
 

 30 Δεκεμβρίου 2020 
 

ΠΡΟΣ:   Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 κα Σοφία Ζαχαράκη 
depmin1@minedu.gov.gr 

ΚΟΙΝ.:   1.  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  
 κα Νίκη Κεραμέως 
minister@minedu.gov.gr   
2.  Υπηρεσία πρωτοκόλλου Υπ.Παιδ.και Θρησκ. 
protocol@minedu.gov.gr 
3.  Δ/ντή 2ου Γυμνασίου Βούλας 
Δρ.  Γιώτη Γεώργιο 

 mail@2gym-voulas.att.sch.gr 
 4.  Πρόεδρο Ένωσης Συλ/γου Γονέων και Κηδεμόνων   
 κ. Γιώργο Ντούτσουλη 
 esgk.vvv@gmail.com                                                                                                                      
 
ΘΕΜΑ:  Ανοικτή Επιστολή Διαμαρτυρίας για ηλεκτρονική αξιολόγηση/βαθμολόγηση  

             των μαθητών και αίτημα παράτασης της. 

 
Σχετ.:  1.  Την υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020 εγκύκλιο  

            2.  εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 55/26-11-2020) 

            3.  άρθρο 103, παρ.1 του Ν. 4610/2019  

Μετά από τα ως άνω σχετικά και συγκεκριμένα σχ. 1. υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020 

εγκύκλιο (που υπεγράφη στις     09-12-2020 από την Υφυπουργό κα Σ. Ζαχαράκη) 

σχετικά με τις οδηγίες για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης 

της επίδοσης των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α  ́τετράμηνο 

του σχολικού έτους 2020-21, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

Διαμαρτυρόμαστε καθώς θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση των παιδιών «σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις», δηλαδή χωρίς καμία μέριμνα για τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

ζούμε και συγκεκριμένα: 

Α.  Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α ́ τετράμηνο του σχολικού 

έτους 2020-2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των μαθητών 

που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα λόγω των έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης του κορονοϊού. 

Α.1. Καθημερινά ως γονείς γινόμαστε μάρτυρες μιας επίπονης προσπάθειας 

εκπαιδευτικών και μαθητών να διατηρηθεί μια στοιχειώδης επαφή με τη μαθησιακή 

διαδικασία.  
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Α.2.  Σωρεία καθημερινών τεχνικών προβλημάτων που προστίθενται στην άνιση 

δυνατότητα παρακολούθησης κάθε μαθήματος και στις ατελείωτες ώρες που τα παιδιά 

είναι -κυριολεκτικά- ακινητοποιημένα μπροστά σε μια οθόνη (όχι πάντα κατάλληλης 

διάστασης).  Παρατηρούμε τους καθηγητές να προσπαθούν να φέρουν σε πέρας ένα 

τιτάνιο έργο, κατ’ αρχήν της συνοχής της «τάξης» τους και στη συνέχεια της 

μαθησιακής επαφής με κάθε μαθητή (σε κάθε μαθητή αντιστοιχούν λίγα δευτερόλεπτα 

πραγματικής διασύνδεσης με τον καθηγητή).   

Α.3.  Είτε ακούμε, είτε -ακόμη χειρότερα- ζούμε καθημερινά την έλλειψη δυνατότητας 

παροχής σε μαθητές, ακόμα και των στοιχειωδών εργαλείων για την παρακολούθηση 

των μαθημάτων 

Α.4.  Χωρίς να έχει υπάρξει πρότερη διασφάλιση/εξασφάλιση κάλυψης ελλείψεων 

υλικοτεχνικής υποδομής όσο και εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των μαθητών 

στην χρήση των ψηφιακών πλατφορμών βάση του εγχειριδίου εκπαιδευόμενου  

Α.5.  Σε πιθανά online διαγωνίσματα δεν γίνεται να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της 

συμμετοχής, καθώς εύκολα η σωστή ή λάθος απάντηση μπορεί να διαρρεύσει σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι.  Έστω και αν δεν κάνουν 

αναπαραγωγή ήχου, εικόνας ή βίντεο δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση 

αναπαραγωγής ερώτησης και πιθανής απάντησης/λύσης στην ερώτηση που 

απευθύνουν οι μαθητές μεταξύ τους σε άλλα μέσα 

Β.  Ως προς τον χρόνο αξιολόγησης/βαθμολόγησης, καθώς:  

Αναρωτιόμαστε πώς ο εκπαιδευτικός θα έχει καταφέρει: 

Β.1.  Να σχηματίσει εικόνα «για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, 

τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική 

σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.» του μαθητή που παρακολουθεί καθημερινά από την 

περιορισμένη οθόνη ενός κινητού, με αλλεπάλληλα προβλήματα συνδεσιμότητας και 

την προσοχή του στραμμένη στη λύση τεχνικών προβλημάτων, παρά στο περιεχόμενο 

του μαθήματος; 

Β.2. Να διαχειριστεί την δημιουργία πολλαπλών ομάδων θεμάτων, όπως προτείνετε 

στην εγκύκλιο υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020  όταν έχει π.χ. 150 μαθητές να εξετάσει σε 

διαφορετικές τάξεις και τμήματα, και ειδικά όταν σύμφωνα με την εγκύκλιο 

«ενθαρρύνονται» και δεν είναι υποχρεωτικό (και πως θα μπορούσε άλλωστε αφού 

τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει εξασφαλιστεί) ώστε να αποτραπούν φαινόμενα 

συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των 

μαθητών και μαθητριών.   Μία τέτοια προσέγγιση θα ήταν εφικτή μόνο αν επρόκειτο 

για διερεύνηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού αν το σύνολο της τάξης αντιλαμβάνεται 
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την παράδοση των μαθημάτων ώστε να προχωρήσει στην ύλη, και όχι για την συνολική 

αξιολόγηση που θα οδηγήσει στην βαθμολόγηση των μαθητών.   

Επιπλέον χρειαζόμαστε απαντήσεις σχετικά με: 

1.1.  Πώς θα εξασφαλιστεί η διεξαγωγή γραπτών, αδιάβλητων, εξετάσεων σε μαθητές 

με ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αδυναμία -αρκετές φορές- της πιστοποίησης 

της παρουσίας ή όχι του μαθητή, κακοκαιρίες με βλάβες στα δίκτυα υποδομών (όπως 

έγινε σε αρκετές περιπτώσεις που είτε λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, είτε λόγω 

απώλειας σύνδεσης και τεχνικών δυσκολιών που οφείλονται σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους μήνες) 

1.2. Την διασφάλιση της απουσίας γονέων, εκπαιδευτικών ή/και άλλων πηγών 

πληροφόρησης  την ώρα που ένας μαθητής αξιολογείται ψηφιακά ώστε να 

αξιολογηθούν ισότιμα οι μαθητές σε μια ύλη που μόνο ως διδαχθείσα δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί (δηλ. ύλη η οποία έχει γίνει κτήμα στην πλειοψηφία των μαθητών); 

1.3. Την απάντηση ειδικών, ψυχολόγων, και λοιπών για πώς γίνεται να επιβληθεί σε 

ήδη ψυχολογικά επιβαρυμένους εφήβους (εξ αιτίας των συνθηκών εγκλεισμού) μια 

ακόμη πίεση, αυτή της απόδοσης σε αξιολογήσεις; 

1.4.  Πώς, τελικά, αυτή η δύσκολη κατάσταση που ζούμε γονείς, μαθητές και 

εκπαιδευτικοί εκλαμβάνεται τόσο κανονική, ώστε να εντέλλεται η αξιολόγηση 

«σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»;! 

1.5.  Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020 εγκύκλιο, τα θέματά της ορίστηκαν 

έπειτα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 55/26-11-2020) 

(σχετικό 2).  Ζητούμε την δημοσίευση της εν λόγω εισηγήσεως του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για να μπορέσουμε να λάβουμε γνώση, καθώς δεν 

μπορέσαμε να βρούμε αναρτημένο αντίγραφό της στο διαδίκτυο. 

Γ Ι Α   Ο Λ Ο Υ Σ   Τ Ο Υ Σ  Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω   Λ Ο Γ Ο Υ Σ   Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε : 

1. Να μην υπάρξει καθόλου αξιολόγηση για όσο διάστημα η τηλεκπαίδευση είναι η 

κύρια μαθησιακή μέθοδος.  Αν δε, είναι τόσο σημαντικό για τη μαθησιακή 

διαδικασία να υπάρξει καταγραφή δύο (2) αξιολογήσεων μέσα στο διδακτικό έτος, 

τότε ζητάμε να αναζητηθούν άλλοι τρόποι, αφού οι μαθητές επιστρέψουν στους 

φυσικούς τους χώρους, τα σχολεία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να παραταθεί το 

1ο τετράμηνο, ή να χωριστεί στα δύο (2) ο εναπομείνων χρόνος, μετά την 

επιστροφή στα σχολεία, ή να ζητηθούν συνδυαστικές εργασίες για δύο (2) ή 

περισσότερα μαθήματα, ή να περικοπεί η ύλη, κ.λπ.   
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Επίσης θα μπορούσε αντί της αριθμητικής βαθμολόγησης να γίνει περιγραφική 

αξιολόγηση (π.χ. Επαρκώς, Σχεδόν καλώς, Καλώς, Λίαν καλώς, Άριστα κλπ) 

 

2. Να γίνει παράταση της αξιολόγησης αφού προηγηθεί κατά την επιστροφή των 

μαθητών στο σχολείο επανάληψη της ύλης Α τετράμηνου ώστε να καλυφθούν τα 

κενά και να μην αποκλειστούν μαθητές 

Συνοψίζοντας, χωρίς να έχει γίνει χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την πλήρη 

κάλυψη ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής καλούμαστε ως γονείς να καλύψουμε εκ 

των ενόντων τις όποιες αστοχίες και παραλείψεις των υπευθύνων, χωρίς τα παιδιά μας 

να έχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη παρακολούθηση, 

κατανόηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν είναι 

δυνατόν -κατά τη δύσκολη αυτή κατάσταση, μία λύση ανάγκης να προάγεται σε 

κανονικότητα, στην οποία θα μετρηθεί η απόδοση των παιδιών μας. 

 

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Βούλας 

 

Η Πρόεδρος                                                                                          Η Γενική Γραμματέας 

 

Ειρήνη Γιαλούρη                                                                              Χαρά-Ιωάννα Βενετσιάνου 


