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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
 

Στο σχέδιο νόµου του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων µε τίτλο  «Εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του 

ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
 

Θέµα: «Θεµατική Εβδοµάδα» 
 
Α. Αιτιολογική Έκθεση 
 
Με την προτεινόµενη διάταξη επαναφέρεται υποχρεωτικά ο επιτυχηµένος θεσµός της Θεµατικής 
Εβδοµάδας σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας, ο οποίος ξεκίνησε το σχολικό έτος 2016-2017 µε εισήγηση 
του τότε ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Με το θεσµό της Θεµατικής Εβδοµάδας, οι 
µαθήτριες και οι µαθητές των ανωτέρω σχολικών µονάδων έχουν τη δυνατότητα, µε την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, να προβληµατιστούν πάνω σε κρίσιµα σύγχρονα ζητήµατα που 
απασχολούν τις δηµοκρατικές κοινωνίες, συνεργαζόµενοι και µε εξειδικευµένους επιστηµονικούς φορείς 
εκτός σχολείου, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 
 
Η αναγκαιότητα του θεσµού επιβεβαιώθηκε και από έγκυρες επιστηµονικές έρευνες που έλαβαν χώρα 
από το ΙΕΠ και κατέδειξαν τη χρήσιµη και αποτελεσµατική εφαρµογή αυτού του καινοτόµου και 
πρωτοποριακού µέτρου, καθώς έδινε τη δυνατότητα στους εφήβους και τις έφηβες του Γυµνασίου να 
συζητήσουν κρίσιµα θέµατα που τους απασχολούν, όπως το σώµα και η διατροφή, οι εξαρτήσεις, οι 
διαφυλικές σχέσεις, η κυκλοφοριακή αγωγή και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ενδεικτικά, το σχολικό έτος 
2018-2019 έλαβαν µέρος 1.656 Γυµνάσια από τα 1.700 της χώρας. 
 
Η κίνηση του υπουργείου Παιδείας που κατήργησε τον επιτυχηµένο θεσµό της Θεµατικής Εβδοµάδας, 
δεν συνάδει µε τις ανάγκες της κοινωνίας τη δεδοµένη χρονική συγκυρία, ενώ η αποδοχή της 
προτεινόµενης ρύθµισης επιβάλλεται από το παράδειγµα της Σοφίας Μπεκατώρου και αποτελεί  
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απόδειξη µιας ειλικρινούς στάσης και θέσης στο κίνηµα #ΜeΤoo, σε κάθε θύµα έµφυλης βίας, άλλως 
θα πρόκειται περί πολιτικής υποκρισίας. 
 

Β. Τροπολογία - Προσθήκη 
Άρθρο… 

 
Σε κάθε Γυµνάσιο, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο-Λύκειο, Εργαστήριο Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΔΥΕΠ Γυµνασίων υλοποιείται κατ’ έτος, στον διδακτικό χρόνο του 
σχολικού ωρολογίου προγράµµατος, ο θεσµός της Θεµατικής Εβδοµάδας (Θ.Ε.) για την ενηµέρωση, 
συζήτηση και εξοικείωση των µαθητών/-τριών µε κρίσιµα σύγχρονα ζητήµατα, όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και η δηµοκρατική συνύπαρξη, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και οι έµφυλες ταυτότητες.  
 
Στο πλαίσιο υλοποίηση της Θ.Ε. οι µαθητές/τριες και οι Σύλλογοι  Διδασκόντων/ουσών µπορούν να 
συνεργάζονται µε φορείς της εκπαιδευτικής ή/και της τοπικής κοινότητας, όπως Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεµόνων, καθώς και µε επιστηµονικούς φορείς. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ, καθορίζονται το αντικείµενο της Θ.Ε., οι επιµέρους 
άξονες της, ο σκοπός, η µεθοδολογία υλοποίησης, ο προγραµµατισµός, το εκπαιδευτικό υλικό, ο χρόνος 
υλοποίησης, η αποτίµηση της εφαρµογής της Θ.Ε.. 
 

Αθήνα, 11-2-2021 
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