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Βακμόσ Προτερ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟ : 1.Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
2.Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ &
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3.χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Α. &
Δθμ. Εκπ/ςθσ. (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.)
4.Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε.
τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
5.Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. χολεία
τθσ χώρασ
(μζςω Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε.)

Θζμα : Μεταφορά ςχολικήσ τςάντασ
Η μεταφορά τθσ ςχολικισ τςάντασ για τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ χολείου προκαλεί ςυνεχι
προβλθματιςμό ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα (εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, μακθτζσ) αλλά και ςτον ιατρικό
κόςμο, που βλζπουν με ανθςυχία τα παιδιά να μεταφζρουν κακθμερινά ζνα βαρφ φορτίο από και προσ
το ςχολείο. Κακώσ, για το Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. το κζμα τθσ ςωματικισ και πνευματικισ υγείασ των
μακθτών αποτελεί ουςιαςτικό ηιτθμα, ςασ επιςθμαίνουμε τα ακόλουκα :
Σο χολείο οφείλει :
α)να μεριμνά για τθν κατά το μζγιςτο αξιοποίθςθ των χώρων τθσ ςχολικισ τάξθσ (π.χ. βιβλιοκικεσ,
ντουλάπια, ράφια, κρανία), ώςτε να είναι δυνατι θ παραμονι ικανοποιθτικοφ αρικμοφ βιβλίων ςτθν
αίκουςα διδαςκαλίασ,
β)να προβαίνει ςτον εξορκολογιςμό χριςθσ των ςχολικών εγχειριδίων και αντικειμζνων γενικότερα,
ςφμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώςτε να μειώνεται ςτο ελάχιςτο θ μεταφορά τουσ από
και προσ το ςχολείο.
γ)να ηθτά τθ διαρκι ενθμζρωςθ από αρμόδιουσ εξειδικευμζνουσ παιδαγωγοφσ και επιςτιμονεσ
ςχετικά με τθν καλλιζργεια και τθν εμπζδωςθ του ουςιαςτικοφ περιεχομζνου του «Νζου χολείου»
αναφορικά με το εν λόγω κζμα.
δ)να αποςτζλλει ςτθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ επιςτολι με ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ γονείσ και
κθδεμόνεσ των μακθτών, ςχζδιο τθσ οποίασ ςασ επιςυνάπτουμε.
Οι εκπαιδευτικοί δφνανται να προβοφν ςτισ παρακάτω ενζργειεσ :
α)επικόλλθςθ φωτοτυπίασ με το ωρολόγιο πρόγραμμα ςτο πρόχειρο τετράδιο των μακθτών και
ςυγχρόνωσ ανάρτθςι τθσ ςτον πίνακα ανακοινώςεων ι ςε ορατό ςθμείο τθσ τάξθσ.
β)με τθ λιξθ των μακθμάτων ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κακώσ και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων
μελετοφν μαηί με τουσ μακθτζσ το πρόγραμμα τθσ επόμενθσ μζρασ και αναλόγωσ των απαιτιςεων των
μακθμάτων, οι μακθτζσ τοποκετοφν ςτθν τςάντα τουσ μόνο τα απαραίτθτα βιβλία, τετράδια κ.ά.
γ)ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των Α΄ και Β΄ τάξεων, μεριμνοφν ώςτε οι μακθτζσ να αφινουν τα
περιςςότερα πράγματά τουσ ςτο ςχολείο, ςε ςυγκεκριμζνο χώρο για κάκε παιδί (ντουλάπα ι ράφι,
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εάν ο χώροσ επαρκεί, ι ςε διαφορετικι περίπτωςθ κάτω από το κρανίο τουσ). Είναι προφανζσ, ότι ςε
όλα τα ςχολικά εγχειρίδια και αντικείμενα κα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και θ τάξθ του μακθτι.
δ)οι μακθτζσ, από τισ πρώτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου πρζπει να διδαχκοφν τουσ ςωςτοφσ
τρόπουσ μεταφοράσ τθσ ςχολικισ τςάντασ και γενικά των μεγάλων φορτίων, ώςτε να μποροφν να τουσ
εφαρμόηουν.
Αν και θ παραπάνω διαδικαςία κα επιφζρει πρόςκετο ζργο και προςπάκεια από μζρουσ των
εκπαιδευτικών, θ διαρκισ εξάςκθςθ κα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν επίτευξθ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ
μεταφοράσ πρόςκετου βάρουσ.
υν. : Μία (1) ςελίδα
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ
2. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ
3. Γραφείο κου Γεν. Γραμματζα
4. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματζα
5. Δ/νςθ Φυς. Αγωγισ
6. Δ/νςθ Ειδ. Αγωγισ
7. Δ/νςθ ΕΠΕΔ
Σμιμα Β’
8. Δ/νςθ πουδών Π.Ε.
Σμιμα Γ΄
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Ημερομηνία (αναγράφεται η ημερομηνία αποςτολήσ τησ ακόλουθησ επιςτολήσ)
Αγαπητοί Γονείσ και Κηδεμόνεσ
Σο Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ., μεριμνώντασ ςχετικά με το ηιτθμα του υπερβολικοφ βάρουσ τθσ ςχολικισ
τςάντασ, που είναι αναγκαςμζνοι να μεταφζρουν κακθμερινά οι μακθτζσ των Δθμοτικών χολείων,
υιοκετεί ςειρά μζτρων ώςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ μεταφορά από και προσ το χολείο περιττοφ
βάρουσ από αυτοφσ. υγκεκριμζνα :
α)οι εκπαιδευτικοί εφοδιάηουν τουσ μακθτζσ με τθ φωτοτυπία του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματοσ, το οποίο ο γονζασ κα μπορεί να ςυμβουλεφεται κακθμερινά.
β) με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικών τουσ, οι μακθτζσ ςε κακθμερινι βάςθ κα μεταφζρουν ςτο
ςπίτι μόνο τα απαραίτθτα βιβλία, τετράδια κ.λ.π. Σα υπόλοιπα κα παραμζνουν ςτθν τάξθ, ςε χώρο που
κα κακορίςει οι εκπαιδευτικοί.
γ)ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςε όλα τα αντικείμενα του μακθτι (βιβλία, τετράδια, καςετίνεσ)
αναγράφονται ςε ετικζτεσ το ονοματεπώνυμο και θ τάξθ του.
δ)μετά το τζλοσ των κατ’ οίκον εργαςιών, ςυνιςτάται ο ζλεγχοσ του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματοσ, ώςτε να αποφεφγεται από μζρουσ των μακθτών θ άςκοπθ μεταφορά βιβλίων και
τετραδίων προσ το ςχολείο.
ε)γενικά, θ τοποκζτθςθ των βιβλίων μζςα ςτθν τςάντα κα πρζπει να γίνεται ώςτε το κζντρο βάρουσ τθσ
να βρίςκεται όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθ μζςθ. Επίςθσ, θ κατανομι του βάρουσ κα πρζπει να είναι
ομοιόμορφθ, με τθν τοποκζτθςθ των πιο βαριών βιβλίων ςτο πίςω μζροσ τθσ τςάντασ.
Με τον τρόπο αυτό και τθ ςυνεργαςία χολείου και Οικογζνειασ, κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ
ελαχιςτοποίθςθσ του βάρουσ τθσ ςχολικισ τςάντασ, με ςκοπό τθν προςταςία τθσ ςωματικισ υγείασ των
μακθτών.

Ο Διευθυντήσ του χολείου
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