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Η πρόοδοσ ςυντελείται με προτάςεισ, όχι με ςτείρα άρνθςθ! 

Λζμε ΝΑΙ ςτθν περιγραφικι αξιολόγθςθ των μακθτών. 

Λζμε ΟΧΙ ςτθν προχειρότθτα του Τπουργείου Παιδείασ. 

Απαιτοφμε εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ με προοδευτικό πρόςθμο! 

 

 H ςθμερινι μορφι τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι ςτο δθμοτικό ςχολείο ςυνεχίηει να 
αναπαράγει τθν παραδοςιακι - ξεπεραςμζνθ παιδαγωγικι αντίλθψθ, κακϊσ: 

 προάγει τον ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, τθ βακμοκθρία και δθμιουργεί 
αρνθτικά ςυναιςκιματα για τον εκπαιδευτικό και για το ςχολείο. 

 καταγράφει μόνο τισ επιδόςεισ του μακθτι ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο αλλά όχι τουσ 
παράγοντεσ που παίηουν ρόλο ςτθν ομαλι εξζλιξθ ωσ μακθτι και ωσ προςωπικότθτα 
όπωσ είναι θ προςπάκεια, το ενδιαφζρον, θ φιλομάκεια, θ ςυνεργαςία, ο τρόποσ 
εργαςίασ και θ φπαρξθ ςτόχων που ζχουν να κάνουν με τθ μάκθςθ. 

 αποτελεί εξωτερικό κίνθτρο για τουσ μακθτζσ, ςε αντιδιαςτολι με τθ βαςικι επιδίωξθ τθσ 
παιδαγωγικισ που δίνει ζμφαςθ ςτθν ενεργοποίθςθ εςωτερικϊν κινιτρων μάκθςθσ. 

 παρζχει ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ για τισ ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ ι αδυναμίεσ του μακθτι. 

 Όπου υπάρχει βακμολόγθςθ, υπάρχει εκτόσ από επιτυχία και αποτυχία. Αποτυχία 
ςθμαίνει ματαίωςθ, ςυμπλζγματα ςυνοδευμζνα με ζντονο άγχοσ και άλλεσ αρνθτικζσ 
καταςτάςεισ. 
 Η ταξινόμθςθ των μακθτϊν μζςα από τθν αξιολόγθςθ, πολλζσ φορζσ δεν ανατρζπεται εφ’ 
όρου ηωισ. Η βακμολογία ευνοεί τουσ κοινωνικά ευνοθμζνουσ, αφοφ οι μακθτζσ ζρχονται ςτο 
ςχολείο με τισ μορφωτικζσ δυνατότθτεσ που τουσ δίνει θ κοινωνικι τάξθ, που τουσ δίνουν οι 
γονείσ τουσ και το ςχολείο είναι ζτςι φτιαγμζνο, ϊςτε να βακμολογεί πολλζσ φορζσ τα κοινωνικά 
προνόμια ωσ ευφυΐα. 
 Στισ μζρεσ μασ θ ανάγκθ υιοκζτθςθσ εναλλακτικϊν μορφϊν αξιολόγθςθσ είναι πλζον 
επιτακτικι. Στο εναλλακτικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ εντάςςεται και θ περιγραφικι αξιολόγθςθ, θ 
οποία ζχει τθν ζννοια τθσ ποιοτικισ ζκφραςθσ του μακθτι, αλλά και τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ 
που ακολοφκθςε, προκειμζνου να φκάςει ςε ςυγκεκριμζνθ επίδοςθ (Ανάλυςθ περιγραφισ των 
ικανοτιτων, των αδυναμιϊν, των επιτευγμάτων του, τα ενδιαφζροντα, οι ανάγκεσ του, 
καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ κλπ.). 

 Η περιγραφικι αξιολόγθςθ του μακθτι: 

 δε ςυντθρεί τθν ανταγωνιςτικι ςυμπεριφορά ςτθν τάξθ 

 λειτουργεί αντιςτακμιςτικά 

 καλλιεργεί τθ ςυνεργατικότθτα 

 δε δθμιουργεί άγχοσ επίδοςθσ ςτουσ μακθτζσ 

 ενιςχφει τθν αυτοπεποίκθςθ 

 παρουςιάηει τθν πρόοδο και τισ επιδόςεισ του μακθτι με βάςθ τισ ατομικζσ δυνατότθτεσ 
αντιμετϊπιςισ τουσ 

 προάγει τθν κριτικι ςκζψθ 



 καλλιεργεί πνεφμα αναηιτθςθσ και ζρευνασ 

 προωκεί τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα 

 οι μακθτζσ μυοφνται ςτθ ςυςτθματικι και υπεφκυνθ εργαςία 

 λαμβάνει υπόψθ τθν ολότθτα του μακθτι εφόςον αξιολογεί εξίςου τισ γνωςτικζσ 
ικανότθτζσ του και τθ ςυναιςκθματικι κοινωνικι περιοχι τθσ προςωπικότθτασ και τθσ 
ςυμπεριφοράσ του 

Η περιγραφικι μορφι αξιολόγθςθσ προκειμζνου να καταςτεί λειτουργικι και όχι επιφανειακι, 
απαιτεί: 

 μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό και ζγκαιρα ςτελεχωμζνα ςχολεία 

 ςυςτθματικι και ποιοτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών και ευρφτερθ ενθμζρωςθ 
των γονζων και τθσ κοινισ γνώμθσ για τον ρόλο και τθν αποςτολι τθσ περιγραφικισ 
αξιολόγθςθσ 

 μεκοδολογικά εργαλεία (φφλλα αξιολόγθςθσ, ατομικόσ φάκελοσ μακθτι, παιδαγωγικό 
θμερολόγιο), που να μθ χριηουν εκτεταμζνθσ και με πολλζσ λεπτομζρειεσ αναφορζσ, 
αλλά ςυνοπτικζσ παρατθριςεισ που να παρζχουν κατανοθτζσ πλθροφορίεσ για τθν 
κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ςυμπεριφορά του μακθτι ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο, 
κακϊσ και για τισ πρακτικζσ του δεξιότθτεσ 

 θ διοικθτικι διεκπεραίωςθ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ, να εντάςςεται ςτο διδακτικό 
ωράριο του εκπαιδευτικοφ ςε ετιςια βάςθ 

 τθν παιδαγωγικι αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ με δυνατότθτεσ και περικϊρια, ζτςι 
ϊςτε θ όποια διαδικαςία περιγραφικισ αξιολόγθςθσ προκρίνεται να βαςίηεται και να 
λαμβάνει υπόψθ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ κάκε 
ςχολικισ μονάδασ, αποκτϊντασ και ευζλικτο χαρακτιρα 

 Τθ κεςμοκζτθςθ, πραγματοποίθςθσ εκδθλώςεων-θμερίδων-ςεμιναρίων-ςυνεδρίων με 
μερικι ι πλιρθ απαλλαγι από το διδακτικό ζργο των εκπαιδευτικϊν για τθ διαρκι 
ανατροφοδότθςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν μεταξφ τουσ 

 Με τθν εγκφκλιο που απζςτειλε το Ι.Ε.Π. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ με κζμα: "Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και 
τθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ μακθτϊν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ", 
ηθτά ουςιαςτικά τθν αποδοχι των εκπαιδευτικών ςε ζνα ςφςτθμα διδαςκαλίασ και 
αξιολόγθςθσ των μακθτών το οποίο δεν τουσ ζχει γίνει γνωςτό! Ο διάλογοσ όμωσ δεν πρζπει να 
αναφζρεται από τθν πλευρά του Τπουργείου Παιδείασ μόνο για δθμιουργία εντυπώςεων αλλά 
πρζπει να υπάρχουν κετικά βιματα και διάκεςθ πραγματοποίθςισ του. Δυςτυχϊσ με τισ μζχρι 
τϊρα ενζργειζσ του για το κζμα, δεν φαίνεται να υπάρχει ουςιαςτικι διάκεςθ ςυνεργαςίασ. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλεί, το 
Τπουργείο Παιδείασ, να ςτακεί με ςοβαρότθτα απζναντι ςτο κζμα, να αφιςει κατά μζροσ τισ 
γενικολογίεσ και τισ αςάφειεσ και ςε ςυνεργαςία με τθν πανεπιςτθμιακι, αλλά και τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα μζςω των κεςμικών τουσ εκφράςεων να επεξεργαςτοφν ρεαλιςτικζσ, 
προοδευτικζσ και εφαρμόςιμεσ προτάςεισ που κα ζχουν ωσ ςτόχο μία ςφγχρονθ τομι ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΝΕΧΙΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΑΞΙΑΚΗ ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΕΗ! 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


