ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ 2020-21
Βάςει των παραγράφων 4 και 7 του άρκρου 103/Ν.4610/2019 και ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ τθσ
παιδαγωγικισ μου ευκφνθσ, δθλϊνω ότι για τουσ παρακάτω λόγουσ αδυνατϊ να κατακζςω βακμολογία
Αϋτετραμινου 2020-21:
1. Η ελλιπισ παρακολοφκθςθ των θλεκτρονικϊν μακθμάτων από αρκετοφσ μακθτζσ μου, λόγω
ζλλειψθσ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ι επαρκοφσ ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο, ι ακόμα και θ
ςυμμετοχι ςτο μάκθμα μζςω κινθτϊν ι ςτακερϊν τθλεφϊνων, τουσ κζτει αυτομάτωσ ςε
υποδεζςτερθ κζςθ ζναντι των άλλων. Αυτι θ ανιςότθτα γίνεται ακόμα μεγαλφτερθ για αρκετοφσ
μακθτζσ που είναι εςωςτρεφείσ και ςθμειϊνουν μικρι ςυμμετοχι ςτθ δια ηϊςθσ τάξθ. Αυτοί
δυςκολεφονται ακόμα περιςςότερο να αποδϊςουν ςτα διαδικτυακά μακιματα με αποτζλεςμα να
ζχω τθλε-μακθτζσ «ςυνδεδεμζνουσ» μεν ςτο μάκθμα αλλά παράλλθλα
«ανενεργοφσ» .
2. Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που ηιςαμε φζτοσ ςτο ςχολείο (πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα με
δια ηϊςθσ διδαςκαλία, χριςθ μάςκασ) και ςε ςυνδυαςμό με τον μεγάλο αρικμό των μακθτϊν που
διδάςκω, δεν είμαι απολφτωσ ςίγουροσ/θ ότι γνωρίηω το προφίλ του κάκε μακθτι μου ςτο βακμό
που απαιτεί θ παιδαγωγικι μου ςυνείδθςθ, αφοφ δεν υφίςταται ζνα από τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ αξιολόγθςθσ, αυτό τθσ προςωπικισ επαφισ, ςτθ ςυνεκτίμθςθ για τθν
προφορικι βακμολόγθςι του/τθσ.
3. Τα θλεκτρονικά κριτιρια αξιολόγθςθσ που ζχουν ανατεκεί ςτουσ μακθτζσ μου κεωροφνται
αναξιόπιςτα από τθ ςτιγμι που οι απαντιςεισ δίνονται με τθν υποβοικθςθ γονζων, κακθγθτϊν
φροντιςτθρίων ι ακόμα και άλλων μακθτϊν, κακιςτϊντασ ακόμα πιο αμφίβολο και τυχαίο το
αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ. Σε οριςμζνεσ δε περιπτϊςεισ ζχουν παρατθρθκεί μεγάλεσ
αποκλίςεισ από τθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων που ζγραψαν οι μακθτζσ με φυςικι παρουςία ςτθν
τάξθ.
4. Ανυπζρβλθτεσ δυςκολίεσ παρουςιάηει και θ αποτίμθςθ τθσ απόδοςθσ των μακθτϊν μου με
μακθςιακζσ δυςκολίεσ οι οποίοι ουςιαςτικά αποκλείονται από τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία,
αφοφ θ αξιολόγθςι τουσ βαςίηεται ςε κατ’ιδίαν προφορικι εξζταςθ.
Φυςικά είναι δφςκολο να υπάρχει διδακτικι λειτουργία χωρίσ αξιολόγθςθ. Είναι όμωσ αδφνατο
να υπάρχει αξιολόγθςθ χωρίσ κανονικι διδακτικι λειτουργία!!!Προφανώσ, μπορεί λόγω των
ζκτακτων ςυνκθκών θ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία να είναι ζνα προςωρινό αναγκαίο μζτρο,
αλλά πώσ μπορεί να ςυγκρικεί με τθ δια ηώςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία;;;
Η λφςθ να πριμοδοτιςουμε τουσ μακθτζσ μασ ςυνολικά με υψθλότερουσ βακμοφσ είναι
απαξιωτικι και για εμάσ και για αυτοφσ. Μασ υποβιβάηει από άτομα με ελεφκερθ βοφλθςθ και
αξιϊςεισ μορφωτικζσ και παιδαγωγικζσ, όπωσ είναι ο ρόλοσ μασ, ςε απλά εκτελεςτικά όργανα. Ωσ
εκ τοφτου,μία τυπικι καταχϊριςθ βακμϊν προςβάλλει ςτα μάτια των μακθτϊν τθν προςπάκεια
που κάνουμε όλο αυτό το διάςτθμα, κακϊσ αυτό που τελικά δείχνει είναι ότι , ενώ θ ουςία
εκλείπει ο τφποσ διατθρείται, ευτελίηοντασ τθν ίδια τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και δίνοντασ
ςυνολικά αρνθτικό παράδειγμα ηωισ.
Ζτςι λοιπόν για αντικειμενικοφσ και ουςιαςτικοφσ λόγουσ, είναι περιοριςμζνθ θ δυνατότθτα να
αποτιμιςω βακμολογικά τθν επίδοςθ των μακθτϊν μου με αξιοπιςτία και ςεβαςμό ςτο ζργο μου
και ταυτόχρονα με αίςκθμα δικαίου και ευκφνθσ απζναντί τουσ.
Άρα, αδυνατϊ να κατακζςω βακμολογία και επιφυλάςςομαι να αξιολογιςω τουσ μακθτζσ μου
ςτο Βϋ τετράμθνο, ςτθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία, θ οποία εφχομαι να πραγματοποιθκεί με όρουσ
αςφάλειασ για όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα.
ου

Ο Σφλλογοσ των Διδαςκόντων του 7 ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ.

