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Οξηζκέλα εξωηήκαηα γηα ην κάζεκα θνιύκβεζεο ζην Δεκνηηθό 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Με κεγάιν ελδηαθέξνλ πεξηκέλακε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΠΕΠΘ, πνπ ζα έδηλε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ζηα 
Δεκνηηθά Σρνιεία ηεο Φώξαο, γηα ην κάζεκα ηεο θνιύκβεζεο ζηελ Γ’ Τάμε. Τα εξσηήκαηα όκσο παξακέλνπλ.  

Αξρηθά ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη ε ΑΣΓΜΕ, εθθξάδνληαο ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γνληώλ, έρεη ηε ζέζε όηη 
ε θνιύκβεζε, όπσο θαη γεληθόηεξα ν αζιεηηζκόο, είλαη αλάγθε ησλ παηδηώλ καο. Πξέπεη λα παξέρεηαη 
απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δωξεάλ από ην θξάηνο, εμαζθαιίδνληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο. Απηό 
ζεκαίλεη: εμεηδηθεπκέλν πξνζωπηθό, ρώξνπο άζιεζεο, κεηαθηλήζεηο, θ.α.  

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θνιύκβεζε, ζεσξνύκε πσο ην κάζεκα ηεο θνιύκβεζεο ζα πξέπεη λα εηζαρζεί 
ζηαδηαθά ζε όιν ην πξόγξακκα ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ.  

Φπζηθά, θάπνηνο κπνξεί λα αλαξσηεζεί: «δελ είλαη κηα θαιή αξρή, απηό πνπ θάλεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο;». 

Αο δνύκε ιίγν ζπγθεθξηκέλα ηα πξάγκαηα. 

Η εγθύθιηνο ηνπ ΥΠΕΠΘ, αλαθέξεη πσο ην κάζεκα ηεο θνιύκβεζεο ζα γίλεη ππνρξεσηηθά θαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα ζηελ Γ’ Τάμε θαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζηελ Δ’ Τάμε ησλ Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ ηεο Φώξαο, γηα έλα 
3κελν θαη ζα πεξηιακβάλεη 10-12 καζήκαηα. Τν κάζεκα ζα γίλεηαη ζε θνιπκβεηήξηα πνπ απέρνπλ κέρξη 25 ρικ από 
ην Σρνιείν, ζα έρεη δηάξθεηα έλα 2σξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθίλεζεο) θαη ζε απηό ζα ζπκκεηέρεη έλα ηκήκα 
ηεο ηάμεο, θάζε θνξά. Η κεηαθίλεζε δελ ζα θαιύπηεηαη ρξεκαηηθά από ην ΥΠΕΠΘ. Παξόληεο ζα είλαη έσο 4 
εθπαηδεπηηθνί/γπκλαζηέο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη ν ππεύζπλνο θαη νη ππόινηπνη ζα πξνπνλνύλ ηα παηδηά. Αλ 
δελ επαξθνύλ νη γπκλαζηέο ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξνζιεθζνύλ αδηόξηζηνη γπκλαζηέο κε εηδηθόηεηα ζηελ θνιύκβεζε. 

Τα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε ηελ εγθύθιην, είλαη: 

 Πνηνο ζα πιεξώλεη γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ πξνο θαη από ην γπκλαζηήξην; Η Πεξηθέξεηα πνπ έρεη 
ζπγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο; Η Σρνιηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ πνπ ππνρξεκαηνδνηείηαη; Ή νη Γνλείο; 

 Πνηνο ζα πιεξώζεη ηνλ εμνπιηζκό (κπνπξλνύδη, ζθνπθάθη, καγηό) πνπ απαηηείηαη γηα ην κάζεκα; Τη ζα γίλεη 
αλ θάπνηνο γνληόο δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αγνξάζεη ηνλ εμνπιηζκό; 

 Πώο ζα κπνξέζνπλ ηα δηάθνξα Δεκνηηθά Σρνιεία λα ζπληνληζηνύλ ηελ ζηηγκή κάιηζηα, πνπ κε βάζε ηηο 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πάξα πνιινί εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ήδε δηδάζθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο δηδαθηηθέο ώξεο ηνπο; 

Οη εξσηήζεηο απηέο δελ είλαη ξεηνξηθέο. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη άκεζα λα απαληήζεη ζηα παξαπάλσ 
εξσηήκαηα. Γηαηί από πνιιέο πιεπξέο (γνλείο, δηεπζπληέο, δαζθάινπο) έξρεηαη ε εηθόλα όηη ην πξόγξακκα ηεο 
θνιύκβεζεο «δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη» γηαηί ππάξρνπλ αζάθεηεο θαη αδπλακίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Σηε βάζε απηή απαηηνύκε: 

Η κεηαθίλεζε λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε δεκόζηα επζύλε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
καζεηώλ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ γνληώλ.  

Ο αξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ θνιπκβεηεξίσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο απηέο θαη όρη λα 
θαζνξίδεη απηόο ηελ δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Να εμαζθαιηζηεί όηη όια ηα παηδηά ζα πάξνπλ δσξεάλ θαη κε θξαηηθή επζύλε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ην 
κάζεκα θαη λα κελ απνθιεηζηεί νύηε έλα παηδί. 
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