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Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
σε ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ
με θέμα «Αξιολόγηση μαθητών της Γ’ Λυκείου»

Σχετικά με ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ που τιτλοφορείται «Αξιολόγηση Μαθητών της Γ’ Λυκείου»,
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επιθυμεί να
υπενθυμίσει τα αυτονόητα:
Μόνο το κράτος, και ειδικότερα το ΥΠΠΑΝ, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τα διοικητικά
θέματα, την οργάνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις όποιες αξιολογήσεις.
Ως εκ τούτου, καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς τους, όπως και κάθε άλλο
ενδιαφερόμενο, να μην δίνουν βάση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να διαδίδονται.
Οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας ήταν και είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα
εξελιχθούν τα πράγματα και μόνο όταν έχουμε οριστικά δεδομένα θα ληφθούν αποφάσεις τόσο
για τη συνέχιση της διδασκαλίας όσο και για τα υπόλοιπα ζητήματα της σχολικής οργάνωσης
(συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων).
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο επισήμανε ότι μεταξύ των
μέτρων που εξετάζονται δεν πρέπει να αποκλείεται, αν παραστεί αναγκαία, και παράταση της
διάρκειας διδασκαλίας και αυτή ακόμη η παράταση της σχολικής χρονιάς.
Οποιαδήποτε άλλη «πληροφορία» διακινείται στερείται βάσεως και θα πρέπει να αποφεύγεται.
Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δείξουν την υπευθυνότητα που αναμένουν όλοι από το
λειτούργημά τους και κανείς τους να μην διαδίδει ανεύθυνες πληροφορίες.
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Ο Υπουργός, με πρόσφατες δηλώσεις του διευκρίνισε δημόσια, προκείμενου να απαντήσει σε
ερωτήματα γονέων, ότι εξετάσεις γίνονται πάντα σε ό,τι έχει διδαχθεί. Επομένως στη φετινή
σχολική χρονιά οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη βάση των όσων διδάχτηκαν στο σχολείο μέχρι τη
διακοπή της διδασκαλίας και όσων θα διδαχτούν μετά την επανέναρξη της διδασκαλίας. Η
σχολική χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί και αν τυχόν παραστεί ανάγκη, αυτή θα παραταθεί με
απόφαση της Πολιτείας.
Είναι αρκετός ο φόρτος και η αγωνία ολόκληρης της χώρας και της κοινωνίας από την απειλή
του κορωνοϊού και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε να επιβαρύνει το κλίμα, προκαλώντας σύγχυση
μέσα από παραπληροφόρηση.
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