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ΓΗΑΣΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ 

ΓΗΑΣΗ ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ - ΑΠΔΥΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Αγαπεηνί γνλείο,  

Δπηιέγνπκε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο κε απηήλ ηελ επηζηνιή, ζπλαηζζαλόκελνη ηελ θνηλή καο αγσλία γηα ηε 

κόξθσζε θαη ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ καο. Γηαηί απηόο είλαη ν θνηλόο καο ζηόρνο: ην θαιύηεξν γηα ηα παηδηά 

ζαο, «γηα ηα παηδηά καο»! 

Όπσο ίζσο ζα έρεηε αθνύζεη, ε θπβέξλεζε ην θαινθαίξη ςήθηζε έλαλ λόκν, κε ηίηιν «Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ». Καη ζα έιεγε θαλείο όηη ζαλ ηίηινο, καο βξίζθεη 

ζύκθσλνπο όινπο: εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη θπζηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.  

Πνηνο δε ζέιεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ; 

Πνηνο δε ζέιεη ηελ πιήξε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε λα έρνπλ όια ηα κέζα γηα λα δώζνπλ ό,ηη θαιύηεξν 

ζηα παηδηά; 

Αλ θνηηάμνπκε όκσο θαιύηεξα κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, κέζα ζηα ζρνιεία θαη ηηο ηάμεηο, ζα δνύκε όηη ν 

ηίηινο είλαη πξαγκαηηθά παξαπιαλεηηθόο. 

Αο αλαξσηεζνύκε καδί… 

 Δίλαη βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ζρεδόλ έλα κήλα κεηά ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ, λα ππάξρνπλ 

ρηιηάδεο θελά εθπαηδεπηηθώλ, γηαηί δελ δηνξίδεηαη ην αλαγθαίν κόληκν πξνζσπηθό, πνπ είλαη πξνϋπόζεζε 

γηα ηε δηακόξθσζε ηεο απαηηνύκελεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο; 

 Δίλαη βειηίσζε λα ππάξρνπλ ρηιηάδεο παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αλάγθεο αζηήξηρηα από 

εηδηθό παηδαγσγηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό θαη λα θαιείζηε θαη πάιη εζείο νη γνλείο, αλ κπνξείηε, λα 

βάιεηε ην ρέξη ζηελ ηζέπε; 

 Δίλαη βειηίσζε, ηνλ 21
ν
 αηώλα, ηα παηδηά καο λα ζηνηβάδνληαη αλά 27-28 ζε θνληέηλεξο ή ζε θηίξηα 

δεθαεηηώλ, έξκαηα ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ ή ζηελ πξώηε εκθάληζε ζεηζκνύ, πιεκκύξαο θαη άιισλ 

θαηαζηξνθώλ; Αο ζπκπιεξώζνπκε δε όηη ζ’ απηή ηε ζπλζήθε δελ ηεξείηαη θαλέλα από ηα πγεηνλνκηθά 

πξσηόθνιια πεξί απνζηάζεσλ ιόγσ παλδεκίαο!!! 

 Δίλαη βειηίσζε εδώ θαη 15-20 ρξόληα λα έρνπκε ηα ίδηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ή λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα 

ίδηα βηβιία ελώ νη επηζηήκεο θαη ε ηερλνινγία αλαπηύζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνύο;  

 Δίλαη βειηίσζε λα ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ εμππεξεηνύλ ηξία θαη ηέζζεξα ζρνιεία ζαλ λα είλαη ε 

γλώζε «παθέην» γηα παξάδνζε, ρσξίο λα ππάξρνπλ νη όξνη γηα δηακόξθσζε παηδαγσγηθήο ζρέζεο κε ηνπο 

καζεηέο ή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ηνπο; 

 Δίλαη βειηίσζε νη καζεηέο καο απέλαληη ζηε κάρε ηνπο γηα ηε κόξθσζε, λα ζπλαληνύλ ηνλ θόθηε ηεο 

Διάρηζηεο Βάζεο Δηζαγσγήο πνπ άθεζε εθηόο ΑΔΙ 40.000 καζεηέο θαη ηεο Τξάπεδαο Θεκάησλ θαη λα 

κεηαηξέπνληαη ζε εκπόξεπκα γηα ηα ηδησηηθά θνιιέγηα; 

 Δίλαη βειηίσζε, κεηά από 2 ρξόληα ηειεθπαίδεπζεο, λα κελ παίξλεηαη θαλέλα νπζηαζηηθό κέηξν από 

θπβέξλεζε θαη Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηεξάζηησλ κνξθσηηθώλ θελώλ, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, εμαηηίαο ηεο δηθήο ηνπο δηαρείξηζεο;  

Θα κπνξνύζακε λα ζέζνπκε αθόκα πνιιά εξσηήκαηα θαη ζε όια ε απάληεζε πνπ ζα δίλακε, ζα ήηαλ έλα 

βξνληεξό ΟΥΗ! Η θπβέξλεζε αθόκα ηζρπξίδεηαη, κε θάζε ηξόπν θαη κέζν, όηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζέινπλ λα 

αμηνινγεζνύλ! Καη απαληάκε μεθάζαξα: ιέλε ςέκαηα! 

Ζ θπβέξλεζε θαη ην ΤΠΑΗΘ πξνσζνύλ κηα βαζηά αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθόηεηα. Ο αγώλαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο, γη’ απηό επηιέγνπλ ηνλ 

δξόκν ηνπ απηαξρηζκνύ, ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο ζπθνθαληίαο. Γε καο θνβίδνπλ όκσο. Μέλνπκε όξζηνη. Απηό 

ην νθείινπκε ζηνπο καζεηέο καο.   
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Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ: 

 Καζεκεξηλά νξγαλώλνπλ, εθηηκνύλ θαη αλαπξνζαξκόδνπλ ην κάζεκά ηνπο! 

 Καζεκεξηλά εμεηάδνπλ θξηηηθά θαη απηνθξηηηθά ηε δνπιεηά ηνπο, κε πεληρξά κέζα θαη ρσξίο θακία 

επηκόξθσζε (κηαο θαη ηέηνηα έρεη λα γίλεη 12 ρξόληα), πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ ό,ηη θαιύηεξν ζηνπο 

καζεηέο ηνπο!      

 Βηώλνπλ καδί ζαο θνηλά άγρε θαη αγσλίεο γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ. Γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληάλε ζε κηα ζεηξά δηδαθηηθά αληηθείκελα. Γηα ηηο αληζόηεηεο πνπ νμύλνληαη ρξόλν κε ηνλ ρξόλν. 

Τν άγρνο γηα λα πξνρσξήζεη ε ύιε, γηα λα κε κείλεη θαλέλα παηδί πίζσ. 

ε ηίπνηα από όια ηα παξαπάλσ, δπζηπρώο, δε ζπκβάινπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Απηό πνπ πξαγκαηηθά επηδηώθνπλ κέζα από ηνλ παξαπιαλεηηθό ηίηιν «αμηνιόγεζε», είλαη λα δηακνξθώζνπλ 

ζρνιεία πνιιώλ ηαρπηήησλ. Να δηαρσξίζνπλ δειαδή ηα ζρνιεία ζε «θαιά» θαη «θαθά», κε θξηηήξην ην 

θαηά πόζν ζα κπνξνύλ από κόλα ηνπο, «απηόλνκα» λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

ρνιεία πνπ ζα καο κεηαηξέςνπλ θαη εκάο θαη εζάο ηνπο γνλείο ζε επαίηεο! Θα δεηηαλεύνπκε από ρνξεγνύο 

θαη δσξεέο ηα αλαγθαία, αλ ζέινπκε λα αμηνινγεζνύκε θαιά! Ή ζα θιεζείηε θαη πάιη λα βάιεηε ην ρέξη ζηελ 

ηζέπε, γηα λα κελ έξζνπλ ηα ρεηξόηεξα!  

ρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ κε όξνπο επηρείξεζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο! Καη μέξνπκε πνιύ θαιά 

ηη ζα ζεκαίλεη απηό γηα ηα ζρνιεία ησλ εξγαηνγεηηνληώλ, ησλ πεξηνρώλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη κεηαλαζηόπνπια, 

γηα ηα ζρνιεία ησλ θνληέηλεξο! Καθή αμηνιόγεζε…ζπγρώλεπζε…ππνβάζκηζε! 

Καη ην θπξηόηεξν, επηδηώθνπλ λα ρηππήζνπλ ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

Κάζε ρξόλν πεηζνθόβνπλ θαη έλα αληηθείκελν πνπ αθνξά ζηε γεληθή κόξθσζε. Έηζη ιείπεη ή έρεη κεησζεί θαηά 

πνιύ από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ε θαιιηηερληθή παηδεία, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε πνίεζε θαη ε 

ινγνηερλία, ελώ ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηαζεξά ππνβαζκίδεηαη! Καη κεηά έρνπλ ην ζξάζνο λα 

καο ιέλε όηη λνηάδνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ζηα παηδηά! 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Οη εθπαηδεπηηθνί, δώζακε ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα ηεο παλδεκίαο ηε κάρε, γηα λα θξαηήζνπκε αλνηρηή ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο καο! Μπξνζηά ζε ζπζηήκαηα πνπ 

«έπεθηαλ», ζε νζόλεο θαη κηθξόθσλα πνπ έθιεηλαλ, πξνζπαζώληαο λα κελ αθήζνπκε θαλέλα καζεηή - 

καζήηξηά καο «πίζσ». 

Γελ ηζρπξηδόκαζηε όηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο από ηελ πιεπξά καο, όηη ηα θάλνπκε όια θαιά. 

Άιισζηε, όπσο θη εζείο είκαζηε εξγαδόκελνη, κε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ θη εζείο βηώλεηε από ηελ εγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ – θαη όρη κόλν!  

Ξέξνπκε πνιύ θαιά ηη ζα πεη αθξίβεηα, πεηζνθνκκέλνη κηζζνί, απιεξσζηά, αλεξγία, ππνζηειερσκέλν ζύζηεκα 

πγείαο – πξόλνηαο. Γη’ απηό βξεζήθακε καδί ζηνπο αγώλεο όιν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Γίπια ζηνπο 

πγεηνλνκηθνύο, ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπο δηαλνκείο…… Με ιίγα ιόγηα ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ 

καο! 

Γη’ απηό θαη ηώξα ππάξρεη ε αλάγθε λα βξεζνύκε θαη πάιη καδί. Σε θνηλό αγώλα! Δλάληηα ζην ζρνιείν πνπ 

ζέινπλ λα θηηάμνπλ, ηνπ αληαγσληζκνύ, ηεο εκηκάζεηαο θαη ηεο ηδησηηθννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Γηαηί έρνπκε θνηλό ζπκθέξνλ λα παιέςνπκε γηα έλα ζρνιείν πνπ δε ζα δηαρσξίδεη ηα παηδηά αλάινγα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο-θνηλσληθέο δπλαηόηεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ην ρξώκα ή ηε θπιή! Πνπ ζα παξέρεη νιόπιεπξε 

κόξθσζε ζε όινπο θαη όρη ζε ιίγνπο θαη εθιεθηνύο! Γηα έλα ζρνιείν πξαγκαηηθά εληαίν, δεκόζην θαη 

δσξεάλ, πνπ ζα αλαπηύζζεη ην ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή. Γηα ην ζρνιείν πνπ ζα θαιύπηεη 

ηηο ζύγρξνλεο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, καθξηά θαη έμσ από ηελ αληηδξαζηηθή αληίιεςε όηη ππάξρνπλ 

παηδηά «πνπ δελ παίξλνπλ ηα γξάκκαηα»!  

Γηαηί αληηζέησο, όια ηα παηδηά, κπνξνύλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ πξσηαγσληζηέο θαη δεκηνπξγνί κηαο 

θαιύηεξεο θνηλσλίαο θαη ζε απηή ηελ ππόζεζε νθείινπκε όινη, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο, λα θαηαζέζνπκε 

όιεο καο ηηο δπλάκεηο!  

Έχε ηο νου ζου ζηο παιδί, υπεραζπίζου ηο παιδί, γιαηί αν γλυηώζει ηο παιδί, υπάρχει ελπίδα! 

Οθηώβξηνο 2021 

 



Γηα ην Γ.Σ. 

 


