενσυναίσθηση για τα άτομα με αναπηρία: Σκέφτομαι, καταλαβαίνω, νιώθω
τους δίπλα μου
Η εκπαίδευση έχει νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση να διατηρεί ένα μαθησιακό
περιβάλλον αγωγής για τα παιδιά, στο οποίο να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες, χωρίς
διακρίσεις και κανενός είδους αποκλεισμό.
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) εργάζεται
συστηματικά και υπεύθυνα για την προστασία και τη διασφάλιση του ανθρώπινου και
δημοκρατικού χαρακτήρα των σχολικών μονάδων, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα όλων των
παιδιών, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους, για πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης.
Η συνεκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με πολλαπλές ταυτότητες και χαρακτηριστικά,
όπως, για παράδειγμα, παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, με θέματα υγείας, με μαθησιακές
δυσκολίες, με αναπηρίες, παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, σε γενικά
σχολεία, θεωρείται πλέον ως η πιο ενδεδειγμένη μορφή εκπαίδευσης. Το ΥΠΠΑΝ εφαρμόζει
πολιτικές και εξειδικευμένα προγράμματα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό και κατ’
επέκταση τον μαθησιακό αποκλεισμό.
Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από το 1992, ως παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία,
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση των σχολείων στην παροχή ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για
τα άτομα με αναπηρίες, το ΥΠΠΑΝ, έχει αποφασίσει να αφιερώσει τον μήνα Δεκέμβριο ως
μήνα «Ενσυναίσθησης για την Ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία». Τονίζεται ότι
η ανάπτυξη αντιρατσιστικής συνείδησης και η εξάλειψη του αποκλεισμού και των
στερεοτύπων θα επιτευχθεί με την απρόσκοπτη υιοθέτηση των πολιτικών και της φιλοσοφίας
που απορρέουν μέσα από τις συμβάσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τους
εκάστοτε νόμους και κανονισμούς που υπογράφονται (ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος, οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες Κανονισμοί, Κώδικας Αντιρατσιστικής Πολιτικής κ.λπ.).
Ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να διεξαχθούν στο επίπεδο της τάξης, στο πλαίσιο των
μαθημάτων, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, με στόχο την καλλιέργεια
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της ενσυναίσθησης και αξιών, όπως η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα,
παρατίθενται πιο κάτω:













Μελέτη και αξιοποίηση των συστάσεων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού, που αφορούν στη διαχείριση της αναπηρίας στο σχολείο
(http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/780306F2DFE3587FC225867000307114?
OpenDocument).
Μελέτη και αξιοποίηση των συστάσεων που δίνονται μέσω του ευρωπαϊκού
προγράμματος iDecide (https://idecide-project.eu/index.php/el/toolkit/download-thetoolkit) για τα άτομα με αναπηρίες, που αφορούν στην καθημερινή τους ζωή στο
σχολείο. Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται προς τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν
μαθητές/μαθήτριες με αναπηρίες ή με άλλες ιδιαιτερότητες.
Αναστοχασμός, σε συνεδρία του διδακτικού προσωπικού, σε σχέση με την υλοποίηση
της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ
(https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&id=1429&Itemid=448&lang=
el ).
Αξιοποίηση του μεταφρασμένου από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, εγχειριδίου
«Όλα… όσα… μπορούμε! Η σύμβαση για τα άτομα με αναπηρίες», της Unicef
(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/9DD712B70A442853C2257D25003B05C9/
$file/Its%20About%20Ability_%20UNICEF.pdf ).
Αξιοποίηση βίντεο μικρής διάρκειας της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης
Αναπήρων (ΠΟΑΑ).
Προώθηση συνεργασιών με ειδικά σχολεία, με την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή, με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κοινών
δράσεων.
Εξεύρεση αθλητικής ενασχόλησης για μαθητές/τριες με αναπηρία, σε συνεργασία με
την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Τονίζεται ότι τα σχολεία, στα πλαίσια της παιδαγωγικής τους αυτονομίας, μπορούν να
προγραμματίσουν/υλοποιήσουν τις δικές τους δράσεις σε συνεργασία και με την Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠΑΝ.
Σημειώνεται ότι για όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός των σχολικών
μονάδων, πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής Δημοτικής
Εκπαίδευσης

2

