
Η τσάντα στο σχολείο 
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας 
των μαθητών/τριών στο σχολείο για δύο Σαββατοκύριακα, το πρώτο και το 
τρίτο κάθε μήνα. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την 
Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον 
Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα. 

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο 
χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών 
αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και 
τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της 
σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει 
τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο». 

Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, 
αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την 
προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. 

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με 
γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας 
(συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει 
ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων 
– παιδιών. 

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της 
σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο 
χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη 
εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις 
κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται 
το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας. 

Σημειώνεται τέλος, ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη 
της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι 
μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, 
συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση. 

Η δράση θα αρχίσει να υλοποιείται από την Παρασκευή 28 Σεπτέμβριου 
2018 έως την λήξη του διδακτικού έτους, κάθε 1ο και 3ο Σαββατοκύριακο 
του μήνα.  

 


