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 Αγ. Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: 5 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 
συλλόγου     μας, ΔΟΕ 

 

Θέμα:  Σχετικά με την εγκύκλιο του Ι.Ε.Π. για την περιγραφική αξιολόγηση  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε το Ι.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση» το Δ.Σ. του συλλόγου Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ». επισημαίνει τα εξής: 

Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 

Δεκεμβρίου στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ασαφές, χωρίς να 

γνωρίζουν το περιεχόμενο και το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει. 

Το υποστηρικτικό – επιμορφωτικό υλικό πρόκειται να διαμορφωθεί, οι σχολικοί 

σύμβουλοι θα επιμορφωθούν τον Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται 

από το Ι.Ε.Π., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης, οι σύλλογοι διδασκόντων 

που πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία 

τους με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα τους δοθούν (τις οποίες όμως δε γνωρίζουν αυτή 

τη στιγμή)! 

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά, επί της ουσίας, την, εκ των προτέρων, συναίνεση των 

εκπαιδευτικών για ένα σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών το οποίο δεν τους 

έχει γίνει γνωστό. 

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε το Ι.Ε.Π. και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας να καταστήσουν σαφές το συνολικό πλαίσιο που θα ισχύσει (θυμίζουμε ότι ο νέος 

Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε για θεματικές αναλυτικές  συναντήσεις με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.).  

Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να μην συναινέσουν  

στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να μπουν σε μια διαδικασία της οποίας ούτε 

το πλαίσιο ούτε το περιεχόμενο γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή είναι 

εθελοντική, και κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει το σύλλογο διδασκόντων να 

αποφασίσει γι’ αυτήν.   

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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