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Αθόνα 25/1/2018
Προσ
τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για την εγκύκλιο έγκριςησ υλοποίηςησ δράςησ με τίτλο «Η τςάντα ςτο
ςχολείο»
Στισ 13 Δεκεμβρύου 2017, το Υπουργεύο Παιδεύασ απϋςτειλε ςτα ςχολεύα την
εγκύκλιο Φ.7/219218 /Δ1/13-12-2017, η οπούα υλοποιεύ την δρϊςη «Η τςϊντα ςτο
ςχολεύο» που αποτελεύ απόφαςη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (πρϊξη 49/30-11-2017).
Επειδό τισ τελευταύεσ ημϋρεσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. δϋχτηκε πολλϊ ερωτόματα
ςε ςχϋςη με το αν η υλοπούηςη τησ δρϊςησ αυτόσ ϋχει υποχρεωτικό χαρακτόρα για
τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων των ςχολεύων, επιςημαύνουμε ότι ςύμφωνα με την
ϊποψη τησ νομικόσ ςυμβούλου τησ Δ.Ο.Ε., Μαρύασ – Μαγδαληνόσ Τςύπρα, η
εγκύκλιοσ δεν ϋχει εκδοθεύ ςε εφαρμογό κϊποιου νομοθετόματοσ αλλϊ με βϊςη
απόφαςη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οπούο αποτελεύ γνωμοδοτικό όργανο του
Υπουργεύου Παιδεύασ. Επομένωσ δεν ςυνάγεται υποχρεωτικότητα εφαρμογήσ τησ
εγκυκλίου. Εναπόκειται ςτην παιδαγωγικό κρύςη των Συλλόγων Διδαςκόντων να
εκτιμόςουν, ελεύθερα, με δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, τη δυνατότητα εφαρμογόσ
τησ, όπωσ επύςησ εναπόκειται ςτην κρύςη κϊθε διδϊςκοντα να επιλϋξει το εύροσ
και το χρονοδιϊγραμμα των κατ’ ούκον εργαςιών με βϊςη τη δυναμικό τησ τϊξησ
του, επιλϋγοντασ, πιθανόν, και ημϋρεσ που δεν θα αναθϋςει κατ’ ούκον εργαςύεσ.
Εύναι ςαφϋσ ότι οι Σύλλογοι Διδαςκόντων που ϋχουν αποφαςύςει την υλοπούηςη
τησ δρϊςησ, θεωρώντασ ότι όταν υποχρεωμϋνοι να την υλοποιόςουν, μπορούν να

επανεκτιμόςουν ανϊ πϊςα ςτιγμό τη ςτϊςη τουσ και να αποφαςύςουν
διαφορετικϊ.
Σε ςχϋςη με τα όςα ορύζει η εγκύκλιοσ ϋχουμε να παρατηρόςουμε ότι:


Η ρητορικό για το ςεβαςμό του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και

ςυνολικϊ των αναγκών τησ παιδικόσ ηλικύασ ϋρχεται ςε αντύθεςη με την
εκπαιδευτικό πολιτικό του Υπουργεύου Παιδεύασ. Ο «χρόνοσ που απαιτείται
καθημερινά για την υλοποίηςη των κατ’ οίκον εργαςιών» ςυναρτϊται ϊμεςα με τα
αναλυτικϊ προγρϊμματα, τουσ διδακτικούσ ςτόχουσ κϊθε τϊξησ και τα ςχολικϊ
εγχειρύδια. Η κυβϋρνηςη δεν ϋχει αλλϊξει τύποτε από τα παραπϊνω, ςυνεχύζοντασ
την εκπαιδευτικό πολιτικό των προηγούμενων κυβερνόςεων και ςε αυτό το πεδύο.
Χαρακτηριςτικϊ αναφϋρουμε την ϋγκριςη και για την επόμενη χρονιϊ
(Φ.31/205016/Δ1/24-11-2017), του ςχολικού βιβλύου μαθηματικών τησ Β΄ Δημοτικού –
ενόσ βιβλύου που μαζύ με το αντύςτοιχο ςχολικό βιβλύο μαθηματικών τησ Ε΄ τϊξησ
ϋχει επιςύρει την κριτικό των εκπαιδευτικών, όπωσ αναδεύχτηκε και από ςχετικό
ϋρευνα τησ ΔΟΕ το 2007.


Ο ςτόχοσ ουςιαςτικόσ υποςτόριξησ του μειωμϋνου χρόνου «δημιουργικήσ

επαφήσ και επικοινωνίασ γονέων – παιδιών» που εύναι το βαςικό επικοινωνιακό
τϋχναςμα τησ ςχετικόσ εγκυκλύου, προςκρούει ςτισ πολιτικϋσ ελαςτικών ςχϋςεων
εργαςύασ και κατϊργηςησ εργαςιακών δικαιωμϊτων που ακολούθηςαν όλεσ οι
κυβερνόςεισ των τελευταύων ετών και ςυνεχύζει απρόςκοπτα η ςημερινό
κυβϋρνηςη, οι οπούεσ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα τη διϊλυςη κϊθε οικογενειακού
προγραμματιςμού.


Η αναβϊθμιςη τησ ςχολικόσ ζωόσ ςυνδϋεται ϊμεςα με τισ ςυνολικϋσ

εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ που αφορούν ςτην αναβϊθμιςη των όρων λειτουργύασ
του ςχολεύου και ςτόριξησ των δομών του ( αύξηςη δαπανών για την παιδεύα,
μαζικού μόνιμοι διοριςμού εκπαιδευτικών, μεύωςη αναλογύασ μαθητών ανϊ τμόμα,
μεύωςη τησ διδακτϋασ ύλησ, ολοόμερο ςχολεύο για όλουσ τουσ μαθητϋσ,
πραγματικό παρϊλληλη ςτόριξη των μαθητών που την χρειϊζονται, λειτουργύα
όλων των υποςτηρικτικών δομών, δύχρονη δημόςια υποχρεωτικό προςχολικό

αγωγό και εκπαύδευςη, λειτουργύα ςχολικών βιβλιοθηκών και χώρων ανϊγνωςησ).
Όμωσ, οι μνημονιακϋσ αντιεκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ των τελευταύων χρόνων
λειτουργούν ςτην αντύθετη κατεύθυνςη.


Το Υπουργεύο Παιδεύασ φαύνεται για μύα ακόμα φορϊ – όπωσ και ςτην

περύπτωςη των ςχολικών γευμϊτων – να αγνοεύ την ςχολικό πραγματικότητα.
Υπϊρχει ςειρϊ πρακτικών ζητημϊτων που προκύπτουν κατϊ την υλοπούηςη τησ
δρϊςησ, όπωσ η απουςύα κατϊλληλων χώρων για την φύλαξη τησ ςχολικόσ
τςϊντασ, η λειτουργύα τμημϊτων ολοόμερων ςτισ ύδιεσ αύθουςεσ που καλούνται να
αφόςουν τισ τςϊντεσ τουσ οι μαθητϋσ/τριεσ, η ανϊγκη που θα προκύψει για τουσ
μαθητϋσ/τριεσ του ολοόμερου να μεταφϋρουν το απαραύτητο υλικό τη Δευτϋρα το
πρωύ κλπ.

Με βϊςη όλα τα παραπϊνω, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ ςυλλόγουσ
διδαςκόντων να ςυζητόςουν και να αποφαςύςουν ελεύθερα ςτη βϊςη του
παιδαγωγικού ςχεδιαςμού και τησ ομαλόσ λειτουργύασ τησ ςχολικόσ τουσ μονϊδασ
και, κυρύωσ, με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών τουσ ςχετικϊ με την
υλοπούηςη ό όχι του προγρϊμματοσ.

