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Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της Β’θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ακώλυτη προαγωγή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο και τη σχέση της απορριπτικής 
βαθμολογίας με την οικονομικοκοινωνική προέλευση των μαθητών. Οι 
πραγματοποιηθείσες έρευνες έδειξαν πως κατά κύριο λόγο μαθητές προερχόμενοι 
από χαμηλά κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα απορρίπτονταν και 
επαναλάμβαναν την τάξη, όταν ίσχυε η στασιμότητα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 
απόρριψη που συνοδευόταν πάντα από ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα 
προσαρμογής και επιβίωσης σε ένα καινούργιο περιβάλλον, όπου είχαν την ετικέτα 
του ανεπιθύμητου. 

Το δείγμα περιλαμβάνει 170 εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε Δημόσια 
Γυμνάσια του Νομού Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2005- 2006. Τα δεδομένα της 
έρευνας συγκεντρώθηκαν με ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως 
αφ’ ενός η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διάκειται αρνητικά στο θέμα της 
ακώλυτης προαγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με επιχειρήματα που 
αναγορεύουν τον επιλεκτικό χαρακτήρα της αξιολογικής διαδικασίας ως στοιχείο 
βαρύνουσας σημασίας στην εκπαιδευτική πράξη και αφ’ετέρου πως η χαμηλή 
κοινωνική, μορφωτική και οικονομική προέλευση των μαθητών δεν λαμβάνεται 
υπόψη από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία αποτίμησης της 
μαθητικής επίδοσης, στάση που επιβεβαιώνει πως το όραμα για ένα σχολείο που αίρει 
τις κοινωνικές ανισότητες φαντάζει, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ουτοπικό.  

Ακώλυτη προαγωγή ή στασιμότητα στην υποχρεωτική εκπαίδευση;  
 Τις δύο τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκαν αρκετές μεταβολές 

αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Καθιερώθηκε η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, (στα 
Συντάγματα των ετών 1975&1986 σαφέστατα ορίζεται πως «τα έτη της 
υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα», άρθρο 16 §3), 
καθώς και η ακώλυτη προαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Το  δίλημμα που τίθεται ανάμεσα στη στασιμότητα και τον ακώλυτο 
προβιβασμό είναι ρητορικό, από τη στιγμή  που η στασιμότητα στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση δεν προβλέπεται βάσει προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και στη 
Δευτεροβάθμια, σιωπηρά, συμβαίνει το ίδιο. Μπορούμε, παρόλα αυτά, να το 
προσεγγίσουμε από  παιδαγωγική και κοινωνική σκοπιά, δεδομένου πως και σήμερα, 
δεκαετίες μετά την άρση της στασιμότητας, μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών 
επιδοκιμάζει αυτή την πρακτική.  

Ο Κωνσταντίνου (2004) σχολιάζει τη διττή διάσταση της περίπτωσης  
μαθητών που δεν ανέπτυξαν τις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης στο τέλος 
της πρώτης τάξης: Σε περίπτωση προαγωγής στην επόμενη τάξη οι αδυναμίες και οι 
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ανεπάρκειες θα έχουν διπλασιαστεί, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος στιγματισμού 
και περιθωριοποίησης από τους συμμαθητές τους. Σε περίπτωση απόρριψης, 
εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλά κίνητρα μάθησης. Όταν, όμως, η 
λειτουργία του σχολείου διέπεται από παιδαγωγικούς προσανατολισμούς και προωθεί 
τα συμφέροντα του μαθητή, θα πρέπει να διατηρείται το θεσμικό, νομικό και 
παιδαγωγικό δικαίωμα της μη προαγωγής, αποκλειστικά  για την πρώτη τάξη. Αυτό 
το δικαίωμα όμως πρέπει να συνοδεύεται από τη δέσμευση του σχολείου ότι θα πάρει 
όλα τα ενδεδειγμένα παιδαγωγικά μέτρα, που θα είναι με εξατομικευμένο τρόπο 
προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα ψυχοκινητικά, γνωστικά, νοητικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του μαθητή και δεν θα επαναλαμβάνονται σε καμία περίπτωση οι 
ίδιες μαθησιακές και γενικά σχολικές συνθήκες. 

Η αποστολή της αξιολόγησης είναι, καταρχήν, παιδαγωγική και σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα ποινικό ή πειθαρχικό, κάτι που ίσως 
παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές, όταν αποδιδόταν διάφοροι υποτιμητικοί και 
χλευαστικοί χαρακτηρισμοί στο μαθητή, λόγω της σχολικής επίδοσης και της 
διαγωγής  του. Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από την προέλευση τους, έρχονται στο 
σχολείο για να κοινωνικοποιηθούν και βέβαια για να αποκτήσουν γνώσεις και 
εφόδια. Η ακώλυτη προαγωγή αμβλύνει τις ανισότητες και τις ταξικές διαφορές, 
αφού η στασιμότητα έπληττε, αναμφίβολα, κυρίως μαθητές από χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα, αλλά και συγκρατεί το μαθητικό πληθυσμό στο σχολείο, περιορίζοντας 
έτσι τη μαθητική διαρροή. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Φραγκουδάκη (1985): «Η 
ακώλυτη προαγωγή ευνοεί αποδεδειγμένα τους μαθητές από χαμηλή κοινωνική 
προέλευση, γιατί αυτοί κυρίως βρίσκονται ανάμεσα στους αργοπορημένους».    

Μέθοδος 
Ερευνητικό πρόβλημα και διερευνητικά ερωτήματα 
  Η έρευνά μας εστιάζει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της Β’ θμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την ακώλυτη προαγωγή στο 
Γυμνάσιο και τη σύνδεση της απορριπτικής βαθμολογίας με τη χαμηλή κοινωνική και 
οικονομική αφετηρία των μαθητών. Για την καλύτερη εξέταση του ερευνητικού 
προβλήματος συντάξαμε τα παρακάτω διερευνητικά ερωτήματα: 

• Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος τάσσονται υπέρ ή κατά της ακώλυτης 
προαγωγής; 

• Ποια επιχειρήματα προβάλουν προκειμένου να στηρίξουν την άποψή 
τους; 

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά την αξιολόγηση 
του μαθητή το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας του; 

Για τη στατιστική ανάλυση των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
SPSS. 

Πληθυσμός και δείγμα 
Ο εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονταν κατά το 

σχολικό έτος 2005- 2006 σε δημόσια Γυμνάσια  του Νομού Κοζάνης αποτέλεσαν τον 
πληθυσμό αναφοράς της παρούσας έρευνας. Σύμφωνα με στοιχεία από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Κοζάνης, προκύπτει ότι 
οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στο Νομό 
Κοζάνης είναι  1480. Αποστείλαμε 200 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων μας 
επεστράφησαν συμπληρωμένα 170.  

Λεπτομέρειες για το δείγμα της έρευνας φαίνονται στον πίνακα 1, που 
ακολουθεί: 
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                                                       Πίνακας 1 
                         Δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών του δείγματος 
  
ΦΥΛΟ    Ν   % ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  Ν  % ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Ν % 

 
Άνδρες  
 

 
61 

 
35,9 
 

 1-5 49 28,8 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 12 7,1 

6-15  30 17,6 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41 24,1 

Γυναίκες 
 

109 64,1 16-25 8 4,7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 24 14,1 
ΑΛΛΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

93 54,7 

 
Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων 
 Στον πίνακα 2 καταγράφονται οι στάσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το 
ζήτημα της ακώλυτης προαγωγής. Διαπιστώνουμε πως η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών τάσσεται κατά της ακώλυτης προαγωγής. Ζητήθηκε επίσης από τους 
εκπαιδευτικούς να αιτιολογήσουν σύντομα την απάντησή τους. Τα επιχειρήματα, 
ένθεν κακείθεν, αποτυπώνονται στον πίνακα 3. 
                                                            Πίνακας 2 
Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς 

την ακώλυτη προαγωγή 
 

ΑΚΩΛΥΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ν % 
Συμφωνώ απόλυτα 17 10,1 
Συμφωνώ αρκετά 39 23,1 
Διαφωνώ αρκετά 65 38,5 
Διαφωνώ απόλυτα 48 28,4 
Σύνολο 169 99,4 
Δεν απάντησαν  1 0,6 
 ΔΕΙΚΤΕΣ: μ.ο:  2,15     τ.α:0,949 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                   Πίνακας 3       
                                 Επιχειρήματα υπέρ και κατά της ακώλυτης προαγωγής 
 
                                           ΑΚΩΛΥΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
       ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 
1) η στασιμότητα εμποδίζει την κοινωνικοποίηση 1) η αξιολόγηση πρέπει να παραπέμπει στο 
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των μαθητών, ιδιαίτερα αυτών με χαμηλή 
κοινωνική και οικονομική αφετηρία, οι οποίοι 
πλήττονται περισσότερο από τη στασιμότητα 
2) το απολυτήριο Γυμνασίου δεν έχει καμιά 
απολύτως αγοραστική σημασία 
3) η απειλή του βαθμού και της στασιμότητας 
λειτουργεί ανασταλτικά στην ψυχολογία του 
μαθητή 
4) με την επανάληψη τάξης ελάχιστα επωφελείται 
ο μαθητής, αντίθετα, βάλλεται ψυχολογικά, 
καθώς προσπαθεί να βρει μηχανισμούς άμυνας 
για να επιβιώσει σε ένα καινούργιο περιβάλλον 

σωφρονισμό και τη συμμόρφωση και να 
λειτουργεί ως φόβητρο για τους μαθητές 
2) η ύπαρξη του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη 
επιβεβαιώνεται και στηρίζεται από την 
αξιολογική διαδικασία 
3) η βαθμολογία λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης 
και παρωθεί τους μαθητές για μεγαλύτερη 
προσπάθεια 
4) η ακώλυτη προαγωγή δρα ισοπεδωτικά και οι 
μαθητές εθίζονται στην τακτική της ήσσονος 
προσπάθειας 

   
Στον πίνακα 4 αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με 
διατυπωμένες θέσεις για την αξιολόγηση. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στη σχέση 
απορριπτικής βαθμολογίας και χαμηλής κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης των 
μαθητών. Από τη μελέτη του μέσου όρου των απαντήσεων (μ.ο 2,47) προκύπτει πως 
η πλειοψηφία διαφωνεί με τη διατυπωμένη θέση πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του κατά την αξιολόγηση το χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό 
επίπεδο ορισμένων μαθητών. 
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                                                                                                          Πίνακας 4       
                              Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις απόψεις που έχουν 

κατά καιρούς διατυπωθεί αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
Αρκετά 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Δεν 
απάντησαν 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ν % ν % ν % ν % ν % μ.ο τ.α 

ει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή 

114 68,7 45 27,1 5 3,0 2 1,2 4 2,4 3,63 0,606 

Η αντικειμενική αξιολόγηση είναι ένας μύθος 46 27,1 76 44,7 41 24,1 7 4,1 0 0,0 2,95 0,823 
Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία ελέγχου της προόδου 
των μαθητών 

83 50,0 75 45,5 8 4,8 0 0,0 4 2,4 3,45 0,588 

Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου ενοτήτων, είναι σημαντικό να 
γίνεται αξιολόγηση των γνώσεων – δεξιοτήτων των μαθητών 

92 54,4 71 42,0 6 3,6 0 0,0 1 0,6 3,51 0,568 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να γίνεται μια συζήτηση 
με τους γονείς των μαθητών 

97 57,7 61 36,3 9 5,4 1 0,6 2 1,2 3,51 0,629 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι σημαντικό να γίνεται 
αξιολόγηση των μαθητών για να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι καλοί 
και ποιοι είναι οι αδύναμοι μαθητές 

23 13,7 64 38,1 51 30,4 30 17,6 2 1,2 2,48 0,941 

Η αξιολόγηση δημιουργεί συχνά κλίμα φόβου στους μαθητές 48 28,2 78 45,9 40 23,5 4 2,4 0 0,0 3,00 0,784 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά την 
αξιολόγηση κάποιων μαθητών τα προσωπικά και οικογενειακά τους 
προβλήματα 

72 42,4 81 47,6 14 8,2 3 1,8 0 0,0 3,31 0,697 

Είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του ο/η καθηγητής/τρια κατά 
την αξιολόγηση των μαθητών τη βαθμολογία της προηγούμενης 
χρονιάς 

4 2,4 18 10,6 68 40,0 80 47,1 0 0,0 1,68 0,757 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά την 
αξιολόγηση κάποιων μαθητών το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο της οικογένειάς τους 

26 15,3 67 39,4 38 22,4 39 22,9 0 0,0 2,47 1,010 

Η αξιολόγηση δημιουργεί συχνά αρνητικό κλίμα στις σχέσεις του 
εκπαιδευτικού με την οικογένεια των μαθητών 

24 14,2 64 37,9 61 36,1 20 11,8 1 0,6 2,54 0,879 

Η αξιολόγηση βοηθά στη δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικό και μαθητές 

12 7,3 75 45,7 63 38,4 14 8,5 6 3,5 2,29 0,819 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα, 
4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 177

Ερμηνεία ευρημάτων 
Ιεραρχώντας τα επιχειρήματα που διατυπώνονται από όσους αποδοκιμάζουν 

την επανάληψη τάξης στην 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, παρατηρούμε πως μια 
αρχική τάση που διαμορφώνεται εστιάζει στο γεγονός πως η στασιμότητα πλήττει, 
κατά κύριο λόγο, τους μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα. Μαθητές που, μέσω της αξιολογικής διαδικασίας, αναγκάζονται να 
επαναλάβουν την τάξη προέρχονται κατά πλειοψηφία από δυσμενή οικογενειακά και  
κοινωνικά περιβάλλοντα και πολλές φορές, με αφορμή το γεγονός αυτό,  
εγκαταλείπουν τελείως το σχολείο. Από τη βιβλιογραφική αναδίφηση προκύπτει 
ακριβώς αυτή η παραδοχή, ότι δηλαδή η ακώλυτη προαγωγή ευνοεί αποδεδειγμένα 
τους μαθητές από χαμηλή κοινωνική προέλευση (Φραγκουδάκη, 1985). Επιπρόσθετα, 
γίνεται λόγος από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας για τις αρνητικές ψυχολογικές 
επιπτώσεις που προκαλεί η απόρριψη στην ψυχολογία του μαθητή.  

Η ανύπαρκτη «αγοραστική» αξία του απολυτηρίου του Γυμνασίου τίθεται από 
πολλούς ως βασικός λόγος για τον οποίο, ενώ η ακώλυτη προαγωγή δεν είναι 
θεσμοθετημένη για τη βαθμίδα αυτή, στην πράξη και με τη σιωπηρή συναίνεση της 
πολιτείας είναι πλέον πάγια τακτική.  Άποψη που συμμερίζεται ο Μαυρογιώργος 
(1993), ο οποίος κάνει λόγο για απολυτήριο άνευ αξίας  για εργασία, κάτω από τους 
σύγχρονους όρους ανεργίας και υπερπληθώρας προσόντων.   

Από την  ποιοτική ανάλυση των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που 
αποδοκιμάζουν την ακώλυτη προαγωγή αναδεικνύεται, καταρχήν, ο επιλεκτικός 
χαρακτήρας της αξιολόγησης, ακόμα και στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Γίνεται 
λόγος για εξετάσεις που λειτουργούν ως φόβητρο και μέσο συμμόρφωσης των 
μαθητών, οι οποίοι, μέσω των αποτελεσμάτων  τους, διαχωρίζονται σε καλούς και 
κακούς. Η άποψη αυτή ξυπνά τραυματικές μνήμες και εμπειρίες και προκαλεί 
εντύπωση το γεγονός πως δεκαετίες μετά την εφαρμογή της ακώλυτης προαγωγής 
στο Δημοτικό (Γ9425/29-11-80),  και την εξατομικευμένη και ποιοτική αξιολόγηση 
να τίθεται στο επίκεντρο μιας κατεξοχήν μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, 
αναχρονιστικές αντιλήψεις του παρελθόντος για το συμμορφωτικό και ποινικό 
χαρακτήρα της αξιολόγησης δεν έχουν ακόμα εκλείψει. Η διαπίστωση αυτή θα 
έπρεπε να πείσει τους αρμόδιους του Υπουργείου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
για την ανάγκη συστηματικής και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
θέματα αξιολόγησης.  

Δίνεται έμφαση από όσους τάσσονται υπέρ της στασιμότητας στη μείωση 
αξιοπιστίας του εξεταστικού συστήματος, στον εθισμό των αδύνατων μαθητών στην 
τακτική της ήσσονος προσπάθειας και στη δημιουργία άμιλλας μέσω της 
βαθμολόγησης. Οι απόψεις αυτές παραπέμπουν στην καθιερωμένη αξιολόγηση που 
βασίζεται αποκλειστικά στη σύγκριση επιδόσεων μεταξύ των μαθητών. Η σύγχρονη 
παιδαγωγική, όμως, τείνει προς την εξατομικευμένη, απόλυτα προσωπική 
αξιολόγηση, η οποία όντας εγγενές μέρος της όλης εκπαιδευτικής λειτουργίας, με 
χαρακτήρα δυναμικό και συνεχή και το μαθητή στο επίκεντρο της διδασκαλίας να 
ενεργοποιείται και να συμμετέχει, προάγει, αντίθετα από τα προαναφερθέντα 
επιχειρήματα, την ουσιαστική προσπάθεια και επιτυγχάνεται, μέσω αυτής, σε μεγάλο 
βαθμό, πρόοδος και εξέλιξη (Δημητρόπουλος, 2003). Θα μπορούσαμε, βέβαια, να 
ισχυριστούμε πως η άποψη συγκεκριμένης μερίδας εκπαιδευτικών περί ιεραρχικής 
κατάταξης των μαθητών, ακόμα και στην υποχρεωτική εκπαίδευση, μαρτυρά μια 
συγκεκριμένη νοοτροπία καθιερωμένη επί σειρά ετών που διαιωνίζεται και που πολύ 
δύσκολα μπορεί να αμβλυνθεί. Η στροφή προς την ποιοτική αξιολόγηση και μάλιστα 
με τη συμμετοχή των μαθητών πρέπει να υποστηριχθεί και να προβληθεί στους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ίσως αγνοούν τα πλεονεκτήματα και τις διαστάσεις της.   
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Αναφορικά με το ζήτημα της σχέσης απορριπτικής βαθμολογίας και 
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών του δείγματος  (μ.ο 2,47) δηλώνει πως διαφωνεί με τη θέση πως 
κατά την αξιολόγηση κάποιων μαθητών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χαμηλό 
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας τους. Ένας από τους θεμελιώδεις 
άξονες της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι το όραμα για ένα σχολείο, το οποίο αίρει τις 
κοινωνικές ανισότητες και είναι ανοιχτό σε όλους ανεξάρτητα  από την κοινωνική 
καταγωγή τους. Η θέση αυτή των ερωτηθέντων  εκπαιδευτικών αποτελεί έγκυρη 
διαπίστωση πως το σχολείο ταξινομεί τους μαθητές ανάλογα με το περιβάλλον από 
όπου προέρχονται και τους κατατάσσει ανάλογα. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα 
από το διεθνή χώρο οι κατηγορίες άριστοι, μέτριοι, κακοί μαθητές αντιστοιχούν στις 
κοινωνικές τάξεις από όπου προέρχονται (Κάτσικας & Καββαδίας, 2002).  Όταν ο 
εκπαιδευτικός γνωρίζει πως το  κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας 
του μαθητή είναι ιδιαίτερα χαμηλό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και κατά την 
αξιολόγηση του δεν το εκτιμά ανάλογα, τότε επισφραγίζει με τη στάση του την 
κοινωνική ανισότητα και την άδικη, όσο και αντιπαιδαγωγική ταξινόμηση  των 
παιδιών σε μαθητές δύο ταχυτήτων. Η εσκεμμένη παράβλεψη πως μέσα στη σχολική 
αίθουσα υπάρχουν μαθητές των οποίων η κοινωνική και μορφωτική αφετηρία είναι 
χαμηλή οδηγεί στην απομόνωση και πιθανή περιθωριοποίηση αυτών των μαθητών. Η 
οικογένεια αδυνατεί να τους παρέχει τη βοήθεια που αδιαμφισβήτητα έχουν άλλοι 
μαθητές που προέρχονται από μορφωσιογόνα περιβάλλοντα και το σχολείο 
εθελοτυφλεί μπροστά σε ένα υπαρκτό και ουσιώδες πρόβλημα. Οι εκπαιδευτικοί 
αποδέχονται με παθητικότητα αυτή την κατάσταση και δεν καταβάλλουν προσπάθεια 
για να κινητοποιήσουν την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα αυτών των μαθητών, των 
οποίων η αξιολόγηση θα έπρεπε να έχει χαρακτήρα καταρχήν συμβουλευτικό. Το 
ζητούμενο δεν είναι ο βαθμός που θα τοποθετήσει το μαθητή στην ιεραρχική κλίμακα 
της τάξης του, αλλά πως θα αρθούν τα μορφωτικά «μειονεκτήματα» που συνοδεύουν 
άθελά του το μαθητή. Οι Κάτσικας & Καββαδίας (2002) εύστοχα παρατηρούν πως 
τίποτα δεν είναι πιο άνισο από ένα σχολείο «ίσο» για όλα τα παιδιά. Όταν 
στιγματίζονται με απορριπτική βαθμολογία μαθητές που θα έπρεπε να βοηθηθούν, 
τότε επικυρώνεται μια κατάσταση, της οποίας τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα 
διογκωμένα και ανησυχητικά, θα εμφανιστούν στο μέλλον.  
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