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ΘΕΜΑ: «Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο» 

 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά συχνά καθοδηγείται από στερεότυπα 

και προκαταλήψεις οι οποίες δε βασίζονται πάντα σε εμπειρικά 

δεδομένα. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των 

ανθρώπων ότι οι κατ’ οίκον εργασίες βοηθούν τη μαθησιακή εξέλιξη 

των παιδιών, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από αντίστοιχες έρευνες, 

τουλάχιστον σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν εργασίες 

για το σπίτι, οι οποίες πολλές φορές περιορίζουν ή και στερούν τον 

ελεύθερο χρόνο των παιδιών.  

Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν το σχολείο και 

η οικογένεια λάμβαναν από κοινού την απόφαση να παραμένει η 

τσάντα στο σχολείο. Για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού 

απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις.  

Α) Το σχολείο περιορίζει και προσαρμόζει τις απαιτήσεις του στο 

σχολικό χρόνο. Κάτι τέτοιο απαιτεί έναν καλό προγραμματισμό 

επαναλήψεων και μια συνολική επισκόπηση για τα σημαντικά και 

ασήμαντα μέρη των μαθημάτων.  

Β) Η οικογένεια ενημερώνεται για τα πλεονεκτήματα αυτής της 

πολιτικής καθώς και για τον ορθό τρόπο βοήθειας των παιδιών στο 

σπίτι. 

Γ) Μετά την ενημέρωση, δοκιμάζεται το μέτρο πιλοτικά και 

σταδιακά. Με αυτό το σκεπτικό, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να 

αρχίσει από την Α’ Τάξη, για μία μέρα την εβδομάδα. 

 



Τα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 

προσπάθεια αυτή είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Το παιδί μαθαίνει παντού και χρειάζεται ελεύθερο χρόνο. 

Πολλοί θεωρούν ότι τα παιδιά μαθαίνουν μόνο στο σχολείο αλλά 

αυτό δεν είναι σωστό αφού ξέρουμε ότι η μαθησιακή διαδικασία 

είναι μια συνεχής δραστηριότητα που συμβαίνει παντού. Μάλιστα 

ως πιο στέρεα μάθηση θεωρείται εκείνη που βασίζεται στο παιχνίδι 

με στους συνομηλίκους. Στερώντας από το παιδί το παιχνίδι, του 

στερούμε ένα σημαντικό πλαίσιο μάθησης και παραβιάζεται ένα 

από τα βασικά δικαιώματα που σχετίζεται με τον περιορισμό του 

ελεύθερου χρόνου. Το παιδί πηγαίνοντας στο σχολείο συμπληρώνει 

6-8 ώρες εργασίας, όσες περίπου και ο κάθε εργαζόμενος. Επιπλέον, 

περιορίζοντας τον ελεύθερο χρόνο, περιορίζεται και ο χρόνος 

ενασχόλησης με τα ιδιαίτερα ταλέντα και ενδιαφέροντα, κάτι που 

μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στη μελλοντική του  εξέλιξη. 

 

2. Αποφυγή μυοσκελτικών προβλημάτων 

Η βαριά και ακατάλληλη τσάντα ευθύνεται για τα περισσότερα 

μυοσκελετικά προβλήματα των παιδιών σχολικής ηλικίας. Ορισμένα 

από αυτά παραμένουν ανεπανόρθωτα ακόμα και μετά την πάροδο 

της κρίσιμης ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση πολλά βιβλία όπως: το 

Λεξικό, το Ανθολόγιο, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Φυσική Αγωγή και 

τα βιβλία της Αισθητικής Αγωγής (Μουσικής, Εικαστικά), πρέπει να 

παραμένουν στο σχολείο. 

 

3. Η χρησιμότητα των κατ’ οίκον εργασιών. 

Τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει αποδειχθεί 

η χρησιμότητα αυτών των εργασιών στη μαθησιακή εξέλιξη του 

παιδιού. Επιπλέον το νομικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει αν η 

συμπλήρωση αυτών των εργασιών συνεκτιμάται και σε ποιο βαθμό, 

στην αξιολόγηση του παιδιού. Επίσης είναι γνωστό ότι οι εργασίες 

αυτές συμπληρώνονται πολλές φορές από άλλα πρόσωπα εκτός των 

μαθητών και ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο 

σχολείο συχνά τις ξεχνούν. Ακόμη, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν 

ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος  στις κατ’ οίκον εργασίες αλλά 

ουραγός στους διεθνείς διαγωνισμούς τύπου  PISA.  

Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι οι καλές κατ’ οίκον εργασίες 

πρέπει να έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά. α) Να σχετίζονται με 

γνώσεις που είναι σημαντικές για την καθημερινότητα του παιδιού 

και του ενηλίκου, β) Να μπορούν να συμπληρωθούν από το ίδιο το 

παιδί, γ) Να έχουν εξασκηθεί προηγουμένως τα παιδιά με παρόμοιες 

εργασίες στο σχολείο και δ) Να απαιτούνται για τη συμπλήρωσή 



τους από 30’ για την Α’ και Β’ τάξη, έως και 90’ για τους μαθητές της 

ΣΤ’ τάξης. 

 

4. Διεθνής εμπειρία 

Πρόσφατα αποφασίστηκε στη Γαλλία μια μέρα την εβδομάδα τα 

παιδιά να έρχονται στο σχολείο, αλλά να μην ασχολούνται με 

μαθήματα. Αντί αυτών, τα παιδιά ασχολούνται με αθλοπαιδιές, 

φιλαναγνωσία, προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά. Στη 

χώρα μας η συγκεκριμένη πολιτική της παραμονής της τσάντας στο 

σχολείο, αποτελεί βασική επιδίωξη για τα σχολεία με ΕΑΕΠ, αλλά 

αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορούσε να δοκιμαστεί και στα 

υπόλοιπα σχολεία. 

 

5. Η δική μας εμπειρία 

Η συγκεκριμένη πολιτική δοκιμάζεται πιλοτικά από τις αρχές 

Οκτωβρίου 2012 στο 1
ο
 ΔΣ Ελευθερούπολης και τα αποτελέσματα, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διευθυντή, των Εκπαιδευτικών και των 

Γονέων, είναι ενθαρρυντικά. 

 

6. Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς και κηδεμόνες. 

� Οι γονείς των μικρών παιδιών μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση των σχολικών επιδόσεων,  διαβάζοντας κάθε 

βράδυ ένα αγαπημένο βιβλίο (παραμύθι, διήγημα) στο 

παιδί τους. 

� Οι γονείς των μεγαλύτερων παιδιών μπορούν να 

βοηθήσουν στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων,  

συζητώντας συχνά με το παιδί τους για την 

καθημερινότητα στο σχολείο (πώς πέρασες σήμερα στο 

σχολείο). 

� Οι γονείς όλων των παιδιών μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση των σχολικών επιδόσεων,  διασφαλίζοντας τις 

βασικές φυσιολογικές (τροφή, ύπνος, υγιεινή) και 

ψυχολογικές (αγάπη, εκτίμηση) ανάγκες του παιδιού τους. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό σας καλώ να ενημερώσετε τους 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α’ Τάξης και να 

συναποφασίσετε εάν θα εφαρμόσετε στο σχολείο σας το μέτρο 

αυτό. Η αρχή θα μπορούσε να γίνει με την παραμονή της τσάντας 

στο σχολείο για μία μέρα την εβδομάδα και τη σταδιακή επέκταση 

του μέτρου, μετά και την αξιολόγηση της εμπειρίας που θα έχει 

αποκτηθεί. 
                                                           Ο Σχολικός Σύμβουλος 

                                                                 

             Αλβανόπουλος Γεώργιος 
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Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Ονομάζομαι Βασιλειάδου Κυριακή και είμαι δασκάλα της Α1 

τάξης του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης. Στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς και στα πλαίσια της επίσκεψής του στο σχολείο μας, ο 

κος Σχολικός Σύμβουλος, ενημέρωσε εμένα και τη συνάδελφό μου του 

Α2 τμήματος του σχολείου μας, ότι υπήρχε η σκέψη να υλοποιηθεί στο 

σχολείο μας – το σχολείο μας είναι σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ΕΑΕΠ- ένα καινούριο πρόγραμμα με τίτλο: «η 

τσάντα στο σχολείο», για τους μαθητές της Α΄ τάξης. 

Αρχικά και μόνο στο άκουσμα αυτής της φράσης «πάγωσα». 

Πολλές αρνητικές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου: «γιατί να 

έχουμε την ατυχία να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό από το δικό μας 

σχολείο και ειδικά από την Α τάξη στην οποία είμαι δασκάλα»;… και τα 

ερωτήματα βασανιστικά και αμείλικτα, «και τώρα τι θα γίνει; Πώς 

μένοντας η τσάντα στο σχολείο θα μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και 

να γράφουν; Πώς θα αντιδράσουν οι γονείς καθώς ως σχολείο θα τους 

στερήσουμε το δικαίωμά τους να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα στο 

παιδί τους – μαθητή μας στα πρώτα τους μαθητικά βήματα; Πώς θα 

στερήσουμε και από το μαθητή το δικαίωμά του να βοηθηθεί από το 

γονιό του; Μήπως αναγκάσουμε τους γονείς να αγοράζουν τα σχολικά 

εγχειρίδια από τα βιβλιοπωλείο, ώστε να μπορέσουν από μόνοι τους να 

αντικαταστήσουν τη δασκάλα τους; μήπως σε πιο ακραία βέβαια 

περίπτωση οδηγήσουμε τους ίδιους τους γονείς να θέλουν να 

μετεγγράψουν τα παιδιά τους σε άλλα όμορα σχολεία όπου η τσάντα δε 

θα μένει στο σχολείο αλλά θα γυρίζει με το μαθητή καθημερινά στο 

σπίτι; Μήπως ως δασκάλες βρεθούμε σε δυσμενή θέση και 

καταδικαστούμε στη συνείδηση των γονιών καθώς θα χρεωθούμε 

ενδεχόμενη σχολική αποτυχία των παιδιών τους σε αντίθεση με τις 

δασκάλες των άλλων δύο σχολείων της πόλης μας που διδάσκουν στην 

Α΄τάξη και οι οποίες θα έχουν το δικαίωμα και την ελευθερία να βάζουν 

εργασίες στους μαθητές τους, αλλά και οι γονείς να έχουν την τύχη και 

την ευτυχία να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προχωρούν και να 

προοδεύουν περισσότερο από τους δικούς μου μαθητές;» 

Το γεγονός ότι η τσάντα όπως μας είπε ο κος Σχολικός Σύμβουλος  

θα έμενε μόνο μια φορά την εβδομάδα στο σχολείο και ότι θα μιλούσε 

και ο ίδιος στους γονείς σε μια  προγραμματισμένη ενημερωτική 

συνάντηση που το σχολείο μας θα οργάνωνε, πράγμα που έγινε, με 

καθησύχασε  αρκετά χωρίς όμως να εξαλείψει εντελώς τους φόβους  



και τις ανησυχίες μου. Τελικά αποφασίσαμε να ρισκάρουμε και να 

τολμήσουμε τη δοκιμή, ώστε κάθε Τετάρτη να παραμένει η τσάντα των 

μαθητών στο σχολείο. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά των μαθητών 

μου όταν την πρώτη φορά τους ανακοίνωσα ότι η τσάντα τους θα μείνει 

στο σχολείο και ότι δε θα έχουν μαθήματα για το σπίτι αυτή την ημέρα 

ως προετοιμασία  της επόμενης  και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να 

διαθέσουν ολόκληρο το απόγευμά τους όπως αυτά επιθυμούν. Από 

εκείνη την ημέρα η Τετάρτη αποτελεί για τα παιδιά ένα ευχάριστο 

διάλειμμα μέσα στην εβδομάδα και την περιμένουν με ανυπομονησία… 

Οι γονείς μέχρι στιγμής δεν έχουν εκφράσει κάποιο παράπονο για 

το πρόγραμμα αυτό , αφού όμως αρχικά ενημερώθηκαν και από το 

Σχολικό Σύμβουλο όπως παραπάνω ανέφερα. Πλέον και οι δικές μου  

αγωνίες έχουν ξεπεραστεί. Οι μαθητές μου έχουν φυσικά  μάθει και να 

διαβάζουν και να γράφουν σχεδόν στο σύνολό τους και μάλιστα 

βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. 

Με το να μένει η τσάντα στο σχολείο, οι μαθητές  πρέπει να 

μαθαίνουν και να αφομοιώνουν  στο σχολείο. Εμένα ως εκπαιδευτικό  

με βοήθησε επίσης γιατί είμαι υποχρεωμένη κατά κάποιο τρόπο να 

προετοιμάζω και να οργανώνω τη διδασκαλία μου ώστε να είναι 

αποτελεσματική και να συμβάλλει όσο το δυνατόν καλύτερα στους 

μαθησιακούς στόχους της τάξης. 

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να αξιοποιείται κατάλληλα και στο 

μέγιστο βαθμό ο διδακτικός χρόνος των μαθητών , ώστε η μαθησιακή 

διαδικασία και οι εργασίες να ολοκληρώνονται στην τάξη. Μέσα από 

την επιλογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων , εργασιών και 

δραστηριοτήτων ελκυστικών στα παιδιά, τη χρήση εποπτικού υλικού 

μέσα από την ομαδική ανάγνωση, την καθημερινή επανάληψη πιστεύω 

πως θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στην τάξη μας.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω πως πάντα είμαστε επιφυλακτικοί 

με κάθε τι καινούριο και άγνωστο. Πλέον νιώθω τυχερή που το 

πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από το δικό μας σχολείο. 

Πιστεύω πως η μεγαλύτερη επιτυχία και συμβολή του 

προγράμματος είναι ότι θα περιορίσει το άγχος και τις διενέξεις που 

προκαλούν οι σχολικές εργασίες μεταξύ των μελών της οικογένειας και 

θα τα βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά 

    

 

 

Η ΔΑΣΚΑΛΑ του Α1: ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 
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Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Στα πλαίσια της δοκιµαστικής δράσης « η τσάντα στο σχολείο», 

κατά την οποία ορίστηκε µια ηµέρα της εβδοµάδας (Τετάρτη), η τσάντα 

των µαθητών  να µένει στο σχολείο επισηµαίνεται ότι: 

� ∆εν υπήρξαν δυσκολίες στην εφαρµογή του εγχειρήµατος.  

� Τα παιδιά συνήθισαν και φυσικά χαίρονται.  

� Οι γονείς υποδέχθηκαν την κίνηση αυτή µε άνεση.  

� Την ηµέρα αυτή φροντίζουµε  οι µαθητές µας να 

ασχολούνται µε δραστηριότητες που ολοκληρώνονται στο 

σχολείο ή µε επαναληπτικές ασκήσεις ή και µε 

δραστηριότητες  που περιλαµβάνουν κάποια επίσκεψη (πχ 

στη βιβλιοθήκη), µουσική χορό δραµατοποίηση  µαθήµατος.  

� Οπωσδήποτε είναι µια δηµιουργική εµπειρία για το δάσκαλο 

και θα µπορούσε να δοκιµαστεί και για δεύτερη ηµέρα.  

� Επίσης ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει 

στενότερα την διεξαγωγή των ασκήσεων σε κάθε µαθητή κι 

έτσι να έχει ενδεχοµένως καλύτερη εικόνα, όµως ο 

προσωπικός ρυθµός και οι ιδιαιτερότητες των µαθητών 

υπαγορεύουν τουλάχιστον στο πρώτο χρονικό διάστηµα τη 

συνεργασία των γονιών…  

 

 

 

∆ΑΣΚΑΛΑ του Α2: ΖΗΣΟΥΛΑ ΤΟΡΟΝΙ∆ΟΥ 



 


