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Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες/ουσες να:

 Αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν την εφαρμογή της Αρχής

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, όπως αυτή ορίζεται

στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 Εφαρμόζουν διαδικασία για λήψη απόφασης

που διασφαλίζει το συμφέρον ενός παιδιού με

βάση μελέτη περίπτωσης.

 Εντοπίζουν πτυχές της συμμετοχής παιδιών στο

σχολικό χώρο για την προώθηση της ουσιαστικής

συμμετοχής
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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Νόμος περί Σύμβασης 1990

Κύρωση Σύμβασης 1991



Προστασία

Παροχή

Συμμετοχή





Κανονισμοί Μέσης Εκπαίδευσης
Μέρος ΙΙ

Αρχές που διέπουν την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών 

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και δημόσια αρχή εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών έχει 
υποχρέωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτό αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο ή μη, να ερμηνεύει και να εφαρμόζει τις διατάξεις του-

(α) χωρίς καμία διάκριση στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων ή 
κηδεμόνων του ή την υπηκοότητα, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσιακή κατάσταση, την ανικανότητα, τη γέννηση, το σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση,

(β) με σεβασμό στο εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη,

(γ) με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την προσωπική αξία του παιδιού και με αμεροληψία, με ιδιαίτερη προσοχή στην προσωπική του
κατάσταση, στην ευημερία και στις ιδιαίτερες ανάγκες του, και με πλήρη σεβασμό στη σωματική και ψυχολογική του ακεραιότητα,

(δ) λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού, κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία το επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα,

(ε) με σεβασμό στο δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει τις απόψεις του και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν, ανάλογα με 
την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητας του,

(στ) με σεβασμό στην αρχή ότι κανένα παιδί δεν υποβάλλεται σε ποινές ή σε μεταχείριση που είναι απάνθρωπες ή εξευτελιστικές, και

(ζ) με σεβασμό στην αρχή ότι η λήψη παιδαγωγικών μέτρων αποβλέπει στη βελτίωση της αυτοπειθαρχίας του παιδιού.

Κατά την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών, κάθε πρόσωπο ή δημόσια αρχή, λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας, την υγεία, τη 
διανοητική και φυσική ανάπτυξη του παιδιού και το κατά πόσο αυτό για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη το 
περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής του.



Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2013) το συμφέρον του παιδιού είναι «μια

τριπλή έννοια: ένα ουσιώδες δικαίωμα, μια θεμελιώδης ερμηνευτική νομική αρχή και ένας διαδικαστικός κανόνας» (σελ. 4).



(α) αναγνώριση όλων των καταστάσεων του παιδιού

(β) συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία

(γ) καθιέρωση διαδικασιών και μηχανισμών που διασφαλίζουν την εφαρμογή των (α) και (β)



• Πώς επηρεάζονται άλλα δικαιώματα;

• Τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση

• Δικαιώματα άλλων ατόμων;

Αλληλεξάρτηση Δικαιωμάτων





Ατομικό Επίπεδο





Τις πλείστες φορές ενδείκνυται να υπάρχει
πολυθεματικότητα στον προσδιορισμό και την
αξιολόγηση του Συμφέροντος του Παιδιού ώστε να
επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο
σχεδιασμό Παρέμβασης και να διασφαλίζεται η κάλυψη
όλων των αναγκών του παιδιού.



Μελέτη Περίπτωσης – Χριστίνα



Τομείς Προσδιορισμού του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού

• Προφίλ/Ταυτότητα του Παιδιού

• Ιστορικό Παιδιού

• Ανάπτυξη 
(Συναισθηματική/Γνωστική/

Κοινωνική)

• Γονεϊκή Επάρκεια και 
Λειτουργικότητα του Συστήματος 
της Οικογένειας

• Επίδραση Σημαντικών 
Συστημάτων

• Άποψη του Παιδιού

• Φροντίδα/Προστασία/Ασφάλεια

• Ευαλωτότητα Παιδιού

• Δικαιώματα που Επηρεάζονται 
Άμεσα

• Άλλα



Στη βάση της μελέτης περίπτωσης, 
να εντοπιστούν οι πληροφορίες 
που ΔΕΝ έχει στη διάθεσή της η 

ομάδα, ώστε να προβεί σε 
προσδιορισμό του συμφέροντος 

του παιδιού



Στάδια Προσδιορισμού του Συμφέροντος του Παιδιού

• Στάδιο 1ο: Συλλογή δεδομένων 

– Ποια δεδομένα απουσιάζουν;

– Τι προβλήματα πιθανόν να προκύψουν από την απουσία 
πληροφόρησης;

– Υπάρχει τρόπος να επιλυθεί;

• Στάδιο 2ο: Ανάλυση αποτελεσμάτων και αναγκών

– Καταγραφή όλων των αναγκών

– Ιεράρχηση αναγκών

• Στάδιο 3ο: Καθορισμός προτεραιοτήτων/ μελέτη πιθανών 
λύσεων

– Ποιες επιλογές υπάρχουν; (ιδεοθύελλα)

– Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε επιλογής;

– Ποιος ο αντίκτυπος κάθε επιλογής στο παιδί τώρα;

– Ποιος ο αντίκτυπος κάθε επιλογής στο παιδί στο μέλλον;  

• Στάδιο 4ο: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης 

– Προσδιορισμός του συμφέροντος του παιδιού;

– Άμεσες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.

– Μεταγενέστερες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.

– Πότε θα γίνει τι; (χρονοδιαγράμματα)

• Στάδιο 5ο: Αναστοχασμός-Αναθεώρηση και 
σχεδιασμός επόμενων βημάτων

– Πότε θα επαναξιολογηθεί η διαδικασία; 

– Ποιο άτομο/ομάδα θα παρακολουθεί την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης;

– Τι θα γίνει αν δεν πετύχει μια δράση/ενέργεια;



Λήψη απόφασης για την 
ομάδα των παιδιών (ομαδικό 

επίπεδο)
Αξιολόγηση Αντικτύπου



•ΚΜΣ

•Εσωτερικοί Κανονισμοί

•Μηχανισμός Υποβολής Παραπόνων



Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν τα Μαθητικά 
Συμβούλια

Έχοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων, 
κατέγραψε 1 πρόβλημα που αυτά συνήθως αντιμετωπίζουν.  





Πέντε Προβλήματα που τα Μαθητικά Συμβούλια Αντιμετωπίζουν Σύμφωνα με 
Πρόσφατη Έρευνα*

• Έλλειψη χρόνου για συναντήσεις: Τα μέλη των μαθητικών συμβουλίων πρέπει να συνεδριάζουν κατά τον
ελεύθερο χρόνο τους ή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, οι συναντήσεις προγραμματίζονται
στην πλειοψηφία τους μόνο μία φορά το μήνα.

• Κύριος ρόλος τους η διαβίβαση πληροφόρησης: η διαβίβαση προτάσεων ή/και προβλημάτων από τους/τις
μαθητές/ριες στη διοίκηση του σχολείου και αντίστροφα.

• Κύριος στόχος: η διοργάνωση εκδηλώσεων. Σπάνια θέτουν στόχους που σχετίζονται με τη λειτουργία του
σχολείου.

• Τα νεότερα μέλη δεν είναι καλά προετοιμασμένα και δεν καταλαβαίνουν τη σημασία της θέσης τους.

• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι: για το λόγο αυτό πραγματοποιούν εκδηλώσεις συλλογής χρημάτων τα
οποία χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους.

*Η μελέτη διεξήχθη από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο. Σχετικό ερωτηματολόγιο απεστάλη σε όλα τα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για συμπλήρωση από τα μέλη των μαθητικών συμβουλίων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε
την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2020, ενώ η προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.



Έχοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι εσωτερικοί κανονισμοί 

δημιουργούνται και υιοθετούνται, καθώς και το περιεχόμενό τους, 

αναφέρετε προκλήσεις που δημιουργούνται.    

Προκλήσεις Σχετικές με Εσωτερικούς Κανονισμούς



Προβλήματα και Προκλήσεις αναφορικά με τη συγκρότηση Κανονισμών 
Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων (απόψεις παιδιών)

- Περιλαμβάνουν κυρίως διατάξεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά των παιδιών και τη συμμόρφωσή τους με

συγκεκριμένα πρότυπα.

- Οι κανονισμοί υπογραμμίζουν υπερβολικά τις συνέπειες για τη μη συμμόρφωση, γεγονός που έχει ως

αποτέλεσμα να θεωρούνται ως «εχθρικό έγγραφο» παρά να δημιουργούν αισθήματα σεβασμού.

- Οι κανονισμοί του σχολείου θα πρέπει να ρυθμίζουν την ευρύτερη λειτουργία ολόκληρης της σχολικής

κοινότητας και να μην περιορίζονται στην «κανονικοποίηση» των συμπεριφορών των παιδιών.

- Συνέπειες: οι σχολικοί κανονισμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για την ενημέρωση των παιδιών,

καθώς και τη συμπερίληψη διατάξεων για κοινωνική εργασία, ως εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες μορφές

‘τιμωρίας’, σε περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών από τα παιδιά.

- Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών θεωρεί ότι οι κανονισμοί του σχολείου είναι ανεπαρκείς, κυρίως όσον

αφορά στις διαδικασίες υποβολής παραπόνου ή/και ενδεχόμενης παραβίασης της διαδικασίας διερεύνησης,

καθώς επίσης σε σχέση με την εφαρμογή καινοτόμων αποφάσεων.

- Οι κανονισμοί του σχολείου στερούνται διατάξεων που ορίζουν σαφώς τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις τους με παιδιά.



Γιατί να συμμετέχουν τα παιδιά στη δημιουργία των εσωτερικών κανονισμών;

- Δημιουργία δημοκρατικής κουλτούρας

- Εγκαθίδρυση επικοινωνίας

- Αποφεύγεται η μονομερής και ακατάλληλη λήψη απόφασης

- Αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και απομόνωσης των παιδιών ή συγκεκριμένων ομάδων παιδιών

- Δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος

- Παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας

- Δεν κατανοούν το περιεχόμενο των σχολικών κανονισμών, όταν αυτό δεν τους επεξηγείται

- Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κανονισμοί παραβιάζονται λόγω ασάφειας

Τα παιδιά αναφέρθηκαν και στα στοιχεία που θεωρούν σημαντικό να συμπεριληφθούν στους κανονισμούς του

σχολείου, έτσι ώστε το σχολείο να λειτουργεί με βάση τα δικαιώματα του παιδιού. Καθορίστηκαν 9 κατηγορίες: ίσες

ευκαιρίες, λήψη αποφάσεων, προστασία και ασφάλεια, σχολικό περιβάλλον, πολυμορφία, διδασκαλία και μάθηση,

συμπεριφορές εκπαιδευτικών, ώρες και απουσίες, και τελικά οι συνέπειες της παραβίασης των κανονισμών.



Μηχανισμός Υποβολής Παραπόνου



Λάβε υπόψη ότι ένας μηχανισμός υποβολής παραπόνου περιλαμβάνει 3 στάδια:

Επιπλέον, λάβε υπόψη ότι το σχολείο θα πρέπει να διερευνήσει το παράπονο:

� Ακολουθώντας μια παιδοκεντρική προσέγγιση

� Διασφαλίζοντας τη συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία

� Εξυπηρετώντας το συμφέρον του παιδιού



kahoot.it



Υποβολή Διερεύνηση Αξιολόγηση

o Ενημέρωση παιδιών για τον μηχανισμό 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς

o Άποψη παιδιού για τον τρόπο με τον 
οποίο θα ήθελε να διερευνηθεί

o Επιλογή ατόμου/ αντιπροσώπου για 
να υποβάλει το παράπονο εκ μέρους 
του παιδιού

o Υποστηρικτικό πλαίσιο υποβολής 
παραπόνου για το παιδί (π.χ. συζήτηση 
αντί εξέταση, εμπιστευτικότητα αντί 
ανοικτή ακρόαση κ.λπ.)

o Ψυχολογική στήριξη παιδιού
o Προστατευτικά μέτρα για κίνδυνο 

τιμωρητικής αντιμετώπισης

o Από ποιον;
o Καταγραφή θέσεων όλων: 

παιδιού, διεύθυνσης σχολείου, 
εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού, 
γονιών (σε περίπτωση 
καταγγελίας από γονέα), άλλων 
παιδιών (π.χ. του ίδιου τμήματος) 

o Χρονικό πλαίσιο;
o Διατήρηση αρχείου
o Ψυχολογική στήριξη παιδιού
o Προστατευτικά μέτρα για κίνδυνο 

τιμωρητικής αντιμετώπισης

o Ενημέρωση παιδιού για τη 
διαδικασία και το πόρισμα της 
διερεύνησης με επαρκείς εξηγήσεις

o Δικαίωμα παιδιού να συμφωνήσει 
ή να ζητήσει επαναξιολόγηση από 
ανεξάρτητη αρχή

o Λήψη διορθωτικών μέτρων
o Λήψη μέτρων για εκπαιδευτικούς 

που παραβιάζουν επανειλημμένα 
δικαιώματα παιδιών

o Αποκατάσταση της σχέσης των 
εμπλεκόμενων

o Ψυχολογική στήριξη παιδιού
o Προστατευτικά μέτρα για κίνδυνο 

τιμωρητικής αντιμετώπισης



Καταληκτικά

Αποτελεσματικές
και διάφανες
διαδικασίες


