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14/1/2019 

 

Θέμα: Δνιαίο Σύζηημα Αξιολόγηζηρ Μαθηηή/ηπιαρ (ΔΣΑΜ) και Δθαπμογή 

Δξεηάζεων Τεηπάμηνων 

 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Ομοζπονδίαρ Σςνδέζμων Γονέων και Κηδεμόνων Μέζηρ, 

Γενικήρ και Τεσνικήρ Δκπαίδεςζηρ Λεςκωζίαρ, κειεηψληαο δηεμνδηθά ηελ πξφηαζε ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Γεθέκβξηνο 2018) γηα ην Δνιαίο Σύζηημα Αξιολόγηζηρ 

Μαθηηή/ηπιαρ (ΔΣΑΜ) θαη κεηά ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε απφ ην Γηεπζπληή Μέζεο Γεληθήο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Δξεηάζεων Τεηπάμηνων, ζέηεη ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Παγθχπξηαο Σπλνκνζπνλδίαο ηηο πην θάησ ζέζεηο, 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη εηζεγήζεηο.  

 

Αξρηθά ζεσξνχκε φηη ηα δχν ζρέδηα (ΔΣΑΜ θαη Δμεηάζεηο Τεηξάκελσλ) είλαη αιιειέλδεηα θαη 

ζπλαθή. Οη Δμεηάζεηο Τεηξάκελνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ΔΣΑΜ.  

 

Σε γεληθέο γξακκέο καο βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλνπο ε θαζνιηθή δηαπίζησζε πσο ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ρξήδεη άκεζσλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ. Σπκθσλνχκε 

πιήξσο κε ηηο πην θάησ δηαπηζηψζεηο: 

1. Απνπζία γεληθήο θαη εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

2. Δπηθξάηεζε ηεο ηειηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, σο ηεο βαζηθήο κνξθήο αμηνιφγεζεο 

θαη παξακέιεζε ηεο δηαγλσζηηθήο θαη δηακνξθσηηθήο.  

3. Η κάζεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ καζεηή είηε θαζνξίδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηα 

δηαγσλίζκαηα θαη ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο είηε δελ αμηνινγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηεηξακήλσλ κε απνηέιεζκα λα κελ δηαπηζηψλνληαη, έγθαηξα, νη αδπλακίεο ηνπ καζεηή. 

4. Ύπαξμε θαη δηεχξπλζε  ράζκαηνο κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

5. Έκθαζε ζηελ απνκλεκφλεπζε έηνηκσλ απνηειεζκάησλ ζην πεξηερφκελν ησλ 

αμηνινγηθψλ δνθηκίσλ, ηα νπνία, θαηά θαλφλα, εμεηάδνπλ απνκλεκφλεπζε είηε ηνπ 

βηβιίνπ είηε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απαληήζεσλ/ αζθήζεσλ.  

6. Γηαθνξεηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε απνηέιεζκα θαη απηή αθφκε ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, 

λα κελ κπνξεί λα αζθήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, κηαο θαη ην ηη εμεηάδεηαη θαη πψο 

βαζκνινγείηαη δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ επαξρία ζε επαξρία θαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν.  

7. Διιηπήο αμηνιφγεζε ηεο πξνθνξηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, κε 

απνηέιεζκα θαη εηδηθά ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ν βαζκφο ζην δηαγψληζκα θαη ζηελ ηειηθή 
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αμηνιφγεζε λα θαζνξίδεη ηελ επίδνζε, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ην θίλεηξν θαη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξάκελσλ.  

8. Βαζηθή αλάγθε ε πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο επίδνζεο, ην νπνίν λα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ζηελ αμηφπηζηε αμηνιφγεζε. 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ ΔΣΑΜ ζεκεηψλνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη εθηηκήζεηο θαη ε φιε 

θηινζνθία ηνπ ζρεδίνπ είλαη ζηελ νξζή θαηεχζπλζε θαη καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Οη 

πξνβιεκαηηζκνί καο επηθεληξψλνληαη ζηε πινπνίεζε φισλ απηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη 

θπξίσο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα παξαηίζεληαη πην θάησ ηα ζρφιηα καο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ΔΣΑΜ: 

 Δνιαίο Πλαίζιο Αξιολόγηζηρ για όλερ ηιρ Βαθμίδερ 

Έλα εληαίν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο καο βξίζθεη ζχκθσλνπο.  

 Γιαγνωζηική αξιολόγηζη 

Σπκθσλνχκε κε ηε δηεμαγσγή δηαγλσζηηθήο εμέηαζεο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην, φπσο θαη δηεμαγσγή δηαγλσζηηθήο εμέηαζεο 

ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη Τερληθψλ Σρνιψλ, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην Γπκλάζην ζην Λχθεην. 

Σεκεηψλνπκε φκσο φηη ε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζηελ αξρή θαη 

φρη ζην κέζν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ην πξίζκα εληαίαο 

εμέηαζεο γηα φια ηα ζρνιεία. 

 Γιαμοπθωηική Αξιολόγηζη  

Σπκθσλνχκε πιήξσο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Πξνφδνπ γηα 

θάζε καζεηή/ηξηα (ΑΓΔΠ).  Η ζσζηή θαη νξζνινγηζηηθή εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠ ζα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο. 

Καηφπηλ κειέηεο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΔΣΑΜ, ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ρξφλν 

πνπ ζα απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δειηίσλ. Καιφ ζα ήηαλ λα 

πεξηνξηζζεί ην πεξηερφκελν ζηα άθξσο απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα γίλεη ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ γηα δηαρείξηζε ηνπο (άκεζα εηζαγσγή ΑΓΔΠ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή φπσο αλαγξάθεηαη ζηε πξφηαζε). Δπίζεο ην ΑΓΔΠ ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη (ειεθηξνληθά πξνζβάζηκν) ζηνπο γνλείο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην ηεηξάκελν 

γηα ελεκέξσζε.  
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 Αςθενηική Μάθηζη, Γιδαζκαλία και Αξιολόγηζη 

Γηα λα πεηχρνπκε ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ηεο απζεληηθήο κάζεζεο, δειαδή ηα παηδηά λα 

μεθχγνπλ απφ ηελ απνζηήζηζε θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηαο θαη θξηηηθή ζθέςε.   

 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο θεληξηθφο θνξέαο φπνπ ζα πξνεηνηκάδεη ην πιηθφ γηα ηελ 

απζεληηθή αμηνιφγεζε θαη επηκφξθσζε. Με βάζε ηε πξφηαζε ππάξρνπλ αξθεηέο αζάθεηεο 

θαη «ειεπζεξίεο» σο πξνο ην αλ ζα εηνηκάδνληαη θεληξηθά ή ζηε ζρνιηθή βάζε.  Γηα λα 

κπνξέζεη έλα ζχζηεκα λα αμηνινγεζεί ζσζηά, ζα πξέπεη φινη λα αμηνινγνχληαη ζηελ ίδηα 

βάζε θαη κε ηα ίδηα δεδνκέλα. 

 Πποθοπική αξιολόγηζη.   

Ο βαζκφο δπζθνιίαο αλάκεζα ζηηο κνξθέο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη δηαθνξεηηθφο. 

Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί έλα πνζνζηφ ή έλαο 

δηαθνξεηηθφο βαζκφο βαξχηεηαο αλά κνξθή πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο. Δηδηθά αλαθνξά 

γίλεηαη ζηελ κνξθή αμηνιφγεζεο project ζε αηνκηθή θαη ζπλεξγαηηθή εξγαζία πνπ ζα πξέπεη 

λα δηαζαθεληζηνχλ (κπνξεί λα θαιχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθά καζήκαηα). Δπίζεο γηα ηηο 

πξνεηδνπνηεκέλεο αζθήζεηο ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί ν αξηζκφο εθ ησλ πξνηέξσλ εληαία 

γηα φια ηα ζρνιεία αλά κάζεκα. 

Η πξφηαζε επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζαθελίδεη φηη αξηζκφο κεζφδσλ πξνθνξηθήο 

αμηνιφγεζεο (2 ή 3) ζα  πξέπεηλα επηιέγνπλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ζπληνληζηέο εηδηθνηήησλ 

ηνπ ΥΠΠ θαη λα εθαξκφδνληαη αλά εηδηθφηεηα. Σε θάζε εηδηθφηεηα ζα κπνξεί ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ νη ζπληνληζηέο ηνπ καζήκαηνο λα επηιέγνπλ θαη εθαξκφδνπλ επηπξφζζεηα θαη κία 

(1) απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία φκσο ζα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα.  

 

Η αμηνιφγεζε θαη πηζαλή εθαξκνγή ησλ πην πάλσ εηζεγήζεσλ ζα βνεζήζνπλ ζην λα 

απνθεχγεηαη ε «άδηθε» βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ξησλ φπνπ ηα πνζνζηά θαη ηα είδε 

αμηνιφγεζεο ζα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαηάιιεια θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο αλά εηδηθφηεηα θαη λα γίλνληαη νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο σο 

πξνο ηε κέζνδν ηεο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.    
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 Σςγκπιηική Αξιολόγηζη 

Σηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη αλαθνξά γηα εληαίεο εμεηάζεηο γηα ην Λχθεην, ζέζε ηελ 

νπνία ππνζηεξίδνπκε.  Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πνηνη ζα δηνξζψλνπλ ηηο εληαίεο απηέο 

εμεηάζεηο. Δηζεγνχκαζηε φπσο ε δεκηνπξγία εληαίσλ εμεηάζεσλ ζηαδηαθά κεηαθεξζνχλ θαη 

ζην γπκλάζην θαζψο θαη ζηηο εμεηάζεηο κεηάβαζεο απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην θαη απφ 

ην γπκλάζην ζην ιχθεην. Οη εμεηάζεηο κεηάβαζεο θαζψο θαη ε κεηαξξχζκηζε ζηελ εηζαγσγή 

ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ είλαη θάηη ην νπνίν ππνζηεξίδνπκε.  Η νπνηαδήπνηε 

κεηαξξχζκηζε ζα εθαξκνζηεί φκσο ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλε ζην ηνκέα απηφ γηα 

λα είλαη δίθαηε πξνο φινπο ηνπο καζεηέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Έλα άιιν εξψηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί είλαη θαηά πφζν ζα επεξεάδεηαη ε 

πξφζβαζε ησλ καζεηψλ/ξησλ ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ φηαλ δελ αλαγξάθεηαη ν 

κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην Γειηίν Δπίδνζεο. Υπάξρνπλ παλεπηζηήκηα ηα νπνία 

ιακβάλνπλ ππφςε ην κέζν φξν βαζκνινγίαο γηα ηελ απνδνρή ησλ θνηηεηψλ.  

 Δνιζσςηική Γιδαζκαλία 

Υπάξρεη δηαθσλία ζηνλ ηξφπν πνπ έρεη θαζνξηζζεί λα γίλεηαη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία. 

Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία λα γίλεηαη ζηνρεπκέλα ζε καζεηέο πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη πξφβιεκα θαη καζεζηαθέο αλάγθεο θαη φρη ζπλνιηθά  γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο.  

 

Σηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία έρεη παξαηεξεζεί φηη γηα ην πξψην 

ηεηξάκελν είλαη κφλν ηξεηο κέξεο ελψ ζην δεχηεξν ηεηξάκελν 12 κέξεο.  

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν νη καζεηέο ζα επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν κεηά 

ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία. 

 

 Διδική Δκπαίδεςζη 

Η εθαξκνγή ηνπ ΔΣΑ, ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα ιάβεη ππφςε θαη ηνπο καζεηέο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Μηα κεηαξξχζκηζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φινπο 

ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ηζφηηκα 

θαη ρσξίο λα δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο αλάκεζα ζην καζεηηθφ θφζκν, πνπ ζα έρνπλ σο πηζαλφ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ζηνπο καζεηέο πνπ δελ εκπίπηνπλ.  
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Η παξνχζα πξφηαζε δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηα παηδηά ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο αθνχ 

δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπο (αλά θαηεγνξία). Θα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε πξφηαζε ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ πξνθηι θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή κε ηξφπν πνπ λα ηνλ επθνιχλεη θαη λα κπνξεί λα δείμεη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. 

o Σε φηη αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή εξγαζία απαηηείηαη εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε θαη απφ 

θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θάηη ην νπνίν ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε δελ ππάξρεη 

αθνχ δελ παξέρεηε εηδηθή εθπαίδεπζε απφ επαγγεικαηίεο εηδηθνχο παηδαγσγνχο. 

o Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ θαζνιηθφ ζρεδηαζκφ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη 

ζην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο ηνπ γηα ηα άηνκα κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

αλαπεξίεο επηβάιιεηαη. 

o Πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη καζεηέο κε παξεκβάζεηο απφ εηδηθφηεηεο φπσο εηδηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο, εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο , ςπρνιφγνπο  αλάινγα κε ην 

ζπκθέξνλ ηνπ καζεηή. Δπίζεο λα δεκηνπξγεζεί ηξάπεδα πιηθνχ δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο παξαζέηνπκε πην θάησ θαη ζεηξά άιισλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη εηζεγήζεσλ αλαθνξηθά 

κε ην ΔΣΑΜ: 

1. Με βάζε ηελ πξφηαζε ην ΔΣΑΜ κπνξεί λα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη άκεζα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Φεβξνπάξην 2019, δειαδή ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν απφ έλα κήλα. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο καο έγθεηηαη ζην θαηά πφζν είλαη έηνηκν ην πθηζηάκελν ζχζηεκα λα 

δερζεί απηή ηελ αιιαγή θαη ζην θαηά πφζν ην ΥΠΠ είλαη έηνηκν λα ζέζεη απηή ηελ 

αιιαγή ζε εθαξκνγή κέρξη ην Φεβξνπάξην.   Πσο ζα επεξεάζεη ην ζρνιηθφ σξάξην ην 

πξψην ζηάδην ηεο βαζηθήο επηκφξθσζεο φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε; Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ηχρνπλ ηεο βαζηθήο επηκφξθσζεο ζε εξγάζηκεο ψξεο;  Πσο απηφ ζα 

επεξεάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ιπθείνπ θαη θπξίσο ηνπ καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ πνπ 

εηνηκάδνληαη γηα ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα; Αλαθνξά γίλεηαη ζηα θχξηα 

καζήκαηα ηα νπνία νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα εμεηαζηνχλ. Ήδε βξηζθφκαζηε ζηηο 

πξψηεο κέξεο ηνπ β ηεηξάκελνπ. Η επηκφξθσζε κπνξεί λα αξρίζεη απφ ηνλ Ινχιε φηαλ 

ηα ζρνιεία ζα θιείζνπλ γηα ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο νχησο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε 

θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη λα δνζεί ν αλαγθαίνο ρξφλνο λα εηνηκαζηεί ην ΥΠΠ γηα ηε 

ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2. Πνηα είλαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΑΜ;   Δθηφο απφ ην πξψην ζηάδην 

δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε άιια ρξνλνδηαγξάκκαηα.   
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3. Οη ζηφρνη ηεο κεηαξξχζκηζεο ζε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα ηνπο θαλφλεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο πξαγκαηηθήο ηζνλνκίαο θαη κε δηάθξηζεο.   Με απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο νη καζεηέο/ξηεο ζα κπνξνχλ λα αληακείβνληαη γηα ην θφπν θαη ηε πξνζπάζεηα 

ηνπο, ζα ζηακαηήζεη ην θαηλφκελν ηεο πεξηζηαζηαθήο βαζκνιφγεζεο ηνπο (αλάινγα κε 

ην ζρνιείν ή ηνλ δηδάζθνληα) πνπ θαιψο ή θαθψο επεξεάδνπλ θαη ηε πεξαηηέξσ 

αθαδεκατθή ή επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ, ζα κεησζεί ην θαηλφκελν ηεο 

βαζκνζεξίαο θαη ηεο παξαπαηδείαο (θαζψο ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ ιπθείνπ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ θελά πνπ έρνπλ απφ ηελ θνίηεζε ζην δεκφζην ζρνιείν 

πξνζηξέρνπλ ζε ηδηαίηεξα απνζηεξψληαο ηνπο απφ άιιεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ ειηθία ηνπο). 

4. Τν ΔΣΑΜ ζα πξέπεη λα πξνλνεί ζηε δεκηνπξγία ησλ δνκψλ εθείλσλ φπνπ ζα κπνξνχλ 

καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα θνηηήζνπλ ζηα ζρνιεία Μέζεο θαη Τερληθήο 

Δθπαίδεπζεο, λα θαηεπζχλνληαη.   

5. Η πξφηαζε αθήλεη ηελ «ειεπζεξία» λα επηιέγεηαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειηίσλ 

πξνφδνπ.   Μηα κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα ζέηεη μεθάζαξα ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη 

λα κελ ην αθήλεη ζηελ θξίζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  Θα πξέπεη λα ηίζεληαη μεθάζαξα 

ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαηά ηα νπνία ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε αμηνιφγεζε. 

6. Η αμηνιφγεζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηνπ ΔΣΑΜ.   

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα θιεζεί λα αμηνινγήζεη ηνλ καζεηή/ξηα ηνπ, ζα θιεζεί λα θάλεη 

εληζρπηηθέο δηδαζθαιίεο γηα λα θαιπθζνχλ ηπρφλ θελά θαη αζάθεηεο ζηνπο καζεηέο/ξηεο.  

Γηα λα κπνξέζεη ε κεηαξξχζκηζε απηή λα εθαξκνζηεί ζσζηά, θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη φια φζα πξνλνεί ην ΔΣΑΜ ζην κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ θαη δίθαηα.    

7. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ γνληψλ, ζα πξέπεη λα 

ηπγράλνπλ ηαθηηθήο ελεκέξσζεο θαη ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο. Οη νξγαλσκέλνη γνλείο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ/ηξησλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζηελ ΔΠΔΔΣΑ 

(Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Δηζαγσγήο ηνπ Δληαίνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο). 

Σε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε έθζεζε πξνηείλεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Ωζηφζν ζεσξνχκε φηη ν ηξφπνο απηφο ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ην 

ηειεπηαίν ζηάδην εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ε νπνία πξνυπνζέηεη κεηαμχ 

άιισλ: 

I. Αιιαγέο ζηε δηδαθηέα χιε (πεξηνξηζκφ ελδερνκέλσο ζε πην νπζηαζηηθφ καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν). Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη έγθαηξα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηέινο Απξηιίνπ 
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2019. Οη εμεηάζεηο Τεηξάκελσλ αλακέλεηαη λα γίλνληαη ζηε βάζε ηεο δηδαρζείζαο χιεο. 

Η δηδαθηέα χιε γηα θάζε κάζεκα ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

φια ηα ζρνιεία λα κπνξνχλ έγθαηξα λα νινθιεξψλνπλ ηε ίδηα δηδαθηέα χιε θαη λα 

εμεηάδνπλ ηνπ καζεηέο ζηε ίδηα δηδαρζείζα χιε.     

II. Δθζπγρξνληζκφ ησλ ζρνιηθψλ βνεζεκάησλ (θαη εηδηθφηεξα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ). 

III. Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ γηα δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

IV. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε θαη νξζή ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε θαη ζπκπιήξσζε 

ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο, ησλ αηνκηθψλ δειηίσλ πξνφδνπ, δεμηνηήησλ θαη επίδνζεο 

φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα πξνζρέδηα ηεο έθζεζεο. 

V. Δθαξκνγή πεξηγξάκκαηνο πιήξνπο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ θαζεγεηψλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί θαηά ην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε εληαία θαη νκνηφκνξθε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα 

θαηά πφζν είλαη ηθαλνί λα κεηαθέξνπλ ηελ γλψζε ζηνπο καζεηέο. 

VI. Η ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ Μνλάδσλ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κέρξη ηηο 30 

Απγνχζηνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρνιηθήο ρξνληάο. Σήκεξα παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν αθφκα θαη ηνλ Γεθέκβξην λα γίλνληαη ηνπνζεηήζεηο. 

VII. Θα πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη νξζά πξνγξακκαηηζκέλε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ην λέν ΔΣΑΜ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή/θαη απφ ηηο Υπεξεζίεο ηνπ 

ΥΠΠ.  

 

Δλ θαηαθιείδη, επηζεκαίλνπκε φηη ε εθαξκνγήο κεηαξξχζκηζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

νξγαλσκέλα, κε δηαθάλεηα θαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ/επεξεαδφκελσλ θνξέσλ. Σεκαζία δελ έρεη ν ρξφλνο εθαξκνγήο κηαο αιιαγήο 

αιιά ε νξζφηεηα θαη ν πξαθηηθφο ηξφπνο εθαξκνγή πάληα κε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία.  
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