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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 7/ 12/2020 
 
Τα σχολεία 

 

Θέμα: ΚΑΜΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ  ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ «ΤΗΛΕ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 

.    ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ …ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(!) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΤΗΣ «ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ  ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

  

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ θεωρεί ότι το μέτρο της «Τηλε-εκπαίδευσης» καταργεί  τις 

βασικές προϋποθέσεις της μάθησης ως ζωντανής διαδικασίας αφομοίωσης των 

εννοιών και ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών σε όλα τα διδασκόμενα 

αντικείμενα και επιστημονικά πεδία. 

Επιπλέον, τονίζει ότι  η «τηλε-εκπαίδευση» συνιστά μέτρο βαθύτατα 

αντιπαιδαγωγικό, αφού ακυρώνει  τη ζωντανή σχέση μαθητών-εκπαιδευτικών και 

τη λειτουργία του διαλόγου στο φυσικό χώρο της μάθησης που το σχολείο. 

Επιπλέον, απονεκρώνει βασικές ψυχοκινητικές λειτουργίες, επικοινωνιακές 

ανάγκες, ενώ  καταργεί τις πολύμορφες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

που αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητα των παιδιών. 

Για τους παραπάνω λόγους, τόσο η ΕΛΜΕ, όσο και η ΟΛΜΕ ζητούν την ασφαλή 

λειτουργία των σχολείων, με 15 μαθητές στο τμήμα, πρόσληψη του αναγκαίου 

αριθμού των εκπαιδευτικών και των καθαριστριών, με μαζικά test  και συχνή 

απολύμανση των σχολείων, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση και στελέχωση 

του ΕΣΥ. 

Είναι λοιπόν εύλογο ότι στις συνθήκες της «Τηλε-εκπαίδευσης» παιδεία δεν 

παρέχεται, ενώ καταργούνται όλες οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε ανάπτυξης των 

ικανοτήτων των παιδιών. 
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Στη βάση αυτή, το ΔΣ της ΕΛΜΕ  κρίνει ότι ΔΕΝ είναι ΔΥΝΑΤΗ οποιασδήποτε 

μορφής «αξιολόγηση» των μαθητών μας. 

Καλεί τους διευθυντές των σχολείων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και 

να ΜΗΝ πιέζουν τους συναδέλφους για δήθεν ..αξιολόγηση των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού και έλλειψης  των 

προϋποθέσεων της  μόρφωσής τους. 

Καλούμε επίσης τους συναδέλφους να  στηρίξουν με όποια μέσα μπορούν τους 

μαθητές μας και να  σταθούν στο πλευρό τους όχι ως αξιολογητές, αλλά ως 

παιδαγωγοί και δάσκαλοι που ενθαρρύνουν και κρατούν ζωντανή την ψυχή και το 

νου των μαθητών τους. 

  

  

  

 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


