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Tema: Peticija Nr. 1402/2009 dėl neteikiamos paramos Europos mokyklų 
mokiniams, turintiems psichinę ar protinę negalią, kurią pateikė Graikijos 
pilietis Vasilios Katsioulis

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi sūnų, kuris serga autizmu, todėl jam neleidžiama mokytis Europos 
mokykloje Briuselyje. Peticijos pateikėjas nurodo rimtas problemas, su kuriomis susiduria ES 
institucijų darbuotojai, auginantys neįgalius vaikus, nes nėra priemonių užtikrinti neįgalių 
mokinių integraciją į Europos mokyklas ir visapusišką dalyvavimą pamokose. Peticijos 
pateikėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Europos mokyklose nesiūloma jokių alternatyvių 
sprendimų vaikams, kurie negali mokytis bendrose klasėse, o paprasčiausiai patariama 
integruoti tokius vaikus į švietimo sistemą darbuotojų kilmės šalyse – tai netiesiogiai reiškia, 
kad tokie pareigūnai turi mesti darbą ES institucijose arba gyventi atskirai nuo šeimos nario, 
privalančio gyventi kilmės šalyje. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
išnagrinėti šią aktualią problemą ir užtikrinti, kad Europos mokyklos turėtų pakankamai 
specializuoto personalo ir infrastruktūrą, būtiną, kad specialiųjų ugdymo poreikių turintiems 
neįgaliems vaikams būtų suteiktas aukšto lygio išsilavinimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

 „Peticijos pateikėjo devynerių metų sūnus 2009 m. sausio 19 d. pradėjo lankyti 
Woluwé Europos mokyklos (EM) pirmą pradinio ugdymo klasę (vokiečių kalbos 
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sekcija), kurioje mokosi 12 mokinių. Prieš tai rimtų elgesio sutrikimų turintis vaikas 
lankė specialiojo ugdymo mokyklą Hamburge.

 2008 m. spalio mėn. tėvai ir mokykla pasirašė bandomąją SEN (specialiųjų ugdymo
poreikių, angl. Special Education Needs) sutartį, kurioje nustatyti vaiko integravimo į 
mokyklą būdai.

 Vaikas pradėjo lankyti mokyklą tik 2009 m. sausio mėn., nes iki tol buvo imtasi 
atitinkamų priemonių, reikalingų vaikui priimti, t. y. pasamdyti du vokiškai kalbantys 
specialistai, klasėje įrengta vieta, kad vaikas galėtų atsiriboti, kai jam to reikia.

 Vaikas yra trejais metais vyresnis už kitus klasės mokinius, nors EM taisyklėse 
paprastai nustatomas dvejų metų didžiausias leistinas amžiaus skirtumas.

 Su tėvais pasirašytoje SEN sutartyje nustatyta, kad vaikas lankys mokyklą reguliariai 
ir mokysis pagal adaptuotą mokymosi programą po 3 akademines valandas per dieną. 
Praktiškai paaiškėjo, kad vaikas labai dažnai praleidžia pamokas.

 2009 m. balandžio 30 d. Woluwé mokyklos SEN patariamoji grupė surengė baigiamąjį
posėdį, kuriame nusprendė, kad mokykla nekompetentinga toliau mokyti vaiko, ir 
pareiškė nuomonę, kad būtina ieškoti alternatyvaus sprendimo1. Mokyklos direktorius 
pranešė tėvams apie savo sprendimą nebemokyti vaiko šioje mokykloje.

 Peticijos pateikėjas pateikė skundą EM Skundų tarybai. Skundų taryba 2009 m. 
rugpjūčio 31 d. atmetė prašymą ir neatsižvelgė į argumentus, įskaitant ir argumentus 
dėl diskriminacijos.2

KOMISIJOS PASTABOS DĖL PETICIJOS

– Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų integracija į Europos mokyklas

Komisija daugiausia dėmesio skiria specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų integracijai į 
Europos mokyklas. Tai ypač pabrėžiama SEN programos išorinio vertinimo ataskaitoje3, 
parengtoje Valdybos prašymu atlikus Europos Parlamento finansuotą tyrimą ir pateiktoje
2009 m. balandžio mėn. susirinkusiai Europos mokyklų valdybai:

„...Kalbėdama, pavyzdžiui, apie valdybas Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad nenustatyta nė 
vienos SEN Europos mokyklos biudžeto viršutinė riba. Komisija užtikrina, kad visas 
biudžetas, reikalingas visoms, aptariamos mokyklos nuomone, būtinoms SEN ugdymo 
pakopoms kurti, būtų jai skiriamas siekiant patenkinti SEN mokinių poreikius.“

Atliekant tyrimą, keliose Europos mokyklose, taip pat ir Woluwé mokykloje, lankėsi Švedijos 
ekspertai siekdami įvertinti SEN vaikų integravimą.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad mokinių integracijas susijusi su jų dalyvavimu klasės 
veikloje drauge su kitais vaikais. Vertinimo ataskaitoje primenama, kad:

„Europos mokyklų SEN programos pagrindinis tikslas – kiek įmanoma užtikrinti, kad 
SEN mokiniai aktyviai dalyvautų pagrindinio ugdymo ir bendroje klasės veikloje pagal savo
                                               
1 Procedūra nustatyta SEN taisyklėse – Europos mokyklų generalinio sekretoriato dokumente Nr. 2009-D-4710-
fr-6.
2 2009 m. rugpjūčio 31 d. skundas Nr. 09/14.
3 Europos mokyklų generalinio sekretoriato dokumentas Nr. 2009-D-343-fr-1.
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gebėjimus ir teikiant atitinkamą paramą. Tai reiškia, kad užtikrinamas minimalus mokinio 
dalyvavimas bendroje kognityvinėje veikloje.“

„...svarbiausias principas yra ir turi likti integracija į bendrojo ugdymo klasę. Absoliučiai 
būtina, kad ši integracija prisidėtų prie suinteresuotų mokinių kognityvios ir psichologinės 
raidos sudarant galimybes tolesniam ugdymui.“

Ši mokinių integracijos ir dalyvavimo sąvoka taip pat nurodyta taisyklėse dėl SEN mokinių
integracijos į EM, kuriose nustatyta, kad:

„...Europos mokykla turi sudaryti sąlygas tinkamai jų pedagoginei ir socialinei integracijai. Jei 
ji to negali padaryti, mokykla turi teisę nurodyti, kad ji nekompetentinga, ir rekomenduoti 
tėvams ieškoti sprendimo dėl vaiko lavinimo geriau specialius jo poreikius pasirengusioje 
patenkinti įstaigoje. Tokiu atveju mokykla kiek galėdama padeda tėvams.“

– Skundų tarybos išvados

Dėl Woluwé mokyklos sprendimo netęsti peticijos pateikėjo vaiko ugdymo Skundų tarybos 
išvadose akivaizdžiai pabrėžiama, kad EM nebūtų kompetentingos valdyti įvairių situacijų, 
susijusių su neįgaliu vaiku, kaip paaiškinta tolesnėse ištraukose:

„1994 m. birželio 21 d. Liuksemburge pasirašyta Konvencija, apibrėžianti EM statutą, 
parengta siekiant bendrai mokyti Europos Bendrijų darbuotojų vaikus, kad Bendrijų 
institucijos gerai veiktų. ...Ieškovas iš to padarė išvadą, kad yra subjektyvi teisė, leidžianti 
pareigūnų vaikams būti priimtiems į mokyklas, ir kad šios priima priemones, reikalingas tų 
vaikų ugdymui, pagrįstam mokyklos poreikiais. Tačiau tokios išvados negalima daryti nei iš 
Konvencijos, nei iš Valdybos paskelbtų bendrųjų taisyklių teksto, ...nei iš taisyklių, pateiktų 
Specialiųjų poreikių turinčių mokinių integracijos į Europos mokyklas dokumente, 
normatyvinių pakeitimų...

...Ugdymas – tai pasiūlymas, galimybė, o ne įpareigojimas, kitaip nei nacionalinėse švietimo 
sistemose, kuriose privaloma priimti ir integruoti visus mokyklinio amžiaus mokinius, tokiu 
būdu siekiant užtikrinti jų pagrindinę teisę į mokymąsi; todėl Bendrijų darbuotojai neprivalo
savo vaikų leisti mokytis į Europos mokyklas, o mokyklos nėra įpareigotos suteikti visas tas 
galimybes, kuriomis naudojamasi nacionalinėje švietimo sistemoje siekiant užtikrinti, kad nė 
vienas mokyklinio amžiaus vaikas neliktų už šios sistemos ribų...

...Per didelė individualaus mokymo dalis yra dar viena atskirties forma, dėl kurios atitinkami 
mokiniai išskiriami ir į juos žiūrima neigiamai (SEN taisyklės).

...integracija priklauso nuo atvejo rimtumo ir mokykloje esančių išteklių; mokykla gali 
nurodyti, kad ji nekompetentinga prisiimti įsipareigojimą, kurio ji nesugebės įvykdyti.“

...Viena iš SEN patariamosios grupės teisių yra galimybė siūlyti nutraukti ugdymą Europos 
mokykloje nesant aiškios pažangos ar atsižvelgiant į mokinio nesugebėjimą integruotis į 
mokyklos gyvenimą ir rekomenduoti ieškoti alternatyvaus išsilavinimo galimybių...“

– Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija ir Europos mokyklų sistema
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Peticijos pateikėjas remiasi švietimui skirtu Konvencijos 24 straipsniu, kuriame nustatyta:

„Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę į mokslą. Siekdamos 
įgyvendinti šią teisę nediskriminuojant ir lygiomis galimybėmis, valstybės, šios Konvencijos 
Šalys, užtikrina integracinį visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą... Įgyvendindamos 
šią teisę, valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina, kad: a) neįgalieji dėl savo neįgalumo 
nebūtų šalinami iš bendros švietimo sistemos ir neįgaliems vaikams nebūtų atimta galimybė 
įgyti nemokamą ir privalomą pradinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą.“

Komisija pabrėžia, kad šios Jungtinių Tautų konvencijos įsigaliojimas reiškia ne tai, kad 
kiekviena mokykla turi sutikti mokyti visus vaikus, neatsižvelgdama į su negalia susijusius 
specialiuosius jų poreikius, o tai, kad taikant valstybių bendras švietimo sistemas visais 
atvejais suteikiamos mokymosi galimybės.

Tačiau EM nėra visas dalis apimanti bendra švietimo sistema, panaši į nacionalinę bendrą 
švietimo sistemą, pagal kurią privaloma visiems vaikams suteikti galimybę mokytis. EM yra 
paprastos (nespecializuotos) mokyklos, kuriose teikiamas klasikinis akademinis išsilavinimas, 
patvirtinamas Europos vidurinio mokslo baigimo atestatu, kurį turint galima siekti aukštojo 
mokslo. Todėl EM neteikiamas, pavyzdžiui, profesinis, techninis ugdymas ar vidurinis
ugdymas, po kurio gaunami kiti vidurinio mokslo diplomai, ar aukšto lygio sportinis ugdymas
ir pan.

– Konkretus peticijos pateikėjo vaiko atvejis

Komisija taip pat skyrė visą dėmesį peticijos pateikėjo vaiko atvejui; peticijos pateikėjas ir 
Komisija daug kartų keitėsi nuomonėmis ir vieną kartą susitiko.

Mokyklai padarius išvadą, kad ji nebegali toliau ugdyti vaiko, Komisijos tarnybos ir Europos 
Parlamento socialinė tarnyba kartu stengėsi padėti šeimai rasti alternatyvų sprendimą.

Vienas iš sunkumų, susijusių su vaiko ugdymu specializuotoje Belgijos įstaigoje, be poreikių, 
susijusių su jo medicinine būkle, yra pagrindinė vaiko kalba – vokiečių kalba. Todėl tarnybos 
susisiekė su Belgijos ugdymo vokiečių kalba tinklu. Tai padėjo rasti specializuotą mokyklą 
autizmu sergantiems vaikams Eupeno mieste, Rytų kantonuose, Belgijos vokiškai kalbančioje 
bendruomenėje.

Ši mokykla, be kitų metodų, taikanti ir ABA metodą1, kurio pageidavo tėvai, gali priimti jų 
sūnų, be to, yra galimybė gyventi internate. Peticijos pateikėjas gavo mokyklos koordinates.2
Atsižvelgiant į vaiko interesus, naudingiausia jam būti ugdomam įstaigoje, galinčioje 
geriausiai patenkinti jo poreikius.
                                               
1 ABA – tai sąlyginio reflekso formavimo metodas, skirtas keisti autizmu sergančių vaikų elgesį siekiant 
palengvinti jų socializaciją. Dėl šio metodo pateikiamos labai prieštaringos nuomonės: vieni jį vertina 
entuziastingai, kiti – kritiškai, nes pagal šį metodą griežtai auklėjama, o ne taikoma terapija, be to, vaikui 
daromas į tam tikrą prievartos formą panašus spaudimas. Kad šis metodas būtų veiksmingas, jis turi būti 
taikomas kiekvieną dieną, 30–40 valandų per savaitę.
2 IDS, Monschauerstrasse 10, B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be,
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm.
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Išvados

Kitaip nei teigia peticijos pateikėjas, didėjantis SEN mokinių skaičius (457 2008–
2009 mokslo metais, palyginti su 274 2004–2005 mokslo metais, t. y. 2,11 % bendro mokinių 
skaičiaus) ir dažnėjantys atvejai, kai reikalinga labai didelė priežiūra, (24 atvejai 2008–2009
mokslo metais ir tik 10 atvejų 2007–2008 mokslo metais) rodo, kad mokyklos randa daugiau 
išeičių siekdamos integruoti vaikus, turinčius didesnių negalių. Komisija užtikrina, kad 
mokykloms būtų skiriami visi reikalingi finansiniai ištekliai.

EM imasi visų pagrįstų priemonių, kad integruotų vaikus, dėl negalios turinčius specialiųjų 
poreikių, tačiau jos negali patenkinti poreikių visais atvejais. Todėl konkrečiais atvejais, 
pavyzdžiui, peticijos pateikėjo sūnaus atveju, neatsižvelgiant į tai, kad mokykla iš tikrųjų 
stengėsi integruoti vaiką, EM gali nurodyti, kad yra nekompetentingos.

Be to, Europos Parlamento socialinės tarnybos, bendradarbiaudamos su už EM atsakingomis 
Komisijos tarnybomis, suteikė šeimai galimybę rasti pritaikytą mokyklą, o finansine pagalba 
pasirūpino šeimos darbdavys.“


