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Aγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ένα σοβαρό
ζήτημα που αφορά την χρήση του κινητού τηλεφώνου των μαθητών στο χώρου του
σχολείου μας καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης .
Όπως ήδη γνωρίζετε, είναι συχνό φαινόμενο οι μαθητές να χρησιμοποιούν
τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να αποτυπώσουν, υπό µορφή φωτογραφίας
ή βίντεο, σκηνές µε συμμαθητές ή εκπαιδευτικούς. Ενίοτε οι αποτυπώσεις αυτές
διακινούνται στη συνέχεια και ηλεκτρονικά. Είναι βέβαιο ότι η χρήση των κινητών
τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου
παιδαγωγικού κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά
τη διάρκεια του μαθήματος. Επομένως η μεταφορά και η χρήση των κινητών
τηλεφώνων στο χώρου του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται, καθόσον η ανάγκη για
επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το
σχολείο.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό ζήτηµα θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για την ισχύουσα νομοθεσία.

Δύο υπουργικές αποφάσεις είναι σε ισχύ για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων
εντός των σχολικών χώρων. Πρόκειται για τις αποφάσεις 132328/Γ2/7-12- 2006 Υ.Α
και την 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α. που συμπληρώνει αυτήν του 2006.
Η πρώτη απόφαση αναφέρει τα εξής:
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός
του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο µαθητής έχει στην κατοχή
του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του
εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα
του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείµενο παιδαγωγικού
ελέγχου και αντιμετωπίζεται:
Η δεύτερη Υ.Α ορίζει ότι η με αρ.πρωτ. 132328/Γ2/7-12- 2006 απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων συμπληρώνεται
ως εξής:
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά
τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα
επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα)
εντός του σχολικού χώρου.
Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία μαζί σας για να αντιμετωπισθεί το
σοβαρό αυτό ζήτημα που καθημερινά να μας δημιουργεί προβλήματα και
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας. Επίσης δεν θα θέλαμε να
εφαρμόσουμε « γράμμα του νόμου» που θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση
μας με τους μαθητές μας τους οποίους ιδιαίτερα θέλουμε να προστατεύσουμε.

Για το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου
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