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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1402/2009, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetățenie greacă, 
privind lipsa susținerii elevilor cu handicap fizic și psihic din școlile europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este tatăl unui copil autist, căruia nu i s-a permis înscrierea la o școală europeană 
din Bruxelles. Petiționarul menționează problemele grave cu care se confruntă angajații 
Uniunii Europene care au copii cu handicap, din cauza faptului că școlile europene nu dispun 
de facilitățile necesare pentru a susține integrarea elevilor cu handicap și participarea pe 
deplin a acestora la procesul educațional. El indică, de asemenea, faptul că școlile europene 
nu oferă soluții alternative pentru copiii care nu pot fi incluși în clase normale, ci sugerează 
doar ca respectivii copii să fie integrați în structura educațională din țara natală, ceea ce, în 
mod indirect, înseamnă că funcționarii ai căror copii sunt în această situație trebuie fie să 
renunțe să lucreze în instituțiile Uniunii Europene, fie să trăiască separat de un membru al 
familiei, fiind obligat să locuiască în țara natală. Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului European să abordeze această problemă urgentă și să se asigure că școlile 
europene dispun de personal cu un nivel adecvat de specializare și dețin infrastructura 
necesară pentru a le asigura copiilor cu handicap, care au nevoi educaționale speciale, o 
educație de înaltă calitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

 „Fiul petiționarului, în vârstă de 9 ani, a fost școlarizat începând cu data de 19.01.2009 
la Școala Europeană (SE) din Woluwé, în clasa I primară, secțiunea DE, într-o clasă 



PE440.035v01-00 2/5 CM\810812RO.doc

RO

formată din 12 elevi. Copilul, care prezintă importante tulburări de comportament, 
anterior a fost școlarizat la Hamburg, într-o unitate de învățământ specializat.

 În octombrie 2008, a fost semnată între părinți și școală, drept test, o convenție NES 
(nevoi educaționale speciale), care definea modalitățile de primire a copilului în 
școală.

 Intrarea la școală a avut loc abia în ianuarie 2009, ceea ce a oferit timp pentru a lua
măsurile adecvate pentru primirea copilului, și anume recrutarea a două persoane 
specializate vorbitoare de limbă germană și amenajarea unui spațiu în clasă pentru ca 
elevul să se poată izola atunci când va avea nevoie de acest lucru.

 Copilul este cu trei ani mai mare decât elevii din clasa sa, în condițiile în care 
regulamentul SE prevede că diferența maximă permisă trebuie să fie, în mod normal, 
de doi ani.

 Convenția NES semnată cu părinții prevedea prezența regulată a copilului, cu un 
program școlar adaptat de trei ore de cursuri pe zi. În realitate, absenteismul copilului 
s-a dovedit a fi ridicat.

 Consiliul NES al școlii din Woluwé a ținut o ședință de bilanț la 30 aprilie 2009, în 
cursul căreia a ajuns la concluzia că școala este incapabilă să școlarizeze în continuare 
copilul și s-a pronunțat asupra necesității găsirii unei soluții alternative1. Directorul 
școlii a transmis părinților decizia de excludere a copilului.

 Petiționarul a introdus recurs la Camera de recurs a SE, care, la data de 31.08 2009, a 
respins cererea fără să rețină argumentele, inclusiv cele legate de discriminare.2

OBSERVAțIILE COMISIEI CU PRIVIRE LA PETIțIE

- Integrarea copiilor cu nevoi speciale în școlile europene

Comisia acordă maximă atenție integrării copiilor cu nevoi specifice în școlile europene. 
Acest lucru este subliniat îndeosebi în raportul3 de evaluare externă a programului NES 
prezentat Consiliului Superior (CS) al Școlilor Europene din aprilie 2009, în urma unui studiu 
comandat de CS și finanțat de Parlamentul European:

…. „În cadrul consiliilor de administrație, de exemplu, Comisia insistă asupra faptului că 
bugetul NES al fiecărei școli europene nu este sub nicio formă limitat la un anumit plafon. 
Comisia se asigură că orice buget(e) necesar(e) parcurgerii tuturor perioadelor de 
învățământ NES pe care școala în cauză le consideră necesar) este(sunt) pus(e) la dispoziția 
acesteia în vederea satisfacerii nevoilor copiilor cu NES”.
Studiul a permis vizitarea mai multor școli europene, între care și cea din Woluwé, de către 
experți suedezi, în vederea evaluării primirii copiilor cu NES.

Comisia subliniază că integrarea elevilor presupune o participare la activitățile clasei 
împreună cu ceilalți copii. Raportul de evaluare reamintește că:

                                               
1 Procedură prevăzută de „Regulamentul NES”, document al Secretariatului general al școlilor europene 2009-D-
4710-fr-6.
2 Recursul 09/14 din 31.08.2009.
3 Documentul Secretariatului general al școlilor europene 2009-D-343-fr-1.
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„Obiectivul principal al programului NES al școlilor europene constă în a asigura elevilor cu 
NES, în măsura posibilităților, participarea activă a acestora la învățământul normal și la 
activitățile comune ale clasei, în funcție de capacitățile acestora și cu sprijinul adecvat. Acest 
lucru include participarea minimă garantată a elevului la activități cognitive colective.”
„…principiul primordial este și trebuie să rămână integrarea în clasa normală. Este absolut 
necesar ca această integrare să fie în interesul dezvoltării cognitive și psihosociale a elevilor 
în cauză și să aibă o perspectivă de dezvoltare ulterioară.”

Această noțiune a integrării și participării elevilor este prezentă, de asemenea, în regulamentul 
privind integrarea elevilor cu NES în școlile europene, regulament care prevede că:

"..școala europeană trebuie să fie în măsură să le furnizeze o integrare pedagogică și socială 
corespunzătoare. În caz contrar, școala are dreptul să declare că nu este competentă și să 
recomande părinților să caute o soluție de școlarizare adaptată și echipată mai bine pentru a 
face față nevoilor speciale ale copilului. În acest caz, școala oferă sprijin părinților, în 
măsura posibilităților.”

- Concluziile Camerei de recurs

În ceea ce privește decizia școlii din Woluwé de a nu continua școlarizarea copilului 
petiționarului, concluziile Camerei de recurs subliniază clar că SE nu au competența de a 
gestiona toate situațiile legate de un elev cu handicap, după cum se precizează în fragmentele 
următoare:

„Convenția privind statutul SE, încheiată la Luxemburg la data de 21 iunie 1994, a fost 
stabilită pentru școlarizarea în comun a copiilor personalului Comunităților Europene, în 
vederea bunei funcționări a instituțiilor sale. …Reclamantul a dedus din aceasta existența 
unui drept subiectiv prin care copiii funcționarilor sunt admiși în școli și prin care acestea 
trebuie să adopte măsurile necesare pentru educația acestora, fondată pe nevoile școlii. 
Totuși, această concluzie nu reiese nici din textul Convenției, nici din cel al regulamentului 
general publicat de Consiliul superior … nici din evoluțiile normative ale reglementării 
reprezentate de documentul privind integrarea elevilor cu nevoi speciale în școlile 
europene”…

… Școlaritatea este o ofertă, o posibilitate, nu o obligație, spre deosebire de sistemele 
naționale de învățământ care trebuie să admită și să integreze toți elevii cu vârstă școlară, 
pentru a răspunde astfel dreptului fundamental al acestora la educație; în consecință, 
personalul Comunităților nu este obligat să își educe copiii într-o școală europeană, iar 
aceasta nu este obligată să ofere toate posibilitățile de care dispune un sistem național pentru 
a se asigura că niciun copil de vârstă școlară nu rămâne în afara sistemului….

… O parte prea mare de învățământ individual constituie, de asemenea, o excludere care 
singularizează și stigmatizează elevii în cauză (Regulamentul NES). 

… integrarea depinde de gravitatea cazului și de resursele disponibile ale școlii, care poate 
să își declare lipsa de competența pentru faptul de a nu accepta o responsabilitate la care nu 
ar putea face față.”
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... Între competențele „consiliului NES” figurează posibilitatea de a propune întreruperea 
școlarității în școala europeană, în cazul unei lipse evidente a progreselor sau în virtutea 
incapacității elevului de a se integra în viața școlii, și recomandarea de a căuta o alternativă 
la școlarizare …”

- Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și sistemul școlilor 
europene

Petiționarul face referire la articolul 24 din Convenție, care se referă la educație și care 
stipulează:

"Statele părți recunosc dreptul persoanelor cu handicap la educație. Pentru a asigura
exercitarea acestui drept, fără discriminare și pe baza egalității de șanse, statele părți 
asigură un sistem de educație bazat pe incluziune la toate nivelurile, precum și învățarea de-a 
lungul vieții …În exercitarea acestui drept, statele părți garantează că: a) persoanele cu 
handicap nu sunt excluse din sistemul de învățământ general pe motive de handicap și că 
niciun copil cu handicap nu este exclus din învățământul primar obligatoriu și gratuit, sau 
din învățământul secundar, pe bază de handicap.”

Comisia subliniază că intrarea în vigoare a acestei Convenții a Națiunilor Unite nu înseamnă 
că fiecare școală trebuie să accepte școlarizarea tuturor copiilor, oricare ar fi nevoile lor 
speciale legate de un handicap, ci că sistemele de învățământ generale ale statelor prevăd o 
ofertă școlară pentru toate cazurile.

Însă școlile europene nu constituie un sistem educativ general complet, comparabil cu un 
sistem educativ general național, care are datoria de a oferi o posibilitate de școlarizare tuturor 
copiilor. SE sunt școli normale (și nespecializate) care oferă învățământ academic clasic,
vizând bacalaureatul european, care oferă acces la învățământul superior. Astfel, SE nu oferă, 
de exemplu, nici învățământ profesional, nici învățământ tehnic, nici învățământ secundar 
având drept rezultat alte diplome secundare, nici învățământ sportiv de înalt nivel etc.….

- Cazul special al copilului petiționarului

În ceea ce privește cazul copilului petiționarului, Comisia i-a acordat toată atenția, numeroase 
schimburi, precum și o întâlnire, având loc între petiționar și Comisie.

Întrucât școala a stabilit că nu poate să școlarizeze copilul în continuare, serviciile Comisiei și 
serviciul social al Parlamentului European și-au coordonat eforturile pentru a ajuta familia să 
găsească o soluție alternativă.

Una din dificultățile legate de școlarizarea copilului în Belgia într-o unitate specializată care 
să poată răspunde nevoilor apărute ca urmare a situației sale medicale o constituie limba 
principală a copilului, și anume germana. De aceea, serviciile au contactat rețeaua belgiană de 
învățământ în limba germană. Acest lucru a permis identificarea unei școli specializate pentru 
copii autiști, la Eupen, în cantoanele din est, în comunitatea germanofonă a Belgiei.
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Această școală, care practică, printre altele, metoda ABA1, dorită de părinți, îl poate primi pe 
fiul acestora, existând o posibilitate de internat. Petiționarul a primit toate coordonatele în 
această privință.2 De maximă importanță pentru copil este să fie școlarizat într-o unitate care 
să poată răspunde cel mai bine nevoilor sale.

Concluzii

Contrar afirmațiilor petiționarului, creșterea numărului de elevi cu NES (457 în anul școlar 
2008/09, comparativ cu 274 în 2004/2005, adică 2,11 % din numărul total de elevi), precum și 
creșterea numărului de cazuri care necesită o luare în îngrijire la un nivel foarte ridicat (24 de 
cazuri în 2008/09 față de numai 10 în 2007/08) arată faptul că școlile găsesc mai multe soluții 
pentru integrarea copiilor care prezintă tulburări mai grave. Comisia se asigură ca toate 
mijloacele financiare necesare să fie puse la dispoziția școlilor.

Școlile europene întreprind toate măsurile rezonabile pentru a integra copiii care prezintă 
nevoi speciale rezultate în urma unui handicap, însă ele nu pot să răspundă acestor nevoi în 
toate situațiile. De aceea, SE pot ajunge să își declare lipsa de competență în cazuri speciale 
precum cel reprezentat de fiul petiționarului, în ciuda eforturilor reale depuse de școală în 
vederea integrării copilului.

De altfel, serviciile sociale ale Parlamentului European, în colaborare cu serviciile Comisiei, 
responsabile cu SE, au permis familiei să identifice o școală adaptată și au fost luate de către 
angajatorul său măsuri de sprijinire financiară.

                                               
1 ABA este o metodă de condiționare care vizează modificarea comportamentelor la copiii autiști pentru a le 
permite socializarea. Această metodă suscită reacții contradictorii, entuziaste pentru unii, critice pentru alții, 
întrucât constituie un dresaj și nu o terapie, impunând asupra copilului o presiune care poate fi asimilată unei 
forme de violență. Pentru a fi eficientă, metoda trebuie practicată zilnic, 30-40 de ore pe săptămână.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


