
 

 

 

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών κατέθεσε σε διαβούλευση στη συνεδρίαση του 

∆Σ του ΣΕΠΕ Καβάλας, που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 15/12, το παρακάτω 

κείµενο σχετικά µε την βαθµολογία α΄ τριµήνου: 

 

"Συναδελφισσες - οι,  

Ας µην κάνουµε ότι δεν συµβαίνει τίποτα. Τα σχολεία µας  δεν βρίσκονται σε 

"κανονικότητα". Ας αναγνωρίσουµε τουλάχιστον ότι βρίσκονται σε κατάσταση 

εξαίρεσης. 

 

Για τα παιδιά χωρίς ηλεκτρονική συσκευή, 

για όλα τα παιδιά που διαθέτουν µονάχα ένα κινητό τηλέφωνο για την επαφή τους µε το 

σχολείο, 

για τα παιδιά που δεν διαθέτουν ικανοποιητική τηλεφωνική σύνδεση, 

για τα παιδιά που δεν έχουν γονείς γνώστες της τεχνολογίας να λύνουν εύκολα και 

γρήγορα τα προβλήµατα που κάθε τόσο παρουσιάζονται, 

για τα παιδιά που δεν έχουν κάποιον να τα βοηθήσει όταν δυσκολεύονται σε µια 

άσκηση ή σε µια εργασία, 

για τα παιδιά που δεν συνήθισαν την ψύχρα της αποµόνωσης µπροστά σε µια οθόνη, 

για τα παιδιά που βλέπουν τους/τις δασκάλους/ες τους να παιδεύονται ακόµη 

προσπαθώντας να κάνουν ελκυστικό µάθηµα µε ένα άγνωστο και απαιτητικό εργαλείο, 

την στιγµή που το υπουργείο δεν προσφέρει ούτε ειδικό αναλυτικό πρόγραµµα ούτε 

ειδικό διδακτικό υλικό, 

για τα παιδιά που περίµεναν µετά τις 15 Νοέµβρη να διορθώσουν µια άσχηµη επίδοση 

στο τεστάκι που προηγήθηκε, 

για τα παιδιά που χρειάζονται το σχολείο περισσότερο από τα υπόλοιπα, 

για όλα αυτά και για άλλα τόσα που ζούµε στον αγώνα και την αγωνία της τηλε-

εκπαίδευσης, 

καλούµε το υπουργείο να αφήσει στην άκρη τη βαθµολογία του πρώτου τριµήνου της 

τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 

 

Το παιδαγωγικά αµφιλεγόµενο µέσο της βαθµολογίας στις συνθήκες εξαίρεσης, που 

ζούµε, µπορεί να γίνει µέσο περαιτέρω διεύρυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Την 

αρµόζουσα επιβράβευση και την ενθάρρυνση που χρειάζεται θα τη δώσουµε καλύτερα 

στους µαθητές µας, χωρίς την υποτιθέµενη ισονοµία των βαθµών. 

 

Καλούµε το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Καβάλας και τη ∆ΟΕ να υιοθετήσει και να 

στηρίξει το αίτηµα µας." 
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