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      Ανακοίνωση 
 

Με αθνξκή ηα ζεκηλάξηα Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ θαη Δηεπζπληώλ/ληξηώλ Δ.. από ην 1
ν
 

Π.Ε.Κ.Ε.. Αηηηθήο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο «Πεξηγξαθηθή Αμηνιόγεζε ζηελ 

Τπνρξεσηηθή Εθπαίδεπζε» ην Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» επηζεκαίλεη 

ηα παξαθάησ: 

H ζεκεξηλή κνξθή ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή ζην δεκνηηθό ζρνιείν ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεη 

ηελ παξαδνζηαθή - μεπεξαζκέλε παηδαγσγηθή αληίιεςε, θαζώο: 

 πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκό αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ηε βαζκνζεξία θαη δεκηνπξγεί αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ην ζρνιείν 

 θαηαγξάθεη κόλν ηηο επηδόζεηο ηνπ καζεηή ζε θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν, αιιά όρη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ νκαιή εμέιημε σο καζεηή θαη σο πξνζσπηθόηεηα, όπσο είλαη ε πξνζπάζεηα, ην 

ελδηαθέξνλ, ε θηινκάζεηα, ε ζπλεξγαζία, ν ηξόπνο εξγαζίαο θαη ε ύπαξμε ζηόρσλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε κάζεζε 

 απνηειεί εμσηεξηθό θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε βαζηθή επηδίσμε ηεο 

παηδαγσγηθήο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ κάζεζεο 

 παξέρεη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ή αδπλακίεο ηνπ καζεηή 

Όπνπ ππάξρεη βαζκνιόγεζε, ππάξρεη εθηόο από επηηπρία θαη απνηπρία. Απνηπρία ζεκαίλεη 

καηαίσζε, ζπκπιέγκαηα ζπλνδεπκέλα κε έληνλν άγρνο θαη άιιεο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Η ηαμηλόκεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ηελ αμηνιόγεζε, πνιιέο θνξέο δελ αλαηξέπεηαη. Η 

βαζκνινγία επλνεί ηνπο θνηλσληθά επλνεκέλνπο, αθνύ νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ηηο 

κνξθσηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ε θνηλσληθή ηάμε, πνπ ηνπο δίλνπλ νη γνλείο ηνπο θαη ην 

ζρνιείν είλαη έηζη θηηαγκέλν, ώζηε λα βαζκνινγεί πνιιέο θνξέο ηα θνηλσληθά πξνλόκηα σο επθπΐα. 

ηηο κέξεο καο ε αλάγθε πηνζέηεζεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ αμηνιόγεζεο είλαη πιένλ επηηαθηηθή. 

ην ελαιιαθηηθό πιαίζην αμηνιόγεζεο εληάζζεηαη θαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε, ε νπνία έρεη ηελ 

έλλνηα ηεο πνηνηηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο πνπ αθνινύζεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη ζε ζπγθεθξηκέλε επίδνζε (Αλάιπζε πεξηγξαθήο ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ 

αδπλακηώλ, ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο ηνπ, θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο 

θιπ.). 

 Η πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή: 

  δελ ζπληεξεί ηελ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε 

  ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά 

  θαιιηεξγεί ηε ζπλεξγαηηθόηεηα 

  δελ δεκηνπξγεί άγρνο επίδνζεο ζηνπο καζεηέο 

  εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε 

  παξνπζηάδεη ηελ πξόνδν θαη ηηο επηδόζεηο ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο αηνκηθέο δπλαηόηεηεο 

αληηκεηώπηζήο ηνπο 

  πξνάγεη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

  θαιιηεξγεί πλεύκα αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο 

  πξνσζεί ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 
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  νη καζεηέο κπνύληαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ππεύζπλε εξγαζία 

  ιακβάλεη ππόςε ηελ νιόηεηα ηνπ καζεηή εθόζνλ αμηνινγεί εμίζνπ ηηο γλσζηηθέο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθή πεξηνρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

Η πεξηγξαθηθή κνξθή αμηνιόγεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή, θαη όρη επηθαλεηαθή, 

απαηηεί: 

  κόληκν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη έγθαηξα ζηειερσκέλα ζρνιεία 

  ζπζηεκαηηθή θαη πνηνηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

  κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ λα κε ρξήδνπλ εθηεηακέλεο θαη κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξέο, αιιά 

ζπλνπηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ λα παξέρνπλ θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν, θαζώο θαη γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

δεμηόηεηεο 

  ε δηνηθεηηθή δηεθπεξαίσζε ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο, λα εληάζζεηαη ζην δηδαθηηθό σξάξην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

  ηελ παηδαγσγηθή απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 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, απνθηώληαο θαη 

επέιηθην ραξαθηήξα 

  ηε ζεζκνζέηεζε, πξαγκαηνπνίεζεο εθδειώζεσλ-εκεξίδσλ-ζεκηλαξίσλ-ζπλεδξίσλ κε κεξηθή ή/θαη 

πιήξε απαιιαγή από ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηαξθή αλαηξνθνδόηεζε θαη 

αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ ηνπο 

Σν Θλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ εγθύθιην ηνπ: «Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο καζεηώλ 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε», θαζώο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεηνύλ, νπζηαζηηθά, ηελ απνδνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε έλα ζύζηεκα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, ην νπνίν δελ ηνπο 

έρεη γίλεη γλσζηό θαη ζηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη αζαθέο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην 

πεξηερόκελν θαη ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ ην δηέπεη. 

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. 

 
  Γηα ην Δ.. 

 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


