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ΠΡΟΣ: κο Γιώτη 

 Διευθυντή 2ου Γυμναασίου Βούλας   

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Μαθητών 

Κε Διευθυντά, 

Πριν μερικές ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020, στην οποία 

περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα 

λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού, με την παράλογη, κατά τη γνώμη μας, 

θεώρηση ότι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τους όρους της δια ζώσης εκπαίδευσης!  

Με αυτή την επιστολή μας εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για όσα προβλέπονται σε αυτήν 

την εγκύκλιο, σχετικά με την αξιολόγηση των παιδιών μας, καθώς όλον αυτόν τον καιρό οι 

περισσότεροι γονείς γινόμαστε μάρτυρες μιας επίπονης προσπάθειας εκπαιδευτικών και 

μαθητών να διατηρηθεί μια στοιχειώδης επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς νομίζουμε 

να μπορεί να βεβαιωθεί από κανέναν αν τελικά η ύλη που διδάσκεται μπορεί να γίνει 

πραγματικά κτήμα των μαθητών, δεδομένων των δυσχερειών που προκύπτουν, το οποίο 

εξάλλου είναι και το βασικό ζητούμενο (και όχι η αξιολόγηση των μαθητών!).  

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σωρεία καθημερινών τεχνικών προβλημάτων προστίθενται στην 

ούτως ή άλλως άνιση δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων από τα παιδιά, λόγω 

έλλειψης της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και λόγω των προσωπικών συνθηκών 

που επικρατούν σε κάθε οικογένεια (πχ αδυναμία απομόνωσης του μαθητή σε ξεχωριστό 

δωμάτιο, ταυτόχρονη τηλεκπαίδευση και άλλων αδελφών, εξ αποστάσεως εργασία γονέων κλπ). 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς ο εκπαιδευτικός θα έχει καταφέρει 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 απανωτά προβλήματα 

συνδεσιμότητας και την προσοχή του στραμμένη στη λύση τεχνικών προβλημάτων, παρά στο 

περιεχόμενο του μαθήματος; 

Πώς θα διεξαχθούν γραπτές, αδιάβλητες, εξετάσεις σε μαθητές με ελλείψεις υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, αδυναμία -αρκετές φορές- της πιστοποίησης της παρουσίας ή όχι του μαθητή, 

κακοκαιρίες με βλάβες στα δίκτυα υποδομών (όπως τις τελευταίες μέρες); 

Πώς θα επιβληθεί σε ήδη ψυχολογικά επιβαρυμένους εφήβους(εξαιτίας των συνθηκών 

εγκλεισμού) μια ακόμη πίεση, αυτή της απόδοσης σε αξιολογήσεις; 

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»; 

Κατά τη γνώμη μας, ορθό θα ήταν να μην υπάρξει καθόλου αξιολόγηση για όσο διάστημα η 

τηλεκπαίδευση είναι η κύρια μαθησιακή μέθοδος. 
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Αν δε, είναι τόσο σημαντικό για τη μαθησιακή διαδικασία να υπάρξει καταγραφή δύο 

αξιολογήσεων μέσα στο διδακτικό έτος, τότε θα έπρεπε 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 2 ο εναπομείνας 

χρόνος, μετά την επιστροφή στα σχολεία, ή να ζητηθούν συνδυαστικές εργασίες για 2 ή 

περισσότερα μαθήματα, ή να περικοπεί η ύλη, κ.λπ.  Θεωρούμε σίγουρο πως, αν εμείς οι γονείς, 

σε μια επιστολή ανησυχίας, μπορούμε να σκεφτούμε άμεσα 3-4 εναλλακτικές, οι επιστήμονες 

τους αρμόδιου Υπουργείου θα μπορούν να βρουν τις ιδανικές λύσεις! 

Καθώς όμως οι παραπάνω αποφάσεις δεν εξαρτώνται από την κάθε σχολική μονάδα, αλλά 

λαμβάνονται από το Υπουργείο, από τη δική μας πλευρά, θέλοντας να συνδράμουμε στην 

προσπάθεια του Συλλόγου Διδασκόντων να ανταπεξέλθει στο τόσο δύσκολο έργο της συνοχής 

της διαδικτυακής τάξης και στη συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας, συγκεντρώσαμε στην 

επιστολή μας αυτή τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις και τις προτάσεις, που λαμβάνουμε ως Δ.Σ. από 

τους γονείς των μαθητών του σχολείου μας και σας ζητούμε να μεταφέρετε στους διδάσκοντες 

τις ανησυχίες μας, με την ελπίδα ότι έτσι ίσως βοηθήσουμε στην εξεύρεση λειτουργικών 

πρακτικών. 

Ένα ζήτημα που μας προβληματίζει είναι το αν γίνεται κάποια οργανωμένη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθηγητές και μαθητές 

κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να διαπιστωθεί ποιές 

διδακτικές ώρες ήταν πράγματι αποδοτικές αλλά και αν υπάρχουν μαθητές που επανειλημμένα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και θα χρειάζονταν ίσως κάποια εξειδικευμένη βοήθεια. 

Παρατηρείται ότι λόγω της μικρής διάρκειας της κάθε διδακτικής ώρας και μέχρι να εισέλθουν 

όλοι οι μαθητές, ο χρόνος που απομένει για εξέταση και διδασκαλία είναι τόσο λίγος, που 

αφενός μεν η επαφή του διδάσκοντος με το κάθε παιδί που ερωτάται στην εξέταση είναι μόλις 

κάποιων δευτερολέπτων αφετέρου δε κατά τη διδασκαλία των επόμενων κεφαλαίων δεν 

υπάρχει διάδραση. Μαθητές που «σηκώνουν χέρι» διαδικτυακά μπορεί να μην γίνουν 

αντιληπτοί από τον διδάσκοντα, μαθητές αφήνουν τα μικρόφωνα τους ανοιχτά και έτσι 

δημιουργείται δυσκολία στην παρακολούθηση λόγω των ήχων που παρεμβάλλονται, ενώ ο 

διδάσκων, λόγω των συνθηκών, δεν μπορεί και να «σαρώσει» με τη ματιά του την τάξη και να 

αντιληφθεί αν γίνεται κατανοητός ή όχι κι αν υπάρχουν παιδιά που θα ήθελαν να πουν κάτι αλλά 

διστάζουν.  

Στο μέτρο που κρίνετε ως εκπαιδευτικοί ότι οι προτάσεις μας είναι εφαρμόσιμες και επωφελείς, 

όχι μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης, που έχει επιβληθεί από το Υπουργείο, αλλά και 

προκειμένου να γίνει ευχερέστερη η κατανόηση της ύλης και η συμμετοχή από όλα τα παιδιά και 

κυρίως και από τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έλλειψης υποδομής ή λόγω 

προσωπικών συνθηκών,  οι σκέψεις μας είναι οι εξής: 

1) Να παρακινούνται τα παιδιά τα ενημερώνουν τους καθηγητές όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ήχου ή άλλα προβλήματα συνδεσιμότητας ή άλλου τύπου, ώστε να λαμβάνεται 

αυτό υπ’ όψιν από τους καθηγητές. 
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2) Κάθε μέρα να εξετάζεται συγκεκριμένος αριθμός παιδιών, ώστε να έχουν την ευκαιρία όλα 

τα παιδιά μετά από κάποια μαθήματα, να έχουν εκφραστεί μέσα στην τάξη και να τηρούνται, 

όσο είναι δυνατόν, σημειώσεις από τους καθηγητές για τη συμμετοχή των παιδιών. 

3) Να κλείνουν οι καθηγητές τα μικρόφωνα των παιδιών για να επικρατεί ησυχία και να γίνεται 

κατανοητός ο λόγος του καθηγητή. 

4) Να παροτρύνονται οι μαθητές να στέλνουν μήνυμα με τις απορίες τους ώστε να μην 

διακόπτουν τη ροή του μαθήματος. 

5) Να δημιουργηθούν τάξεις στο e-class από όλους τους καθηγητές ώστε εκεί να αναρτώνται οι 

βασικές σημειώσεις και τα παραδείγματα κατανόησης που δόθηκαν κατά τη διδασκαλία, μετά 

από κάθε μάθημα ή σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να αναπληρώνεται η δυσκολία της 

παρακολούθησης, κυρίως για τα παιδιά που παρακολουθούν το μάθημα από μικρές οθόνες 

κινητών ή tablets ή με άλλα προβλήματα στην υποδομή τους. 

6) Οι μαθητές να υποχρεούνται να αποστέλλουν τις εργασίες τους, έστω και με φωτογραφίες, 

ώστε να μπορούν να αντιληφθούν οι καθηγητές το επίπεδο κατανόησης της διδασκαλίας, το 

οποίο με τη φυσική επαφή αντιλαμβάνονται από την οπτική επαφή και διάδραση κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. 

7) Να δοθούν οδηγίες στα παιδιά σχετικά με την χρήση των εργαλείων που προτείνονται στην 

εγκύκλιο, ειδικά όσον αφορά την πλατφόρμα e me, την οποία δεν έχουν χρησιμοποιήσει ξανά, 

ώστε όταν θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές, να είναι και τα παιδιά 

εξοικειωμένα. 

Κε Διευθυντά, είμαστε βέβαιοι πως τόσο εσείς όσο και ο Σύλλογος Διδασκόντων θα μπορούσατε 

να προσθέσετε αμέτρητα ακόμη παραδείγματα δυστοπίας στην περιγραφή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αλλά και προτάσεις υποβοήθησης, όσο το δυνατόν, της αποδοτικότητας της 

διδασκαλίας, παρά τις δυσχέρειες. 

Κλείνοντας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειες που τόσο εσείς, όσο και οι 

καθηγητές καταβάλλετε καθημερινά, ώστε να κρατήσετε τα παιδιά μας σε επαφή με τη 

μαθησιακή διαδικασία κατά τη δύσκολη αυτή κατάσταση.  Αντιλαμβάνεστε όμως την έντονη 

ανησυχία μας, όταν μια λύση ανάγκης προάγεται σε κανονικότητα, στην οποία θα μετρηθεί η 

απόδοση των παιδιών μας. 

 

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Η Πρόεδρος 

 

Ειρήνη Γιαλούρη 


