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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με ηελ εγθύθιην πνπ απέζηεηιε ην Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: 

"Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 
ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο καζεηώλ ζηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε", ζηηά οςζιαζηικά ηην αποδοσή ηων 

εκπαιδεςηικών ζε ένα ζύζηημα διδαζκαλίαρ και αξιολόγηζηρ ηων 
μαθηηών, ηο οποίο δεν ηοςρ έσει γίνει γνωζηό! Ο δηάινγνο όκσο δελ 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη από ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κόλν γηα 
δεκηνπξγία εληππώζεσλ, αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεηηθά βήκαηα θαη 
δηάζεζε πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Δπζηπρώο κε ηηο κέρξη ηώξα ελέξγεηέο ηνπ 

γηα ην ζέκα, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη νπζηαζηηθή δηάζεζε ζπλεξγαζίαο. 

Η πεξηγξαθηθή κνξθή αμηνιόγεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ιεηηνπξγηθή θαη όρη επηθαλεηαθή, απαηηεί: 

 μόνιμο εκπαιδεςηικό πποζωπικό και έγκαιπα ζηελεσωμένα 

ζσολεία  

 

 ζπζηεκαηηθή θαη πνηνηηθή επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών και 

εςπύηεπη ενημέπωζη ηων γονέων γηα ηνλ ξόιν θαη ηελ απνζηνιή 
ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο 

 
 μεθοδολογικά επγαλεία (θύιια αμηνιόγεζεο, αηνκηθόο θάθεινο 

καζεηή, παηδαγσγηθό εκεξνιόγην), πνπ λα κε ρξήδνπλ εθηεηακέλεο 

αλαθνξάο, αιιά ζπλνπηηθέο, θαίξηεο παξαηεξήζεηο πνπ λα παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν, θαζώο θαη γηα ηηο πξαθηηθέο 
ηνπ δεμηόηεηεο 

 
 ηελ παιδαγωγική αςηονομία ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ κε 

δπλαηόηεηεο θαη πεξηζώξηα, έηζη ώζηε ε όπνηα δηαδηθαζία 

πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο πξνθξίλεηαη, λα βαζίδεηαη θαη λα ιακβάλεη 
ππόςε θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 
 

 Σε ζεζκνζέηεζε, πξαγκαηνπνίεζεο εκδηλώζεων-ημεπίδων-

ζεμιναπίων-ζςνεδπίων με μεπική ή πλήπη απαλλαγή από ηο 
διδακηικό έπγο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηαξθή αλαηξνθνδόηεζε 

θαη αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ ηνπο 
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Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο λα αθήζεη θαηά κέξνο ηηο γεληθνινγίεο θαη ηηο αζάθεηεο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ παλεπηζηεκηαθή, αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, 
κέζσ ησλ ζεζκηθώλ ηνπο εθθξάζεσλ, λα επεμεξγαζηνύλ ξεαιηζηηθέο, 
πξννδεπηηθέο θαη εθαξκόζηκεο πξνηάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηόρν κία 

ζύγρξνλε ηνκή ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τέλορ, επιζημαίνοςμε όηι η ζςμμεηοσή ηων ζςλλόγων 

διδαζκόνηων είναι εθελονηική και όσι ςποσπεωηική. 

 
Γηα ην Δ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

 
Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 

 
Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


