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Η βαθμοθηρία στιγματίζει τους μαθητές  

Το κυνήγι  του καλού βαθμού στιγματίζει την προσπάθεια των Ελλήνων μαθητών. 

Από το δημοτικό έως και το λύκειο οι μαθητές έχουν συνδέσει την πρόοδό τους με 

τον καλό βαθμό και αυτό καταλήγει να αποτελεί αυτοσκοπό, στερώντας τους τη 

διάθεση να μάθουν, να χαρούν την εκπαιδευτική διαδικασία, να διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής είναι η παπαγαλία, το άγχος, η 

πίεση αλλά τα έξοδα των γονιών, που πολλές φορές επιθυμούν μέσα από την 

πρόοδο των παιδιών τους να... δικαιώσουν τα δικά τους όνειρα. Είναι μάλιστα 

ενδεικτικό ότι και οι γονείς πιέζουν τα παιδιά για όλο και καλύτερους βαθμούς.  

Συγκεκριμένα, από την έρευνα του ΕΚΚΕ 1 για «το ελληνικό σχολείο στην αυγή του 

21ου αιώνα» προκύπτει  ότι η βαθμοθηρία στα ελληνικά σχολεία αρχίζει από το 

γυμνάσιο. Είναι,  εν μέρει, απόρροια της μαζικής παραγωγής αρίστων στο δημοτικό  

που πλέον θέλουν να συνεχίσουν με καλές επιδόσεις στο γυμνάσιο. Βέβαια, στο 

δημοτικό οι δάσκαλοι είναι πιο ελαστικοί  και -μέσω και της βαθμολόγησης - έχουν 

την πρόθεση να ενθαρρύνουν τους μαθητές.  Οι απαντήσεις των μαθητών 

γυμνασίου αποκαλύπτουν  μια έντονη τάση βαθμοθηρίας, καθώς το 91,9% δήλωσαν 

ότι θα ήθελαν πάντα να έχουν καλούς βαθμούς. Η τάση αυτή είναι ισχυρότερη στα 

κορίτσια (94%) σε σχέση με τα αγόρια (90%). Στο λύκειο οι άριστοι και οι  πολύ καλοί 

μαθητές αυξάνονται, καθώς μεγαλώνει και η προσπάθεια, αφού στην Γ' Λυκείου 

είναι οι κρίσιμες εξετάσεις για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.  

Όμως, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και των δύο πρώτων βαθμίδων 

θεωρούν ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης δεν αντανακλά την πραγματική 

εικόνα του μαθητή. Η πλειοψηφία των δασκάλων και καθηγητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα δήλωσαν ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογίας είναι 

αναξιόπιστο και «καλλιεργεί την ψύχωση του καλού βαθμού» η οποία εντοπίζεται 

στους γονείς και καλλιεργείται στους μαθητές από το σπίτι. Με αυτό τον τρόπο το 
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σύστημα βαθμολόγησης ενισχύει τον ανταγωνισμό στο σχολείο μεταξύ των 

μαθητών με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι πιέσεις στους μαθητές. Μάλιστα, το 

48,3% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι το άγχος για τον καλό βαθμό δημιουργεί 

στους μαθητές και άλλου τύπου -πλην της βαθμοθηρίας - ακραίες καταστάσεις, 

όπως διάφορες φοβίες.  

Κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών πιστεύουν  το σύστημα αξιολόγησης και 

βαθμολογίας δημιουργεί στιγματισμούς και διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους 

μαθητές και οδηγεί σε διαχωρισμό  καλών και κακών μαθητών μέσα στην τάξη. Ο 

«καλός» μαθητής είναι συνεπής, παρακολουθεί τα μαθήματά του, είναι έξυπνος,  

έχει αίσθηση του καθήκοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί 

στον «καλό μαθητή». Από την άλλη ο «κακός» μαθητής είναι αδιάφορος. Αυτό 

φτάνει για έναν εκπαιδευτικό ώστε να χαρακτηρίσει έναν μαθητή «κακό ». Το 

αποτέλεσμα τέτοιων διαχωρισμών είναι το γεγονός  ότι ο καθηγητής  

συμπεριφέρεται καλύτερα στους  ₍ ₍καλούς₎₎  μαθητές.  

Βέβαια, καθώς το ελληνικό σχολείο αποτελεί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 

για τα παιδιά, η πίεση , το άγχος αλλά και οι ψυχαναγκασμο ί για την καλή 

βαθμολογία σαφώς επηρεάζουν το χτίσιμο της προσωπικότητας του παιδιού που 

πλέον μαθαίνει να λειτουργεί όχι με γνώμονα το δικό του ένστικτο και τις 

επιθυμίες του , αλλά με γνώμονα τις  ₍ ₍επιταγές₎ ₎ και τις κρίσεις των μεγάλων.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α.   Να  γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 -100 λέξεις .  

25 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Β1.   Ποια είναι η άποψη των μαθητών και των δασκάλων  για το ισχύον σύστημα  

αξιολόγησης  και τις συνέπειες του ;  Να  απαντήσετε  σε μια παράγραφο 60 -80 

λέξεων.  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β2.   «Κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών… καθηγητής  συμπεριφέρεται καλύτερα 

στους  ₍ ₍καλούς₎₎ μαθητές.»: Να εντοπίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης  

της παραγράφου.  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β3  α .   Να δηλώσετε για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις ένα συνώνυμο, χωρίς 

να αλλοιώνεται το νόημα του κειμένου:  κυνήγι, προκύπτει,  ελαστικοί, 

αποκαλύπτουν, διαχωρισμό, έξυπνος.  

6 ΜΟΝΑΔΕΣ  



 

 

 

β.   Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις  να δώσετε δύο νέα ομόρριζα (απλά 

ή σύνθετα) χρησιμοποιώντας μία φορά καθένα από τα δύο συνθετικά τους :  

βαθμοθηρία , αξιολόγηση  

4 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β4. «Το κυνήγι του καλού βαθμού στιγματίζει την προσπάθεια των Ελλήνων 

μαθητών» :Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης  και να 

μεταφέρετε την πρόταση στην παθητική.  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Γ.  Υποστηρίζεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή, η οποία χρησιμοποιείται  στην 

εκπαίδευση με τη μορφή κυρίως της βαθμολόγησης , συνδέεται στενά  με τους 

σκοπούς  και τους διδακτικούς στόχους της και βοηθά τον εκπαιδευτικό να 

εκτιμήσει τους μαθητές του, καθώς και τη μέθοδο διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί. Ωστόσο, η αξιολόγηση αμφισβητείται. Ορισμένοι παιδαγωγοί 

και ψυχολόγοι υποστηρίζουν  ότι πρέπει να καταργηθεί, επειδή εξυπηρετεί 

μόνο την αυταρχικότητα και την καταπίεση  και λειτουργεί σαν μέσο 

κοινωνικής επιλογής ,  αφού ευνοεί τις ισχυρότερες οικονομικά τάξεις .  

Σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων να γράψετε μια κριτική για το σύστημα 

αξιολόγησης  που ισχύει σήμερα στην εκπαίδευση, αναλύοντας τις θετικές και 

τις αρνητικές πλευρές του, και να διατυπ ώσετε προτάσεις για τη βελτίωσή του.  

50 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


