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Θέμα : Δπιβάρσνση της σγείας των μαθητών από τη μεταυορά της στολικής τσάντας
Δδώ θαη παξά πνιιά ρξόληα ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο θαη αγσλία ζηνπο γνλείο γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο
ησλ παηδηώλ ηνπο από ζπλερόκελε αύμεζε ηνπ βάξνπο ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο θαη ηνπ θνξηίνπ πνπ ζεθώλνπλ
θαζεκεξηλά νη καζεηέο από θαη πξνο ην ζρνιείν.
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο κε εγθύθιηό ηνπ ("Ρφθμιςη βάρουσ και μεταφορά ςχολικήσ τςάντασ από μαθητζσ
δημοτικοφ ςχολείου" Αριθ.Πρωτ.Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010/ΥΠΔΒΘΜ), θάησ από ηελ πίεζε
δεκνζηεπκάησλ θαη επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη ηελ επζύλε γηα ην δήηεκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
θαη ζηνπο γνλείο. Τελ ίδηα ζηηγκή, έρεη ηελ επζύλε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ηελ έθδνζε ησλ
βηβιίσλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ (απνπζία εξκαξίσλ θαη ρώξσλ γπκλαζηηθήο), ηελ κείσζε ησλ σξώλ
γπκλαζηηθήο αιιά θαη ηελ θαηάξγεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή ηελ δηάιπζε ηεο δεκόζηαο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ, πνπ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ρηιηάδεο εμ’ απηώλ ζε όιε ηε ρώξα λα θάλνπλ δηαδξνκέο ρηιηνκέηξσλ γηα λα πάλε ζην
πιεζηέζηεξν ζρνιείν.
Η ΑΣΓΜΔ ζαο απεπζύλεη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, ζαλ ηνλ θαζ’ όια αξκόδην επηζηεκνληθό θνξέα, κε ηελ παξάθιεζε
λα απαληήζεηε άκεζα, νύησο ώζηε λα πξνβνύκε ζηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ελεκέξσζε ησλ γνληώλ, λα
ζπκβάιινπκε ζηελ ζσζηή ελεκέξσζε γνληώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη λα απαηηήζνπκε άκεζεο ιύζεηο από ην
ππνπξγείν θαη ηελ θπβέξλεζε.
1. Πνην είλαη ην ζπληζηώκελν βάξνο ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο αλάινγα κε ην ζσκαηηθό βάξνο ελόο καζεηή/ηξηαο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο;
2. Η άξζε θαη κεηαθνξά κηαο ζρνιηθήο ηζάληαο, ηεο νπνίαο ην βάξνο ππεξβαίλεη ην κέγηζην ζπληζηώκελν βάξνο,
δηαηαξάζζεη θαη επηβαξύλεη ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη πγεία ησλ καζεηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη γηαηί; Υπάξρνπλ ζηαηηζηηθέο κειέηεο πνπ λα δείρλνπλ ηελ εμέιημε ησλ
επηπηώζεσλ;
3. Πώο νη επηπηώζεηο απηέο ζηελ πγεία ησλ καζεηώλ επηβαξύλνληαη κε βάζε ηνλ ρξόλν κεηαθνξάο ηεο ηζάληαο; Πώο
ζπκβάιιεη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο; Πνηεο αζθήζεηο ελδείθλπληαη γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ;
4. Αλ ιάβνπκε ππόςε ην γεγνλόο όηη πνιιά παηδηά κεηαθέξνληαη ζην ζρνιείν κε ηε δεκόζηα ζπγθνηλσλία, όηη πνιιέο
αίζνπζεο βξίζθνληαη ζε νξόθνπο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη όηη ηα θιηκαθνζηάζηα ζε πνιιά ζρνιεία δελ πιεξνύλ
ηνπο ζηνηρεηώδεο θαλόλεο αζθάιεηαο (ζηελά, νιηζζεξά θ.η.ι.). Υπάξρνπλ θίλδπλνη θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ζρνιηθήο
ηζάληαο, πνπ ππεξβαίλεη ην κέγηζην ζπληζηώκελν βάξνο από ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο;
Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζαο ζην αίηεκα καο
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