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Να διατηρηθεί µέχρι
Βαθµός ασφαλείας
Μαρούσι,
10- 9- 2008
Αριθ. Πρωτ. 11684/Γ1 Βαθµός Προτερ.
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές
Π.Ε. και ∆.Ε της χώρας
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Προϊσταµένους
Επιστηµ. και Παδαγωγ.
Καθοδήγησης Π.Ε.
3. Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε.
(µέσω ∆/νσεων και Γραφείων)
4. ∆ιευθυντές Εκπ/σης
και Προϊσταµένους Γραφείων
Π.Ε της χώρας
5. ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους
Σχολικών µονάδων της χώρας
(µέσω ∆/νσεων και Γραφείων)

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ
Η σχολική φοίτηση των Ροµά µαθητών εµποδίζεται πολλές φορές από
εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι δύσκολες συνθήκες ζωής, η παιδική εργασία, η
γλωσσική ανεπάρκεια, η έλλειψη κατάλληλης κατοικίας, η ανυπαρξία βοήθειας από
το σπίτι, η µετάβαση στη σχολική µονάδα, καθώς και ο ρατσισµός και η
περιθωριοποίησή τους µέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήµατα, υπενθυµίζεται προς τους κ.
κ. ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων η υποχρέωσή τους να προβαίνουν σε εγγραφή
Ροµά µαθητών και να συνεργάζονται µε το ∆ιευθυντή Π.Ε και τον Περιφερειακό
∆/ντή ΠΕ και ∆Ε για να επιλύουν τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την
εγγραφή.
Κάθε σχολική µονάδα πρέπει να φροντίσει τους Ροµά µαθητές της,
καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια προκειµένου να στηρίξει και να εντάξει αυτά τα
παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε συνεργασία µε την ∆/νση Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης και το Σχολικό Σύµβουλο, καθώς και άλλους δηµόσιους φορείς όπως
τοπική αυτοδιοίκηση, Ιατροκοινωνικά Κέντρα (όπου υπάρχουν), ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πρόνοιας, ΠΙΚΠΑ, Νοσοκοµεία, Ιατρικά Κέντρα καθώς και Φορείς
Κοινωνικής Στήριξης δύναται να επιτευχθεί µια συντονισµένη προσπάθεια ένταξης
των µαθητών αυτών στο σχολικό σύστηµα, µε απώτερο στόχο την οµαλή τους ένταξη
στην κοινωνία.
1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την επίλυση προβληµάτων εγγραφής Ροµά µαθητών στις σχολικές
µονάδες και τους τρόπους αντιµετώπισής τους σας επισηµαίνουµε τα εξής:
Α. Αδυναµία εγγραφής:
1. Λόγω µη εµβολιασµού: Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία µε τοπικούς φορείς,
τοπική αυτοδιοίκηση, Ιατροκοινωνικά Κέντρα (όπου υπάρχουν), ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πρόνοιας, ΠΙΚΠΑ, Νοσοκοµεία, Ιατρικά Κέντρα καθώς και Φορείς
Κοινωνικής Στήριξης. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µαθητών που δεν έχουν
εµβολιασθεί
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¾ είναι µεγαλύτερος των εννέα, τότε είναι καλό να προσκληθεί συνεργείο
εµβολιασµού στο χώρο της σχολικής µονάδας
¾ είναι µικρότερος των εννέα, τότε µε ευθύνη του κοινωνικού λειτουργού ή ενός
εκπαιδευτικού που ορίζεται ειδικά προς τούτο από τον διευθυντή του
σχολείου, καλό είναι να µεταβαίνουν οι µαθητές σε κάποιο φορέα όπου
µπορούν να εµβολιασθούν.
Σε κάθε περίπτωση να προηγείται επικοινωνία του διευθυντή της σχολικής
µονάδας µε τον φορέα που θα προβεί σε εµβολιασµό.
Ο εµβολιασµός πρέπει να ολοκληρωθεί πολύ σύντοµα (εντός 15 ηµερών) από την
ηµεροµηνία εγγραφής, για να αποφευχθούν διαµαρτυρίες από γονείς και να
προληφθεί η σχολική διαρροή των µη εµβολιασµένων µαθητών.
2. Λόγω έλλειψης πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας: Οι πληθυσµοί Ροµά συχνά
ζουν σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή είναι µετακινούµενοι. Το πιστοποιητικό
µόνιµης κατοικίας από τον τοπικό δήµο δεν είναι πάντα εύκολο να αποκτηθεί. Γι
αυτόν τον λόγο παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές να µην παρακωλύουν την εγγραφή
παιδιών Ροµά εξαιτίας της έλλειψης του συγκεκριµένου πιστοποιητικού. Οι µαθητές
αυτοί µπορούν να εγγράφονται και να προσκοµίζεται το πιστοποιητικό σε εύλογο
χρονικό διάστηµα.
Β. Αδυναµία λόγω επίκλησης ανεπάρκειας κτιριακών υποδοµών, έλλειψης
εκπαιδευτικού προσωπικού και πληρότητας τάξεων
Επειδή έχει παρατηρηθεί να αποτρέπεται η εγγραφή µαθητών για τους
παραπάνω λόγους, παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των Σχολείων να εγγράφουν κατ΄
αρχάς τους µαθητές και να ακολουθεί έγγραφη και αιτιολογηµένη ενηµέρωση του
Σχολικού Συµβούλου και του Προϊσταµένου Γραφείου, προκειµένου να διαπιστωθεί
η επικαλούµενη αδυναµία και στην περίπτωση αυτή να επιχειρείται η επίλυση του
ζητήµατος µε µετεγγραφή των µαθητών σε άλλη σχολική µονάδα.
Τονίζεται ότι στην περίπτωση που οι Ροµά µαθητές φύγουν από το σχολείο,
είναι δύσκολο να προσέλθουν εκ νέου για να εγγραφούν σε άλλο σχολείο, µε
αποτέλεσµα να διευρύνεται η σχολική διαρροή.
Συνιστάται οι µαθητές Ροµά να µοιράζονται στα τµήµατα, διότι σύµφωνα µε
τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σε κάθε σχολείο οι µαθητές
διαπολιτισµικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης καλό είναι να µην υπερβαίνουν το 50%
του συνολικού αριθµού των µαθητών ανά τµήµα. Στην περίπτωση που οι µαθητές
αυτοί υπερβαίνουν το 50% ανά τµήµα, απαιτείται ενηµέρωση του Σχολικού
Συµβούλου, ο οποίος θα επιληφθεί του ζητήµατος.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Η σχολική φοίτηση των µαθητών Ροµά υποστηρίζεται από τους
προβλεπόµενους αντισταθµιστικούς θεσµούς.
Παρακαλούνται οι Σχολικοί Σύµβουλοι, οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι
Προϊστάµενοι Γραφείων να φροντίσουν ώστε οι παραπάνω προβλεπόµενοι
αντισταθµιστικοί θεσµοί να λειτουργήσουν µε την έναρξη του σχολικού έτους.
3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ
Σας ενηµερώνουµε ότι, µέσω διαφόρων προγραµµάτων για την ένταξη των
Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, έχει καταρτιστεί σειρά εκπαιδευτικού υλικού
προσαρµοσµένου στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των µαθητών. Το υλικό αυτό
υπάρχει στην ιστοσελίδα http: isocrates.gr/content-by-cat.asp?catid=231
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4. ΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποτελεσµατικότερη και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των µαθητών
Ροµά, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση οµάδας διδασκόντων µε αντικείµενο τη
στήριξη των µαθητών αυτών και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος. Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν προηγούµενη
διδακτική εµπειρία σε αντισταθµιστικούς θεσµούς, παρακολούθηση σχετικών
επιµορφωτικών σεµιναρίων, καθώς και εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι καλό να
αναλαµβάνουν το έργο της προετοιµασίας και ένταξης των παιδιών αυτών σε
κανονικές τάξεις.
Στα σχολεία µε µεγάλο αριθµό µαθητών Ροµά µπορεί να ενθαρρύνεται η
συνεργασία µε φοιτητές τµηµάτων µε αντίστοιχο περιεχόµενο σπουδών στα πλαίσια
της πρακτικής τους άσκησης, µετά από έγκριση του ΥΠΕΠΘ. Το παραπάνω
προσωπικό λαµβάνει µέριµνα για την ένταξη στο σχολείο όλων των παιδιών που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, την
παρακολούθηση και αντιµετώπιση άτακτης φοίτησης, την εισροή νέων µαθητών
µέσω κατ’ οίκον επισκέψεων, τη συστηµατική ενηµέρωση, τη στήριξη και εµψύχωση
των γονέων και τέλος τη συνδροµή σε ιατρικά ζητήµατα και εµβολιασµούς.
Εσωτ. ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα ΠΟ∆Ε
5. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
6. ∆ιεύθυνση Σπουδών Α΄θµιας Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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