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Βαθμό̋ Προτερ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : 1.Περιφερειακέ̋ Δ/νσει̋ Π.Ε. & Δ.Ε.
τη̋ χώρα̋ (έδρε̋ του̋)
2.Προϊσταμένου̋ Παιδαγωγική̋ &
Επιστημονική̋ Καθοδήγηση̋
(μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3.Σχολικού̋ Συμβούλου̋ Π.Α. &
Δημ. Εκπ/ση̋. (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)
4.Δ/νσει̋ και Γραφεία Π.Ε.
τη̋ χώρα̋ (έδρε̋ του̋)
5.Δημόσια & Ιδιωτικά Δημ. Σχολεία
τη̋ χώρα̋
(μέσω Δ/νσεων & Γραφείων Π.Ε.)

Θέμα : Μεταφορά σχολική̋ τσάντα̋
Η μεταφορά τη̋ σχολική̋ τσάντα̋ για του̋ μαθητέ̋ του Δημοτικού Σχολείου προκαλεί συνεχή
προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικού̋, γονεί̋, μαθητέ̋) αλλά και στον ιατρικό
κόσμο, που βλέπουν με ανησυχία τα παιδιά να μεταφέρουν καθημερινά ένα βαρύ φορτίο από και προ̋
το σχολείο. Καθώ̋, για το Υπ. Παιδεία̋ Δ.Β.Μ.Θ. το θέμα τη̋ σωματική̋ και πνευματική̋ υγεία̋ των
μαθητών αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα, σα̋ επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Το Σχολείο οφείλει :
α)να μεριμνά για την κατά το μέγιστο αξιοποίηση των χώρων τη̋ σχολική̋ τάξη̋ (π.χ. βιβλιοθήκε̋,
ντουλάπια, ράφια, θρανία), ώστε να είναι δυνατή η παραμονή ικανοποιητικού αριθμού βιβλίων στην
αίθουσα διδασκαλία̋,
β)να προβαίνει στον εξορθολογισμό χρήση̋ των σχολικών εγχειριδίων και αντικειμένων γενικότερα,
σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η μεταφορά του̋ από
και προ̋ το σχολείο.
γ)να ζητά τη διαρκή ενημέρωση από αρμόδιου̋ εξειδικευμένου̋ παιδαγωγού̋ και επιστήμονε̋
σχετικά με την καλλιέργεια και την εμπέδωση του ουσιαστικού περιεχομένου του «Νέου Σχολείου»
αναφορικά με το εν λόγω θέμα.
δ)να αποστέλλει στην αρχή κάθε σχολική̋ χρονιά̋ επιστολή με σχετικέ̋ οδηγίε̋ στου̋ γονεί̋ και
κηδεμόνε̋ των μαθητών, σχέδιο τη̋ οποία̋ σα̋ επισυνάπτουμε.
Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να προβούν στι̋ παρακάτω ενέργειε̋ :
α)επικόλληση φωτοτυπία̋ με το ωρολόγιο πρόγραμμα στο πρόχειρο τετράδιο των μαθητών και
συγχρόνω̋ ανάρτησή τη̋ στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε ορατό σημείο τη̋ τάξη̋.
β)με τη λήξη των μαθημάτων ο εκπαιδευτικό̋ τη̋ τάξη̋ καθώ̋ και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων
μελετούν μαζί με του̋ μαθητέ̋ το πρόγραμμα τη̋ επόμενη̋ μέρα̋ και αναλόγω̋ των απαιτήσεων των
μαθημάτων, οι μαθητέ̋ τοποθετούν στην τσάντα του̋ μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.ά.
γ)ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των Α΄ και Β΄ τάξεων, μεριμνούν ώστε οι μαθητέ̋ να αφήνουν τα
περισσότερα πράγματά του̋ στο σχολείο, σε συγκεκριμένο χώρο για κάθε παιδί (ντουλάπα ή ράφι,
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εάν ο χώρο̋ επαρκεί, ή σε διαφορετική περίπτωση κάτω από το θρανίο του̋). Είναι προφανέ̋, ότι σε
όλα τα σχολικά εγχειρίδια και αντικείμενα θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη του μαθητή.
δ)οι μαθητέ̋, από τι̋ πρώτε̋ τάξει̋ του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να διδαχθούν του̋ σωστού̋
τρόπου̋ μεταφορά̋ τη̋ σχολική̋ τσάντα̋ και γενικά των μεγάλων φορτίων, ώστε να μπορούν να του̋
εφαρμόζουν.
Αν και η παραπάνω διαδικασία θα επιφέρει πρόσθετο έργο και προσπάθεια από μέρου̋ των
εκπαιδευτικών, η διαρκή̋ εξάσκηση θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη τη̋ ελαχιστοποίηση̋ τη̋
μεταφορά̋ πρόσθετου βάρου̋.
Συν. : Μία (1) σελίδα
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κα̋ Υπουργού
2. Γραφείο κα̋ Υφυπουργού
3. Γραφείο κου Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματέα
5. Δ/νση Φυσ. Αγωγή̋
6. Δ/νση Ειδ. Αγωγή̋
7. Δ/νση ΣΕΠΕΔ
Τμήμα Β’
8. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
Τμήμα Γ΄
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Ημερομηνία (αναγράφεται η ημερομηνία αποστολή̋ τη̋ ακόλουθη̋ επιστολή̋)
Αγαπητοί Γονεί̋ και Κηδεμόνε̋
Το Υπ. Παιδεία̋ Δ.Β.Μ.Θ., μεριμνώντα̋ σχετικά με το ζήτημα του υπερβολικού βάρου̋ τη̋ σχολική̋
τσάντα̋, που είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν καθημερινά οι μαθητέ̋ των Δημοτικών Σχολείων,
υιοθετεί σειρά μέτρων ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η μεταφορά από και προ̋ το Σχολείο περιττού
βάρου̋ από αυτού̋. Συγκεκριμένα :
α)οι εκπαιδευτικοί εφοδιάζουν του̋ μαθητέ̋ με τη φωτοτυπία του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματο̋, το οποίο ο γονέα̋ θα μπορεί να συμβουλεύεται καθημερινά.
β) με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του̋, οι μαθητέ̋ σε καθημερινή βάση θα μεταφέρουν στο
σπίτι μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.λ.π. Τα υπόλοιπα θα παραμένουν στην τάξη, σε χώρο που
θα καθορίσει οι εκπαιδευτικοί.
γ)στην αρχή τη̋ σχολική̋ χρονιά̋, σε όλα τα αντικείμενα του μαθητή (βιβλία, τετράδια, κασετίνε̋)
αναγράφονται σε ετικέτε̋ το ονοματεπώνυμο και η τάξη του.
δ)μετά το τέλο̋ των κατ’ οίκον εργασιών, συνιστάται ο έλεγχο̋ του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματο̋, ώστε να αποφεύγεται από μέρου̋ των μαθητών η άσκοπη μεταφορά βιβλίων και
τετραδίων προ̋ το σχολείο.
ε)γενικά, η τοποθέτηση των βιβλίων μέσα στην τσάντα θα πρέπει να γίνεται ώστε το κέντρο βάρου̋ τη̋
να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση. Επίση̋, η κατανομή του βάρου̋ θα πρέπει να είναι
ομοιόμορφη, με την τοποθέτηση των πιο βαριών βιβλίων στο πίσω μέρο̋ τη̋ τσάντα̋.
Με τον τρόπο αυτό και τη συνεργασία Σχολείου και Οικογένεια̋, θα επιτευχθεί ο στόχο̋ τη̋
ελαχιστοποίηση̋ του βάρου̋ τη̋ σχολική̋ τσάντα̋, με σκοπό την προστασία τη̋ σωματική̋ υγεία̋ των
μαθητών.

Ο Διευθυντή̋ του Σχολείου
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