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Προς: κο Γ. Γιώτη,  

  Διευθυντή 2ου Γυμνασίου Βούλας 

Θέμα: Αξιολόγηση Μαθητών 

 

Κε Διευθυντά,  

Κατ’ αρχάς, ευχόμαστε σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους καθηγητές του σχολείου 

μας καλή χρονιά, με υγεία , χαρές, υπομονή και δύναμη για να ανταπεξέρχεστε στις 

προκλήσεις της κατάστασης που βιώνουμε. 

Επανερχόμαστε με την επιστολή μας αυτή στο θέμα της αξιολόγησης των μαθητών, 

όπως αυτή προβλέφθηκε με τη με αριθμό 167603/ΓΔ4/2020 εγκύκλιο, για το οποίο σας 

είχαμε εκφράσει αναλυτικά τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις προτάσεις 

μας με την επιστολή μας της 14ης Δεκεμβρίου 2020.  

Νιώθουμε την ανάγκη να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, καθώς, μετά τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, τα παιδιά μας δεν επέστρεψαν στη δια ζώσης εκπαίδευση και είναι 

άγνωστο τελικά πότε θα επανέλθουν σε αυτήν.  

Καμία από τις συνθήκες που περιγράφουμε στην επιστολή μας της 14ης Δεκεμβρίου 

δεν έχει μεταβληθεί και έτσι εντείνεται το άγχος μας - κατ’ αρχάς και κυρίως - για τις 

επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης στην ψυχολογία των εφήβων παιδιών μας και 

για το αν η ύλη που διδάσκεται γίνεται κτήμα των μαθητών όπως και, σε συνέχεια και 

σε άμεση συνάρτηση αυτών των βασικών προβληματισμών, για το αν και πώς μπορεί 

να γίνει η αξιολόγηση της επίδοσής τους.  

Αναγνωρίζουμε τη σωρεία των προβλημάτων που καλείστε να αντιμετωπίζετε 

καθημερινά και το τελευταίο που θέλουμε είναι να σας κουράζουμε με συνεχείς 

επισημάνσεις των ίδιων προβληματισμών. Απευθυνθήκαμε για το ζήτημα αυτό με 

επιστολή μας και στο αρμόδιο Υπουργείο, θα ήταν όμως αφελές αν πιστεύαμε ότι θα 

δοθούν άμεσες, δημιουργικές, πρακτικά εφαρμόσιμες και δυνάμενες να επιβληθούν 

λύσεις.   

Ξέρουμε λοιπόν ότι μόνο μέσω υμών, του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να γίνει μια 

συντονισμένη προσπάθεια, με προσωπική από τον καθένα σας έγνοια και φροντίδα για 

τα παιδιά μας και με εξάντληση όλων των μέσων που σας δίνονται, ώστε να επιτευχθεί 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον «μικρόκοσμο» του σχολείου μας. Γι’ αυτό 
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νιώθουμε και την ανάγκη να επανέλθουμε, να σας εκφράσουμε για ακόμα μία φορά τις 

ανησυχίες και τις προτάσεις που σας είχαμε υποβάλει και να σας δηλώσουμε την 

πρόθεσή μας να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια, όπως και όποτε μας τη ζητήσετε.  

Το τετράμηνο ολοκληρώνεται σύντομα, με αμετάβλητες, όπως προαναφέραμε, τις εν 

γένει συνθήκες διδασκαλίας, με αμετάβλητη την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας 

των καθηγητών με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, με αμετάβλητη την απουσία 

οποιουδήποτε μέσου αξιολόγησης του αν γίνεται κατανοητή και αφομοιώνεται η 

διδαχθείσα ύλη και με αμετάβλητη την απουσία οποιουδήποτε μέσου αξιολόγησης 

(προφορικού ή γραπτού) της προσπάθειας και της απόδοσης κάθε μαθητή χωριστά (σε 

όλα τα παραπάνω, φυσικά με εξαιρέσεις για κάποιους καθηγητές / μαθητές).  

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια θα μπορέσει να 

γίνει τελικά η αξιολόγηση των παιδιών μας. Αναρωτιόμαστε επίσης πώς θα μπορέσει 

να αξιολογηθεί ο «αόρατος» (για χίλιους δυο πιθανούς λόγους) στην τηλεκπαίδευση 

μαθητής, ο οποίος στη δια ζώσης εκπαίδευση δεν θα ήταν ποτέ αόρατος, αλλά θα 

αλληλοεπιδρούσε , ακόμα και με το βλέμμα και τη στάση του σώματος, με τους 

καθηγητές του (πόσες φορές δεν ακούμε στις ενημερώσεις «είναι διαβασμένος, το 

βλέπω, αλλά είναι διστακτικός, δεν σηκώνει το χέρι»…). Αναρωτιόμαστε τέλος πώς θα 

αντιμετωπιστούν από τους μαθητές οι αναπόφευκτες, λόγω της κατάστασης, 

αναντιστοιχίες μεταξύ της πραγματικής προσπάθειάς τους και του βαθμού που θα τους 

αποδοθεί γι’ αυτές, και σκεφτόμαστε μήπως θα ήταν προτιμότερο για την ψυχολογία 

τους να μην κριθούν αυστηρά.    

Κλείνοντας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ξανά για τις προσπάθειες που 

καταβάλλετε καθημερινά για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου 

μας.  

Με εκτίμηση  

Για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

 

Η Πρόεδρος  

 

Ειρήνη Γιαλούρη   


