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Δελτίο Τύπου
Αθήνα 24.9.1991

0 βουλευτής Πειραιά και μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣ0Κ κ. Κώστας Σημίτης 
δήλωσε τα εξής σχολιάζοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την 
αξιολόγηση των μαθητών :

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία συνεχής παιδαγωγική διαδικασία 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Σχετίζεται άμεσα 
με το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τους στόχους, τα μέσα και τις 
μεθόδους διδασκαλίας.

Η βαθμολογία ως σχολική πρακτική αναφέρεται ουσιαστικά στην επίδοση 
του μαθητή μόνο όπως αυτή αποτυπώνεται στις γραπτές και προφορικές 
εξετάσεις.

Το σύστημα αξιολόγησης που προτείνει το ΥΠΕΠΘ περιορίζει τη διαδι
κασία αξιολόγησης στη βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών. 
Είναι αντιεπιστημονικό και από πλευράς μεθοδολογίας ανεπιτυχές 
αφού, αντίθετα με όσα επικαλείται, θα έχει ως αποτέλεσμα :

- την αναίρεση του παιδαγωγικού χαρακτήρα του σχολείου και τη 
μετατροπή του σε εξεταστικό κέντρο,

- την ένταση του φαινομένου της παραπαιδείας ως αποτέλεσμα της 
ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της βαθμοθηρίας,

- την αποθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν δημιουργικά στην 
τάξη και τη σχολική ζωή γενικότερα,

- την αύξηση των μαθητών που δε συνεχίζουν από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο ή διαρρέουν σε κάποια τάξη του Γυμνασίου με αποτέλεσμα 
την έξαρση της μάστιγας του αναλφαβητισμού.



Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας (πληροφορική - τηλεπικοινωνίες) 
διαμορφώνει νέους κοινώνικο-οικονομικούς όρους που απαιτούν άτομα 
με πλατιά μόρφωση, δημιουργική και κριτική σκέψη, με ενθουσιασμό 
και ενδιαφέρον για τη δουλειά τους, με ικανότητες επικοινωνίας, 
γρήγορης κατανόησης, έρευνας και εφαρμογής καθώς και ομαλής 
προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Οι προτεινόμενες αλλαγές από τον 
Υπουργό Παιδείας δεν πρόκειται να συμβάλουν σ'αυτό το στόχο.


