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Περίληψη  

 

O σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των πεποιθήσεων 

και πρακτικών ανατροφοδότησης των διδασκόντων σχετικά με τη διόρθωση των 

λαθών του γραπτού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Προκειμένου να μελετηθεί σε βάθος η συγκεκριμένη θεματική περιοχή 

πραγματοποιήθηκαν μία ποσοτική και μία ποιοτική έρευνα. Η πρώτη εξετάζει τον 

βαθμό εφαρμογής συγκεκριμένων πρακτικών ανατροφοδότησης σε 230 έλληνες 

φιλολόγους του Γυμνασίου, καθώς και τη βαρύτητα, την οποία οι ίδιοι αποδίδουν σε 

επιμέρους λάθη του γραπτού λόγου. Ειδικότερα, ως εργαλείο μέτρησης αξιοποιήθηκε 

πρωτότυπο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εξαχθούν οι προτιμήσεις των 

διδασκόντων στους τύπους της άμεσης και της έμμεσης διορθωτικής 

ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών. Η ποιοτική έρευνα 

περιελάμβανε συνεντεύξεις με δέκα από τους διδάσκοντες που συμμετείχαν στην 

ποσοτική έρευνα, ώστε να διερευνηθούν βαθύτερα οι πεποιθήσεις των διδασκόντων, 

οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο διόρθωσης των λαθών του γραπτού λόγου και 

διαμορφώνουν τις πρακτικές ανατροφοδότησης που υιοθετούν.   

 Από τα ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι 

οι φιλόλογοι αξιοποιούν ένα περιορισμένο φάσμα στρατηγικών διόρθωσης των 

λαθών δίνοντας έμφαση κυρίως στην άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση.  

Παράλληλα, προέκυψαν αποκλίσεις ανάμεσα στις πεποιθήσεις τους για την 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών και στη συχνότητα με τις οποίες τις εφαρμόζουν. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στις πρακτικές ανατροφοδότησης και το φύλο, την ηλικία, τη 

διδακτική εμπειρία και τις επιπλέον σπουδές των φιλολόγων που συμμετείχαν στην 

έρευνα.  H ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων ανέδειξε α. την 

επίδραση προσωπικών πεποιθήσεων των συμμετεχόντων στις πρακτικές 

ανατροφοδότησης, οι οποίες διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό και από τις 

πεποιθήσεις τους για το θεσμικό και κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο του σχολείου και 

β. την ανάγκη να αποκτήσουν οι διδάσκοντες μεγαλύτερη επίγνωση των δικών τους 

πεποιθήσεων και πρακτικών σχετικά με τη διορθωτική ανατροφοδότηση στον γραπτό 

λόγο των μαθητών.  
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Abstract  
 

The aim of the present thesis is to investigate teacher beliefs and feedback practices 

regarding written error correction in secondary education in Greece.  

In order to study this issue in depth, the mode of inquiry followed involved a 

quantitative and a qualitative research study. The first one examines the extent of 

implementation of particular feedback practices among 230 language teachers in 

classes of 12-15 year old adolescents as well as the gravity they attribute to particular 

errors in written speech. Specifically, the data collection instrument consisted of an 

original questionnaire, which aimed to elicit teacher preferences for direct and indirect 

corrective feedback types on errors in student writing. In the qualitative research, 

follow-up interviews were conducted with ten teachers who participated in the 

preceding quantitative research, in order to shed light on how their beliefs influence 

the way they correct written errors and shape their feedback practices. 

The findings from the quantitative data analysis indicated that teachers use a 

limited range of error feedback strategies, focusing mainly on direct corrective 

feedback. In addition, discrepancies emerged between their beliefs regarding the 

effectiveness of practices and the frequency of their implementation. It is worth 

mentioning that no statistically significant correlations were found between feedback 

practices and the gender, age, teaching experience, or further studies of the language 

teachers who participated in the research. The analysis of interview qualitative data 

revealed that: (a). the feedback practices reported by the participants’ were influenced 

by their personal beliefs on them, which were appeared to come along with beliefs 

about the institutional and socio-cultural context of school, (b). the need for teachers 

to become more aware of their own beliefs and practices about corrective feedback to 

student writing.  
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Εισαγωγή  
 

Οριοθέτηση του Προβλήματος  
 

Η ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών σχετίζεται άμεσα με 

τις πρακτικές διόρθωσης των διδασκόντων και τη διδακτική προσέγγιση του λάθους 

στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας. Η ανάγκη διερεύνησης των 

πρακτικών με τις οποίες οι διδάσκοντες προσεγγίζουν τα λάθη έχει επισημανθεί από 

πολλούς ερευνητές και μελετητές, καθώς ο τρόπος διαχείρισής τους από τους 

διδάσκοντες καθορίζει την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης που 

λαμβάνουν οι μαθητές στη διαδικασία παραγωγής του γραπτού τους λόγου (Anson, 

2000· Ferris, 2002).   

Αρχικά, οι έρευνες για την ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου 

σχετίζονται με τον διεθνή ερευνητικό προβληματισμό: α. για την αναγκαιότητα 

εφαρμογής της στη διδακτική πράξη (Truscott, 1996, 1999, 2007· Ferris, 1999,   

2006· Guénette, 2007· Bitchener & Knoch, 2009), β. για την αποτελεσματικότητα 

επιμέρους τύπων ανατροφοδότησης (Ferris, 2003, 2006, 2010· Chandler, 2003·  

Βitchener, 2008· Ellis et al., 2008), γ. για τον προσανατολισμό της σε επιμέρους 

τύπους λαθών (Ferris & Roberts, 2001· Hyland, 2003· Russell & Spada, 2006) και δ. 

για την ανάληψη ευθύνης στη διαδικασία ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτικό ή 

τον μαθητή (Chuang, 2009· Yang, 2010b· Zhao, 2010· Diab, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής έρευνα στη διόρθωση των λαθών του γραπτού 

λόγου έχει συμπεριλάβει και τις πεποιθήσεις των διδασκόντων, οι οποίες υποκινούν 

την εφαρμογή ή μη συγκεκριμένων πρακτικών και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Barsdale-

Ladd & King, 2000· Diab, 2006·  Hyland & Anan, 2006· Montgomery & Baker, 

2007· Zacharias, 2007·  Lee, 2008b·  Evans et al., 2010b· Brown et al., 2012).  

 

Αναγκαιότητα της έρευνας  
 

Στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις για μια πιο γόνιμη 

και αποδοτική παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους τόσο κατά τη διδασκαλία της 

μητρικής όσο και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας (βλ. Σετάτος, 1991·  

Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997· Μήτσης, 1999· Θεοδωροπούλου & 
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Παπαναστασίου, 2001· Σφυρόερα, 2003). Ενδεικτικά, το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας πραγματοποίησε το 2007 ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα για τα λάθη 

των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσοντας σε 

αυτό το γλωσσικό λάθος ως επιμέρους ερευνητικό πεδίο με διάφορες γλωσσολογικές 

και παιδαγωγικές προεκτάσεις. Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες της ελληνικής 

βιβλιογραφίας επικεντρώνονται κυρίως στην ανάλυση λαθών του γραπτού λόγου των 

μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

(βλ. Αντωνοπούλου κ.α., 2006· Σακελλαρίου, 2006· Ηλιοπούλου, 2009· 

Κουτσογιάννης & Παπαδοπούλου, 2007 ).  

Ωστόσο, η διερεύνηση επιμέρους πρακτικών ανατροφοδότησης των 

διδασκόντων στα λάθη του γραπτού λόγου και των πεποιθήσεων που σχετίζονται με 

αυτές, είναι περιορισμένη στην ελληνική βιβλιογραφία, παρόλο που η αποτύπωσή 

τους συμβάλλει καθοριστικά στην ερμηνεία και κατά συνέπεια, στην 

αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών τους (Ζamel, 1985· Lee, 2003a· 

Griffiths, 2007· Evans et al., 2010a· Zheng, 2009). Ειδικότερα, η βαθμίδα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως το Γυμνάσιο, συνιστά ένα σημαντικό 

ερευνητικό πεδίο μελέτης των διδακτικών πρακτικών των διδασκόντων, το οποίο 

λόγω της έλλειψης άμεσης σύνδεσής του με τις πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειο, 

προσφέρεται, για μια πιο αντικειμενική καταγραφή των πεποιθήσεων και πρακτικών 

των διδασκόντων στον τομέα της διόρθωσης των λαθών του γραπτού λόγου. 

Παράλληλα, η προσωπική εμπειρία της ερευνήτριας ως εν ενεργεία φιλολόγου του 

Γυμνασίου αποτέλεσε επιπλέον έναυσμα για την πραγματοποίηση της έρευνας στη 

διόρθωση του γραπτού λόγου, καθώς η αποτελεσματική εφαρμογή της στη διδακτική 

πράξη συνιστά για τους διδάσκοντες ένα πολύπλοκο φαινόμενο και πολλές φορές 

σημείο έντονου προβληματισμού για τους ίδιους (Zamel, 1985· Ferris, 2004· Evans et 

al., 2010a· Vásquez & Harvey, 2010). Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η αποτύπωση 

του τρόπου με τον οποίο παρέχεται η ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου 

στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και η διερεύνηση των πεποιθήσεων των 

ελλήνων φιλολόγων για τη διαχείριση του λάθους στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ειδικότερα, στο Γυμνάσιο.  

 

 

http://www.media.uoa.gr/language/gafl/view.php?sql=author&aid=228
http://www.media.uoa.gr/language/gafl/view.php?sql=author&aid=228
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Α. ΘEΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Κεφάλαιο 1 
 

Α1. Εννοιολογικό πλαίσιο - ιστορική και σύγχρονη θεώρηση του 

γλωσσικού λάθους 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται, αρχικά, αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων που 

σχετίζονται με τη διαδικασία προσδιορισμού του λάθους από τον διδάσκοντα στον 

γραπτό λόγο των μαθητών. Οι παράμετροι αυτοί περιλαμβάνουν την  αναγνώριση, 

την περιγραφή, την ερμηνεία και την αξιολόγηση των λαθών πριν την τελική 

διαδικασία διόρθωσής τους (Corder, 1974· Ellis, 1997· Richards, 1997· James, 1998). 

Στις πρώτες ενότητες γίνεται αναφορά στην αναγνώριση και περιγραφή του λάθους 

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης που συνδέονται και με την ερμηνεία και 

αξιολόγηση του. Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί συνοπτική ιστορική περιγραφή 

των παιδαγωγικών προσεγγίσεων του γλωσσικού λάθους και της σύγχρονης 

θεώρησης του στη γλωσσική διδασκαλία και στη διδασκαλία του γραπτού λόγου.  

 

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του γλωσσικού λάθους 
 

1.1.1 Η σχετικότητα του γλωσσικού λάθους 

 

Κοινό σημείο των ορισμών που έχουν διατυπωθεί για το λάθος είναι ο προσδιορισμός 

του ως απόκλισης από ισχύοντες κανόνες και νόρμες, έτσι ώστε το λάθος να 

θεωρείται  στοιχείο διαφοροποίησης από ό,τι δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό (Krashen, 

1982· Ellis, 1994· Αθανασίου, 2001· Ράπτη, 2002· Κασσωτάκης & Βάμβουκα, 2007· 

Βάμβουκα, 2008). Ειδικότερα, ως γλωσσικό λάθος ορίζεται σύμφωνα με τους 

Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου (2001:199) «κάθε απόκλιση από τη γλωσσική 

νόρμα, την οποία μια κοινότητα θέτει ως πρότυπο περιβάλλοντας την με το κύρος του 

κανόνα». Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι το γλωσσικό λάθος καθορίζεται 

από τη σχέση του με την επίσημη γλωσσική νόρμα, γεγονός που συντελεί στη 

σχετικότητα του προσδιορισμού του. Καθώς η νόρμα παρουσιάζεται ως η μόνη ορθή 

γλωσσική μορφή μέσα από τα λεξικά και τις γραμματικές, ως λάθη χαρακτηρίζονται 

οι αποκλίσεις οποιασδήποτε γλωσσικής ποικιλίας (κοινωνικής ή γεωγραφικής) από 

αυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Θεοφανοπούλου - Κοντού (2001) τέτοιες γλωσσικές 
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αποκλίσεις απηχούν πολλές φορές και το δυναμικό χαρακτήρα του 

γλωσσικού συστήματος, καθώς η γλωσσική εξέλιξη συντελείται με αφετηρία  

λάθη και νέες γλωσσικές παραλλαγές που σημειώνονται κατά τη διαδικασία 

παραγωγής τους. Κατά συνέπεια, αυτό που γίνεται αντιληπτό σε μια εποχή ως 

“λάθος” είναι δυνατόν να κωδικοποιηθεί και να γίνει πρότυπο σε μια άλλη 

συντελώντας έτσι στη γλωσσική αλλαγή (Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 2001). 

Τα γλωσσικά λάθη αποτελούν, λοιπόν, σύμφωνα με τον Anson (2000) “κοινωνικά 

δημιουργήματα”,  διότι οι κανόνες που τα προσδιορίζουν είναι οι ίδιοι μέρος ενός 

οργανικού και μεταβαλλόμενου γλωσσικού συστήματος, στο οποίο οι αλλαγές ως 

προς το τι θεωρείται αποδεκτό ή όχι θεωρούνται φυσική εξέλιξη. 

Τα γλωσσικά λάθη δεν μπορούν να προσδιοριστούν πάντα με ακρίβεια, αλλά 

ούτε και με αντικειμενικότητα, διότι δεν υπάρχει ένα μόνο σύστημα γλωσσικής 

έκφρασης ούτε μόνο μια κατηγορία ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών 

κανόνων (Αθανασίου, 2001). Κατά συνέπεια, το γλωσσικό λάθος δεν αποτελεί 

μεμονωμένο φαινόμενο απόκλισης, αλλά σχετίζεται με το ευρύτερο γλωσσικό 

σύστημα που ευνοεί την εμφάνιση και την περαιτέρω γενίκευση του
1
 

(Θεοφανοπούλου, 2001). Με τη σχετικότητα του γλωσσικού λάθους συνδέονται, 

λοιπόν, οι έννοιες της “αποδεκτότητας” (“acceptability”)
2
 και της “γραμματικότητας” 

(“grammaticality”). H γραμματικότητα αποτελεί σύμφωνα με τον Chomsky (1965:11) 

έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν την αποδεκτότητα, αλλά όχι ο μοναδικός. 

Μία ακολουθία γλωσσικών στοιχείων μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις της 

γραμματικότητας, αλλά να μην είναι αποδεκτή σε συνάρτηση με την επικοινωνιακή 

περίσταση και τους πραγματολογικούς περιορισμούς μιας γλωσσικής επικοινωνίας
3
 

(James, 1998:69).  

                                                 
1 Η παραγωγή εσφαλμένων τύπων δεν πρέπει πάντα να ενοχοποιεί τους χρήστες, αλλά συχνά και το ίδιο το 

γλωσσικό σύστημα που πολλές φορές ευθύνεται για την πολυπλοκότητα των προβληματικών δομών 

(Θεοφανοπούλου- Κοντού, 2001:59). 
2 Σύμφωνα με τον Ξυδόπουλο (2002:498) o αγγλικός όρος “acceptability” είναι καλό να αποδίδεται ως 

αποδεκτότητα και όχι ως αποδεκτικότητα ή ως αποδοχή, προκειμένου να δηλωθεί η διαδικασία, ή ο βαθμός ή η 

ιδιότητα με την οποία ένα εκφώνημα είναι αποδεκτό στο περιβάλλον ενός φυσικού ομιλητή, σύμφωνα με το 

μορφολογικό κανόνα  παραγωγής ουσιαστικού σε -ότητα (θέμα αποδεκτ- + επίθημα -ότητα). Για τη 

γλωσσολογική απόδοση των συγκεκριμένων όρων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, καθώς και για τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό τους αξιοποιήθηκε και η ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα: 

http://www.greek-language.gr. 
3 Η διάκριση ανάμεσα στη γραμματικότητα και την αποδεκτότητα προκύπτει αντίστοιχα από τη διάκριση σε 

γλωσσική ικανότητα και γλωσσική επιτέλεση του Chomsky. Η γραμματικότητα αναφέρεται στην τήρηση (ή 

παραβίαση) των γραμματικών κανόνων του γλωσσικού συστήματος και σχετίζεται με τη γλωσσική γνώση και 

ικανότητα των ομιλητών. Η αποδεκτότητα αναφέρεται στη σχέση μιας γλωσσικής χρήσης με τα συμφραζόμενά 

της (κοινωνικές συμβάσεις και επικοινωνιακές συνθήκες) και αφορά στη γλωσσική επιτέλεση (James, 1998:65). 

  

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=1
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Συγχρόνως, η δυσκολία προσδιορισμού του λάθους, ειδικά στον γραπτό λόγο, 

έγκειται και στην ίδια τη διαδικασία αναγνώρισης του (identification) από τους 

διδάσκοντες, η οποία χαρακτηρίζεται για τον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο οι 

ίδιοι ερμηνεύουν και κρίνουν τα λάθη των μαθητών στη διδακτική πράξη (Anson, 

2000· Barksdale-Ladd & King, 2000· Hyland & Anan, 2006· Hamid, 2007). Στο 

πλαίσιο αυτό ο Hendrickson (1980) ορίζει το γλωσσικό λάθος κυρίως ως αποτέλεσμα 

της θεώρησης μιας γλωσσικής χρήσης, ή γλωσσικής μορφής, ή γλωσσικής δομής ως 

μη αποδεκτής από τον διδάσκοντα σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 

Επομένως, η σχετικότητα του ορισμού του λάθους εμπίπτει και σε παράγοντες που 

σχετίζονται με την ίδια τη διδακτική διαδικασία, οι οποίοι σύμφωνα με τη Βάμβουκα 

(2008) είναι:  

 η υποκειμενική διαχείριση του λάθους από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, 

οι οποίοι μπορεί να κατανοούν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο, 

 η δυσκολία ορισμού της φύσης του λάθους ως προς το μέγεθος, την έκταση, 

τη σπουδαιότητα και την ερμηνεία των παραγόντων που το προκαλούν.  

Συμπερασματικά, στην παρούσα διατριβή το γλωσσικό λάθος ορίζεται ως η 

γλωσσική χρήση στον γραπτό λόγο των μαθητών η οποία α. συνιστά αντικειμενική 

απόκλιση από τους κανόνες που θέτει η επίσημη γλωσσική νόρμα και β. 

εκλαμβάνεται ως ακατάλληλη ή μη αποδεκτή από τον διδάσκοντα στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας (Chaudron, 1988:67· Anson, 2000).  

 

1.1.2 Η συστηματικότητα του γλωσσικού λάθους  

 

Βασική παράμετρος στη διαδικασία διόρθωσης του λάθους στον γραπτό λόγο είναι ο 

προσδιορισμός της συστηματικότητας του από τον διδάσκοντα, γεγονός που 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τους διδακτικούς του χειρισμούς ως προς αυτό. Είναι 

αναγκαίο, λοιπόν, να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο συστηματικό λάθος 

(systematic error), το οποίο οφείλεται στην άγνοια ή την ελλιπή κατανόηση ενός 

γλωσσικού συστήματος και στο μη συστηματικό λάθος (non-systematic error), το 

οποίο αποδίδεται στην περιστασιακά λανθασμένη εφαρμογή ενός ήδη γνωστού 

γλωσσικού κανόνα (Corder, 1967).  

Παρόλο που η έννοια του λάθους (error) ταυτίζεται πολλές φορές με την 

έννοια του σφάλματος (mistake), οι δύο όροι διαφοροποιούνται εννοιολογικά, καθώς 

αναφέρονται αντίστοιχα στη διάκριση του συστηματικού από το μη συστηματικό (ή 
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τυχαίο) λάθος (Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 1992:202, 

Ellis, 1997:17). Ο James (1998:83-84) κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα σε α. 

ολισθήματα (slipes/lapses), τα οποία μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν 

άμεσα από τον ίδιο τον χρήστη, β. σφάλματα (mistakes), τα οποία μπορούν να 

διορθωθούν από τον χρήστη, εάν του γίνει ή αντίστοιχη υπόδειξη για την ύπαρξη της 

απόκλισης, και γ. λάθη (errors), τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν από τον χρήστη 

και απαιτούν περαιτέρω συστηματική διδασκαλία.  

Σύμφωνα με τον Corder (1967) τα λάθη (errors) τα οποία είναι συστηματικά
4
, 

προέρχονται από ανεπαρκή γνώση των γλωσσικών κανόνων και αντιπροσωπεύουν 

μειωμένη γλωσσική ικανότητα (linguistic competence), ενώ τα σφάλματα (mistakes) 

είναι μη συστηματικά, προκαλούνται από άγχος ή κούραση του ομιλητή ή του 

γράφοντος και αποτελούν λάθη “γλωσσικής επιτέλεσης”
5
 (linguistic performance) 

(βλ. Κατσούδα & Τράπαλης, 2008).  

Στη διδακτική πράξη, ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στα συστηματικά και στα 

μη συστηματικά λάθη των μαθητών από τους διδάσκοντες δεν είναι πάντα μία 

εύκολη διαδικασία (Αντωνοπούλου, 2006· Ellis 1997:18).  Ωστόσο, ως κριτήρια για 

τη διαφοροποίηση ενός συστηματικού (error) από ένα μη συστηματικό λάθος 

(mistake) o Εllis (1997:17) προτείνει: α. τον έλεγχο του βαθμού κατά τον οποίο 

επαναλαμβάνεται η χρήση των λανθασμένων τύπων και β. την ικανότητα 

αυτοδιόρθωσης του λάθους από τον μαθητή. Στην περίπτωση του συστηματικού 

λάθους, όπως υποστηρίζει, υφίσταται η επανάληψη και η μη δυνατότητα 

αυτοδιόρθωσης του, ενώ όταν το λάθος εμφανίζεται περιστασιακά και υπάρχει η 

δυνατότητα αυτοδιόρθωσης, τότε πρόκειται για μη συστηματικό λάθος (σφάλμα). 

Επομένως, η συστηματικότητα ενός λάθους λειτουργεί ανατροφοδοτικά αφενός για 

τον διδάσκοντα, καθώς αποτελεί εργαλείο διάγνωσης του βαθμού επίτευξης των 

διδακτικών στόχων και αφετέρου για τον μαθητή, εφόσον συνιστά έναν μηχανισμό 

                                                 
4 Ο Corder (1973:272) διακρίνει, παράλληλα, τρία στάδια συστηματικότητας του λάθους: α. Προσυστηματικό 

στάδιο (pre - systematic stage): ο μαθητής δεν έχει επίγνωση των κανόνων του γλωσσικού συστήματος και δεν 

είναι σε θέση ούτε να διορθώσει ούτε να εξηγήσει τα λάθη που παράγει. β. Συστηματικό στάδιο (systematic stage): 

ο μαθητής δεν μπορεί να διορθώσει το λάθος του, αλλά μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση για τον τρόπο 

σκέψης του και γ. Μετασυστηματικό στάδιο (post - systematic stage): ο μαθητής μπορεί να διορθώσει το λάθος του 

και να το εξηγήσει. Μπορεί να παράγει συνεχώς σωστούς τύπους αλλά με κάποια αστάθεια, ίσως λόγω έλλειψης 

προσοχής ή σφάλματος της μνήμης. 
5 H διάκριση του Chomsky (1965) σε "γλωσσική ικανότητα" (linguistic competence) και "γλωσσική επιτέλεση" 

(linguistic performance), αντιστοιχεί στη διάκριση του Saussure σε "γλώσσα" (lanque) και "λόγο" (parole). Η 

γλωσσική ικανότητα αναφέρεται στη γνώση των κανόνων του γλωσσικού συστήματος από τον φυσικό ομιλητή, 

ενώ η γλωσσική επιτέλεση στην ικανότητα για το δημιουργικό χειρισμό της γλώσσας σε συγκριμένες συνθήκες 

επικοινωνίας (βλ. Σετάτος, 1991· Μήτσης, 2004α:166). Η επικοινωνιακή ικανότητα, βέβαια, κατά τον Ηymes 

(1972) περιλαμβάνει και τη γλωσσική ικανότητα.  
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αφομοίωσης της γλωσσικής επίγνωσης και ελέγχου της διαδικασίας απόκτησής της 

(Corder, 1967).  

 

1.1.3 Κριτήρια ταξινόμησης-κατηγοριοποίησης των λαθών του γραπτού 

λόγου 
  

Στη διδακτική πράξη η ανατροφοδότηση στον γραπτό λόγο των μαθητών συνιστά μια 

διαδικασία που περιλαμβάνει την αναγνώριση (identification), την αξιολόγηση 

(evaluation) και τη διόρθωση (correction) των λαθών (Hyland & Anan, 2006) και η 

οποία απορρέει από το μεθοδολογικό πλαίσιο της Ανάλυσης Λαθών (Εrror 

Analysis)
6
. Η σχετικότητα και η συστηματικότητα του γλωσσικού λάθους που 

αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια αποτελούν παράμετροι της διαδικασίας 

αναγνώρισης των λαθών του γραπτού λόγου, η οποία εξαρτάται τόσο από τον 

αναγνώστη όσο και από το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (Corder, 

1981:21). Τη διαδικασία αναγνώρισης ακολουθεί η περιγραφή (description) των 

λαθών του γραπτού λόγου, η οποία έγκειται στη γλωσσολογική αποτύπωση των 

στοιχείων που συνιστούν μια λανθασμένη γλωσσική χρήση. Πραγματώνεται μέσα 

από συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης - κατηγοριοποίησης των λαθών του γραπτού 

λόγου με σημείο αναφοράς τη γλωσσική νόρμα (Corder, 1981:36· Εllis, 1997:18).  

Οι βασικές ταξινομήσεις-κατηγοριοποιήσεις που έχουν προταθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία περιλαμβάνουν τα παρακάτω κριτήρια περιγραφής των λαθών: 

  α. Τη μορφή  με την οποία εμφανίζονται τα λάθη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία: Τα λάθη του γραπτού λόγου μπορούν να εμφανιστούν (Dulay et al., 

1982:150· James, 1998:106·  Κατσούδα & Τράπαλης, 2008):  

 ως παράλειψη (omission) λειτουργικών λέξεων, όπως για παράδειγμα 

προθέσεων και συνδετικών - διαρθρωτικών λέξεων,  

                                                 
6 Η Ανάλυση Λαθών (Εrror Analysis) αφορά στη μελέτη των λαθών που εμφανίζουν οι μαθητές κατά τη 

διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 δίνοντας 

βαρύτητα στις γνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν αυτοί που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα, αλλά και οι 

φυσικοί ομιλητές, προκειμένου να την αποκωδικοποιήσουν (Corder, 1967). Σύμφωνα με τον Keshavarz (1993) η 

Ανάλυση Λαθών περιλαμβάνει δυο τομείς: α. τη Θεωρητική Ανάλυση Λαθών (Theoretical Error Analysis), η 

οποία ασχολείται πρωταρχικά με τη διαδικασία και τις στρατηγικές της εκμάθησης της δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

και τις ομοιότητες της διαδικασίας αυτής με την αντίστοιχη της μητρικής γλώσσας. β. την Εφαρμοσμένη Ανάλυση 

Λαθών (Applied Error Analysis), η οποία εστιάζεται στην εφαρμογή των ευρημάτων της θεωρητικής ανάλυσης 

λαθών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών και κατάλληλων μεθόδων στη διδακτική πρακτική. 
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 ως προσθήκη (addition) μη αναγκαίων ή λανθασμένων στοιχείων από τους 

μαθητές, όταν παραβλέπουν τις εξαιρέσεις και εφαρμόζουν τους κανόνες εκεί 

που δεν ισχύουν (π.χ. τους μεθόδους αντί τις μεθόδους),  

 ως λανθασμένος σχηματισμός (misformation) της μορφής μιας δομής ή ενός 

μορφήματος (π.χ. απέκρουση αντί για απόκρουση),  

 ως λανθασμένη δομή (misordering), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές 

τοποθετούν με λανθασμένη διάταξη επιμέρους γλωσσικά στοιχεία
7
. 

Ο Ellis (1997:18) υποστηρίζει ότι η παραπάνω ταξινόμηση μπορεί να συμβάλει 

στη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο συντελούνται αλλαγές στους τύπους των 

λαθών με την πάροδο του χρόνου. 

  β. Την εμπλοκή των λαθών στην επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του 

κειμένου:  Mε βάση το κριτήριο αυτό  τα λάθη μπορούν να διαχωριστούν, σύμφωνα 

με τους Burt και Kiparsky (1972 στο Ferris, 2002), σε “συνολικά” (global) και 

“τοπικά” (local). Tα πρώτα είναι εκείνα που εμποδίζουν την επικοινωνία και 

αναστέλλουν την κατανόηση του μηνύματος, ενώ τα δεύτερα δεν εμποδίζουν την 

κατανόηση του μηνύματος, αλλά αφορούν σε μια μικρή παραβίαση ενός στοιχείου 

της πρότασης και θεωρούνται λάθη μικρότερης "εμβέλειας" (Dulay et al. 1982:189· 

Erdoğan, 2005). Ο υποκειμενικός τρόπος, βέβαια, με τον οποίο διαχωρίζει κάποιος τα 

λάθη των δυο κατηγοριών συνιστά αιτία αμφισβήτησης της διάκρισης αυτής από τη 

διεθνή βιβλιογραφία (Hendrickson, 1978· Ferris, 2002:22). 

O Corder (1973:259) με το ίδιο κριτήριο διαχωρίζει τα γλωσσικά λάθη σε 

εκείνα που σχετίζονται με την “παραβίαση του κώδικα” (“breaches of the code”) και 

σε λάθη που σχετίζονται με τη “χρήση του κώδικα” (“use of the code”). Τα πρώτα 

αναφέρονται στην παραβίαση συντακτικών, φωνολογικών και σημασιολογικών 

κανόνων της γλώσσας που επηρεάζουν τη δομή της πρότασης. Τα δεύτερα 

αντιστοιχούν στο γλωσσοκοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή στο κατά πόσο μία 

έκφραση, που μπορεί να είναι γραμματικά ή συντακτικά σωστή, είναι κατάλληλη ή 

όχι σε μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. Σύμφωνα με τη Ferris (2002:50) 

στη διαδικασία διόρθωσης των λαθών απαιτείται να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στα 

                                                 
7 Για παράδειγμα:  Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κηρύχθηκε η Ακρόπολη που στέγασε την πολιτική 

και θρησκευτική ζωή της κλασικής Αθήνας, με απόφαση της Ουνέσκο (αντί Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς κηρύχθηκε με απόφαση της Ουνέσκο η Ακρόπολη που στέγασε την πολιτική και θρησκευτική ζωή 

της κλασικής Αθήνας) (Κατσούδα & Τράπαλης, 2008:52). 
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λάθη και τις υφολογικές διαφοροποιήσεις των μαθητών (stylistic differences) στον 

γραπτό τους λόγο, οι οποίες προκύπτουν από την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν 

στο επικοινωνιακό πλαίσιο της γλώσσας-στόχου χωρίς απόλυτα να συνιστούν λάθη. 

Η διάκριση αυτή συμφωνεί στην ουσία με την αντίστοιχη του Corder (1973) σε 

“φανερά” (“overt errors”) και “συγκεκαλυμμένα λάθη” (“covert errors”). Tα φανερά 

λάθη είναι αδιαμφισβήτητα μη αποδεκτά ως προς τη γραμματικότητα σε επίπεδο 

πρότασης, ενώ τα συγκεκαλυμμένα λάθη είναι αποδεκτά ως προς τη γραμματικότητα 

σε επίπεδο πρότασης αλλά όχι ως προς το πλαίσιο της επικοινωνίας. Στην ουσία τα 

λάθη της κατηγορίας αυτής συνδέονται με τις τέσσερις πτυχές της “επικοινωνιακής 

ικανότητας” (“communicative competence”) (Brumfit, 1984:138): “τη γραμματική 

ικανότητα” (“grammatical competence”), “την κοινωνιογλωσσική ικανότητα” 

(“sociolinguistic competence”), “τη συνομιλιακή ικανότητα” (“discourse 

competence”) και “τη στρατηγική ικανότητα” (“strategic competence”)
8
.  

γ. Τις αιτίες από τις οποίες προκαλούνται τα λάθη
9
:  Η κατηγοριοποίηση 

των λαθών και η ερμηνεία των αιτιών που τα προκαλούν αποτελούν προϋποθέσεις για 

την υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνικών αντιμετώπισης τους μέσα από τη 

διαδικασία της διόρθωσης (Μήτσης, 1999).  Tα λάθη που παράγουν οι μαθητές κατά 

τη διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας, αλλά και της μητρικής γλώσσας
10

, 

ανήκουν στις εξής κατηγορίες (Corder, 1974· Σετάτος, 1991· James, 1998:179· 

Κατσούδα & Τράπαλης, 2008):  

 Λάθη παρεμβολής (interlingual/transfer errors): είναι τα λεγόμενα 

"διαγλωσσικά λάθη", τα οποία προκαλούνται από την παρεμβολή της 

μητρικής γλώσσας στη γλώσσα - στόχο,  

 Λάθη επικοινωνιακής στρατηγικής (communication - strategy errors): είναι τα 

λάθη που μπορεί να προκληθούν από άγνοια ενός ζητούμενου τύπου και από 

την προσπάθεια χρήσης ενός παραπλήσιου,  

                                                 
8 H γραμματική ικανότητα σχετίζεται με την γνώση της γραμματικής και τα λεξιλογικά στοιχεία της γλώσσας, η 

κοινωνιογλωσσική ικανότητα αφορά στην επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα των εκφωνημάτων στο εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της γλώσσας, η συνομιλιακή ικανότητα συνδέεται με τη συμπλοκή γραμματικών 

μορφών και σημασιών (συνοχή και συνεκτικότητα) και η στρατηγική ικανότητα με την αποτελεσματική χρήση 

των στρατηγικών, λεκτικών και μη, που επιστρατεύονται στις εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες (Πηγή:  

http://www.greek-language.gr).   
9 Η ερμηνεία των λαθών ανάγεται στον τομέα της ψυχογλωσσολογίας και συνιστά κατά μεγάλο μέρος μια 

"αυθαίρετη" και υποκειμενική διαδικασία, η οποία εμπλέκει και πολλούς εξωγλωσσικούς παράγοντες 

(Ηλιοπούλου, 2009:133). 
10 Η κατηγοριοποίηση του James (1998) βάσει των αιτιών που προκαλούν τα λάθη περιλαμβάνει εκείνα που 

διαπράττονται κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Οι ίδιες, ωστόσο, αιτίες δικαιολογούν πολλά 

από τα λάθη και κατά τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (Κατσούδα & Τράπαλης, 2008:59).   

http://www.greek-language.gr/
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 Επαγωγικά λάθη (induced errors): τα λάθη αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τον 

James (1998:189) από το διδακτικό πλαίσιο του μαθήματος αλλά και από τις 

στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης που χρησιμοποιεί ο μαθητής (Selinker, 

1972).  

Οι Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου (2001) αποδίδουν τα λάθη τα οποία 

αφορούν το γλωσσικό σύστημα στο φαινόμενο της αναλογίας, της ενίσχυσης και της 

παρετυμολογίας. Οι μαθητές μπορεί να τροποποιούν λανθασμένα ένα στοιχείο της 

γλώσσας με βάση γλωσσικά σχήματα που προϋπάρχουν σε αυτήν (π.χ. του μαθητή = 

του διεθνή (αντί του διεθνούς), είτε να προσθέτουν μορφήματα ή λέξεις για την 

ενίσχυση της σημασίας (π.χ. πιο καλύτερος). Παράλληλα, στην προσπάθεια του ο 

μαθητής να φέρει στα μέτρα του μια ανοίκεια για τον ίδιο λέξη την ετυμολογεί 

εσφαλμένα προσαρμόζοντάς την σε μια δική του γνώριμη μορφή (π.χ. ανθηρόστομη 

αντί αθυρόστομη) .  

Τα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών μπορεί να προέρχονται και από την 

εμπλοκή στοιχείων “προφορικότητας”
11

 σε αυτόν (Αρχάκης, 2009). Ο Σετάτος (2003) 

χαρακτηρίζει ως «γλωσσικές πραγματώσεις της στιγμής» εκείνες τις χρήσεις της 

μητρικής γλώσσας, οι οποίες  είναι αποτέλεσμα των ποικίλων ιδιολεκτικών χρήσεων 

και μπορεί να επηρεάσουν τον γραπτό λόγο εμφανιζόμενες ως λάθη
12

. Οι Αρχάκης 

και Ιορδανίδου (2001) τονίζουν ως αιτία πολλών λαθών του γραπτού λόγου το 

γεγονός ότι πολλοί μαθητές γράφουν «αυτό που θα έλεγαν» και παράγουν γραπτό 

λόγο με τον τρόπο και τους όρους του προφορικού.   

Οι Richards και Sampson (1974 στο Richards, 1997) προσθέτουν στους 

παράγοντες που ευθύνονται για το γλωσσικό λάθος τους κοινωνιογλωσσικούς, οι 

οποίοι σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον της γλωσσικής εκμάθησης.  Αυτοί 

μπορεί να αποδίδονται μεταξύ άλλων σε φαινόμενα διγλωσσίας, στην ηλικία των 

μαθητών, στον εξατομικευμένο χαρακτήρα που έχει η εκμάθηση της γλώσσας για τον 

κάθε μαθητή και στην εγγενή δυσκολία που παρουσιάζει η εκμάθηση συγκεκριμένων 

γλωσσικών στοιχείων και δομών μιας γλώσσας (βλ. Καπραβέλλου & Λέμα, 2007). Οι 

                                                 
11 Η μετάβαση από την “προφορικότητα” στην “εγγραματοσύνη” είναι πιο ομαλή για τα παιδιά των μεσαίων 

κοινωνικών στρωμάτων παρά για τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, των οποίων ο γλωσσικός 

κώδικας έρχεται πολλές φορές σε σύγκρουση με τη σχολική γλωσσική νόρμα με συνέπεια τη χαμηλή σχολική 

επίδοση. Tα λάθη, ωστόσο, που οφείλονται στην επίδραση του προφορικού λόγου μπορούν να αποτελέσουν 

εναύσματα στη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές κάθε κοινωνικής προέλευσης τις 

διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου (βλ. Αρχάκης. 2009:184-185). 
12 Η Θεοφανοπούλου - Κοντού (2001) αναφέρει ως επιμέρους γλωσσικά λάθη που σχετίζονται με την 

κοινωνιογλωσσολογική διάσταση της γλώσσας, τα λάθη ή “μαργαριτάρια”, τα οποία προσεγγίζονται από τη 

χιουμοριστική τους πλευρά ανάλογα με την αντιμετώπιση που τους επιφυλάσσει ο αποδέκτης και αποτελούν 

αντικείμενο ενός σύγχρονου κλάδου της γλωσσολογίας, της “θεωρίας του χιούμορ”.  
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Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου (2001) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα λάθη, 

τα οποία αφορούν στη χρήση της γλώσσας πηγάζουν και από την εμπλοκή του 

κοινωνικού παράγοντα στην προσπάθεια του μαθητή να ανταποκριθεί σε διαφορετικά 

επίπεδα ύφους και σε συγκεκριμένα κοινωνικά συμφραζόμενα. Τέλος, στις αιτίες 

διάπραξης του γλωσσικού λάθους μπορεί να ανήκουν βιολογικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες, όπως η αδυναμία συγκέντρωσης των μαθητών, η συναισθηματική τους 

φόρτιση και η κόπωση (Σετάτος, 1991· Μήτσης, 2004β:238).  

δ. Tον τρόπο διαχείρισης του λάθους από τον διδάσκοντα και τους μαθητές:  Η 

Ferris (2002:23) προτείνει μια παιδαγωγική διάκριση των λαθών σε “διαχειρίσιμα” 

(treatable) και “μη διαχειρίσιμα” (untreatable) λάθη. Τα πρώτα αντιστοιχούν σε μια 

γλωσσική δομή που υπακούει σε κάποιον κανόνα (π.χ. χρήση του άρθρου, συμφωνία 

υποκειμένου - ρήματος), μέσω του οποίου είναι δυνατή η διόρθωσή τους από τον 

μαθητή. Τα δεύτερα είναι “ιδιοσυγκρασιακά”
13

 (idiosyncratic errors) και απαιτούν  

από τον μαθητή να επιστρατεύσει την ήδη αποκτημένη επίγνωση του γλωσσικού 

συστήματος για να οδηγηθεί σε αυτοδιόρθωση (π.χ. λεξιλογικές επιλογές, 

ιδιωματικός λόγος).  

ε. Tο επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης στο οποίο εμφανίζονται: Σύμφωνα με την 

Ηλιοπούλου (2009:134) η κατηγοριοποίηση που φαίνεται να προτιμάται περισσότερο 

από μελετητές και ερευνητές είναι η γλωσσολογική, η οποία αναφέρεται στο 

γλωσσικό επίπεδο (φωνολογικό, μορφολογικό, λεξιλογικό, σημασιολογικό, 

πραγματολογικό), στο οποίο εμφανίζεται ένας λανθασμένος τύπος
14

.   

Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές 

κατηγοριοποιήσεις του γλωσσικού λάθους  με βάση το κριτήριο αυτό (βλ. Σετάτος, 

1991· James, 1998· Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 2001· Μήτσης, 2004β). Ο 

Σετάτος (1991) διαχωρίζει τα λάθη ανάλογα με τη γλωσσική περιοχή που 

εμφανίζονται σε φωνολογικά - φωνητικά, μορφολογικά, συντακτικά, σημασιολογικά 

κ.α. Ο Μήτσης (2004β:237) προτείνει μια γενική κατηγοριοποίηση των λαθών σε 

λάθη περιεχομένου και σε λάθη μορφής. Ως λάθος περιεχομένου ορίζει εκείνο που 

                                                 
13 Σύμφωνα με τον Hamid (2007:107) οι διδάσκοντες αξιοποιούν “ευλογοφανείς” (plausible) για τους ίδιους 

αναδιατυπώσεις στο πλαίσιο της ερμηνείας των ιδιοσυγκρασιακών λαθών των μαθητών με γνώμονα το ευρύτερο 

σημασιολογικό περιβάλλον. Οι αναδιατυπώσεις αυτές είναι, ωστόσο, συχνά υποκειμενικές και όχι πάντα ακριβείς 

και αξιόπιστες σε σχέση με την πρόθεση του μαθητή.  
14 Η κατηγοριοποίηση των λαθών του γραπτού λόγου ανάλογα με το επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης στο οποίο 

εμφανίζονται  έχει αξιοποιηθεί σε πολλές έρευνες για την ανάλυση των λαθών των φυσικών και μη φυσικών 

ομιλητών μιας γλώσσας στην ελληνική βιβλιογραφία (βλ. Αντωνοπούλου κ.α., 2006· Κουτσογιάννης & 

Παπαδοπούλου, 2007· Ηλιοπούλου, 2009).  
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«πάσχει» από σημασιολογική άποψη, ενώ είναι γραμματικά ορθό, ενώ το λάθος 

μορφής αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες παραβιάζονται 

συγκεκριμένοι γραμματικο-συντακτικοί κανόνες.  

Oι Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου (2001) κατατάσσουν τα λάθη σε α. 

λάθη που αφορούν το γλωσσικό σύστημα (τα λάθη αυτά παρατηρούνται στο 

φωνολογικό/φωνητικό, στο μορφολογικό, στο συντακτικό, στο σημασιολογικό και 

στο λεξιλογικό επίπεδο) β. λάθη που αφορούν στη χρήση της γλώσσας (απαντώνται 

κυρίως στον προφορικό λόγο και προέρχονται κυρίως από την εμπλοκή κοινωνικών 

παραγόντων σε συγκεκριμένα κοινωνικά συμφραζόμενα) γ. λάθη που αφορούν στη 

γραπτή μορφή της γλώσσας (είναι κυρίως τα ορθογραφικά λάθη).  

Παράλληλα, στον γραπτό λόγο λαμβάνονται πλέον υπόψη και επιπλέον 

συμβάσεις που καθορίζουν τον βαθμό απόκλισης ενός γραπτού κειμένου από το 

εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο και αφορούν στο κειμενικό επίπεδο παραγωγής του. 

Πρόκειται για τα λεγόμενα "κειμενικά λάθη" (James, 1998· Γούτσος, 2007· 

Ηλιοπούλου, 2007α), τα οποία σχετίζονται με την “αποδεκτότητα” του κειμένου και 

την παραβίαση των επικοινωνιακών συμβάσεων στις οποίες υπακούει, είναι άμεσα 

συνδεόμενα με τα λάθη στα άλλα επίπεδα γλωσσικής παραγωγής και έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στη σύσταση του κειμένου
15

 (Γούτσος, 2007).  

Επομένως, ενώ η διερεύνηση των λαθών των μαθητών παραδοσιακά 

επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην ακρίβεια (accuracy) ως προς τη χρήση της 

γλώσσας και στα λάθη που παραβίαζαν μόνο τις αρχές και τους κανόνες του 

γλωσσικού συστήματος, δίνει πλέον εξίσου μεγάλη έμφαση στα λάθη τα οποία 

συνδέονται με το επίπεδο της κειμενικής δημιουργίας. Ο Ματσαγγούρας (2009:305-

306) στο “κειμενοκεντρικό - διαδικαστικό μοντέλο” προσέγγισης του γραπτού λόγου 

δίνει έμφαση στη γραμματική των κειμένων, η οποία αναφέρεται «στην εσωτερική 

διάρθρωση με την οποία κάθε κειμενικό είδος διευθετεί τα δομικά κειμενικά στοιχεία 

που το απαρτίζουν», με αποτέλεσμα τα λάθη του γραπτού λόγου να θεωρούνται από 

τον ίδιο αποκλίσεις που αφορούν κυρίως στο υπερπροτασιακό και κειμενοκεντρικό 

επίπεδο. Ο Γούτσος (2007) αναφέρει ότι τα λάθη στο επίπεδο της κειμενικής 

δημιουργίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα λάθη στα άλλα επίπεδα γλωσσικής 

παραγωγής (σύνταξη, λεξιλόγιο, ορθογραφία) προτείνοντας ένα πλαίσιο για την 

                                                 
15 Σύμφωνα με τον Γούτσο (2007:92) στα προβλήματα οργάνωσης του κειμενικού είδους εντάσσονται μεταξύ 

άλλων τα λάθη εκείνα που σχετίζονται με τη χρήση ακατάλληλων για το κειμενικό είδος εκφράσεων, όπως για 

παράδειγμα σε επίσημη επιστολή: αγαπητό κοινό - με αγάπη, με χαρά - η συμμαθήτρια σας.  
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αξιοποίηση των κειμενικών λαθών στον γραπτό λόγο των μαθητών με παραμέτρους 

που αντιστοιχούν α. στη γλωσσική ικανότητα (γραμματικές δομές και λεξιλόγιο) β. 

και στην κειμενική ικανότητα (συνοχή, θεματική ανάπτυξη, κειμενική λειτουργία και 

παρουσίαση). Παράλληλα, τονίζει ότι η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη, αλλά 

συνεχής, και οι επιμέρους κατηγορίες αλληλεξαρτώμενες. Ο James (1998:142) 

θεωρεί ως “κειμενικά λάθη” (“text errors”) εκείνα που προκύπτουν από την άγνοια 

και τη λανθασμένη εφαρμογή λεξικογραμματικών κανόνων της γλώσσας και τον 

τρόπο που οι κανόνες αυτοί αξιοποιούνται για να επιτευχθεί η υφή του κειμένου.  

Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με τα κειμενικά κριτήρια κατάταξης των 

λαθών η παραγωγή ενός γραπτού κειμένου από τους μαθητές προϋποθέτει την 

εξοικείωση των μαθητών, αφενός με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμενικού 

είδους και του τύπου κειμένου σε επίπεδο μορφοσυντακτικών δομών και λεξιλογίου 

και αφετέρου με την επικοινωνιακή περίσταση στην οποία εντάσσεται το προς 

παραγωγή κείμενο (Παπαδοπούλου & Ζάγκα, 2008). Εξάλλου, οι κειμενικές 

δεξιότητες αφορούν ισότιμα στα προφορικά και στα γραπτά είδη λόγου, καθώς και 

στην επίτευξη της επαρκούς κειμενικότητας ως βασικό στόχο του γλωσσικού 

μαθήματος (Π.Ι., 2010:107). Σύμφωνα με τον Γούτσο (2007) τα κειμενικά λάθη 

αποτελούν βασικά σημεία στα οποία οφείλει να εστιάσει η εκπαιδευτική διαδικασία, 

κυρίως στο Γυμνάσιο, όπου οι μαθητές διαθέτουν πλέον επαρκή ανάπτυξη 

γραμματικών δομών και εκφραστικών τεχνικών. Κοινό σημείο, επομένως, των 

σύγχρονων κατηγοριοποιήσεων των λαθών είναι η συνδυαστική χρήση κριτηρίων 

προσέγγισης που σχετίζονται τόσο με τη “γραμματικότητα” όσο και με την 

“αποδεκτότητα” του γραπτού λόγου στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και 

κειμενοκεντρικής προσέγγισης του (βλ. Κεφ. 1.3.2.3).  

 

1.1.3.1 Είδη λαθών σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης  

 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι κατηγοριοποιήσεις των λαθών 

διαφέρουν ανάμεσα στους ερευνητές, καθώς δεν είναι σταθερά τα κριτήρια 

προσδιορισμού των λαθών μορφής όσο και περιεχομένου του γραπτού λόγου 

(Ηλιοπούλου, 2009:131). Oι Ferris και Hedgcock (2005:200) αναφέρουν, ωστόσο, ότι 

ο γενικός διαχωρισμός σε λάθη μορφής και σε λάθη περιεχομένου είναι τεχνητός, 

καθώς στη διδακτική πράξη τα επιμέρους λάθη αυτών των κατηγοριών είναι 



23 

 

 

 

αλληλεξαρτώμενα
16

 και δύσκολα διακριτά. Τονίζουν, βέβαια, ότι η διάκριση αυτή 

αξιοποιείται στην ερευνητική διαδικασία έντονα, εφόσον οι διδάσκοντες 

χρησιμοποιούν συχνά διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης για κάθε μια από τις 

παραπάνω κατηγορίες.  

Λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο αυτή υιοθετείται για τις ανάγκες της 

παρούσης διατριβής η γενική κατάταξη των λαθών ως προς τη μορφή (form), το 

περιεχόμενο (content) και τη δομή-οργάνωση
17

 (organization) του γραπτού λόγου, η 

οποία αξιοποιείται σε πολλές μελέτες και έρευνες της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας για τη γενική περιγραφή των λαθών (βλ. Zamel, 1985· Ashwell, 2000· 

Μήτσης, 2004β· Diab, 2006· Lee, 2008a). Παράλληλα, ακολουθείται για πρακτικούς 

λόγους η αντίστοιχη γενική κατηγοριοποίηση των λαθών που προτείνεται από το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης του γραπτού λόγου στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση
18

, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι εν ενεργεία φιλόλογοι του 

Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 2003:63· Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων στο Γυμνάσιο, 2005:165). Τα επιμέρους είδη λαθών που ανήκουν σε 

αυτές τις κατηγορίες ακολουθούν τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης του γραπτού 

λόγου. Συνδέονται τόσο με τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου και 

την ακρίβεια (accuracy) στη χρήση της γλώσσας όσο και με την επικοινωνιακή του 

αποτελεσματικότητα, προκειμένου να διερευνηθεί σφαιρικά ο τρόπος προσέγγισης 

των λαθών αυτών από τους διδάσκοντες. Στη συνέχεια αναλύονται οι τύποι λαθών 

που εμπίπτουν σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες ανάλυσης του γραπτού λόγου.  

 

 

 

                                                 
16 H Ferris (2002:79) τονίζει χαρακτηριστικά ότι αποτελεί "λανθασμένη διχοτόμηση" η διάκριση σε λάθη μορφής 

και περιεχομένου, επειδή στον γραπτό λόγο το περιεχόμενο καθορίζει τη μορφή και τα λάθη μορφής που 

σχετίζονται με την ακρίβεια μπορούν να καταστήσουν δυσνόητο το περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό οφείλουν, 

σύμφωνα με την ίδια, να το λάβουν υπόψη οι διδάσκοντες στη διαδικασία διόρθωσης και να το καταστήσουν 

σαφές και στους μαθητές (βλ. Sadrolmomaleki, 2009).  
17 Στο γενικό διαχωρισμό των λαθών σε λάθη μορφής και περιεχομένου η δομή θεωρείται υποκατηγορία του 

περιεχομένου του γραπτού λόγου (Ashwell, 2000).  
18 Η γενική κατηγοριοποίηση των λαθών στο επίπεδο της έκφρασης-μορφής, του περιεχομένου και της δομής-

διάρθρωσης του γραπτού λόγου αξιοποιείται στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής έκφρασης των 

μαθητών Γυμνασίου: α. στα βιβλία του εκπαιδευτικού και του μαθητή για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας (βλ. Κατσαρού κ.α., 2006) και β. στις ισχύουσες υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 

αξιολόγηση του γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (Π.I., 2009). Σύμφωνα με την Ηλιοπούλου (2009: 

216-217) καθένα από τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου αναλύεται διεξοδικά μόνο στις 

οδηγίες που δίνονται στους βαθμολογητές των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες ισχύουν από το 1981.  
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1.1.3.1.1 Λάθη  έκφρασης - μορφής του γραπτού λόγου 

α. Λάθη στίξης, τονισμού και ορθογραφίας 

 

Η παραβίαση των κανόνων στίξης, τονισμού και ορθογραφίας συνιστά τη διάπραξη 

λαθών που ορίζονται ως "μηχανικά" (mechanical errors) (Ferris, 2002· Starkey, 

2004). Μαζί με τα γραμματικά λάθη αποτελούν τα λάθη επιφανειακής δομής (surface 

- level errors), τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια (accuracy) του γραπτού λόγου 

και τη μορφή του (form) (Μήτσης, 1999· Diab, 2006).  

Αρχικά, οι πιο βασικές αιτίες των ορθογραφικών λαθών μπορούν να 

αναχθούν: α. στην ατελή εκμάθηση και επίγνωση των κανόνων που διέπουν τη 

λεγόμενη ιστορική ορθογραφία των λέξεων (Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 

2001), β. στην έλλειψη φωνολογικής επίγνωσης των μερών του λόγου (Πόρποδας, 

2002:45), γ. σε βιολογικούς παράγοντες (όπως η ανεπαρκής οπτική μνήμη), δ. στην 

επίδραση του κοινωνικού και μορφωτικού περιβάλλοντος του μαθητή (Καράμπελα, 

2007) και δ. στη σύγχυση που προκαλείται στους μαθητές μεταξύ ομόηχων λέξεων 

(Yang, 2010b). Παράλληλα, η παράλειψη ή η λανθασμένη χρήση των σημείων στίξης 

από τους μαθητές μπορεί να ανάγεται σύμφωνα με τους Κεχαγιά κ.α. (2007) στην 

αδυναμία αντιστοιχίας του γραπτού λόγου με τα παραγλωσσικά γνωρίσματα του 

προφορικού λόγου (όπως ο επιτονισμός και οι παύσεις). Τέλος, ο λανθασμένος 

τονισμός προκύπτει πολλές φορές ως αποτέλεσμα της ελλιπούς εφαρμογής κανόνων 

σχετικά με την έγκλιση του τόνου, ενώ η απουσία του οφείλεται στην προσπάθεια 

των μαθητών να αποφύγουν τον λανθασμένο τονισμό (Ηλιοπούλου, 2009:267). 

Τόσο τα λάθη στίξης όσο και τα λάθη ορθογραφίας είναι άμεσα συνδεόμενα 

με την αξιοπιστία του γραπτού λόγου και με την ευκολία κατανόησης του από την 

πλευρά του αναγνώστη, καθώς η λανθασμένη αποτύπωση μιας λέξης μπορεί να 

επηρεάσει το ευρύτερο νόημα του (Καράμπελα, 2007· Murray & Hughes, 2008:185).  

 

β. Μορφοσυντακτικά και συντακτικά λάθη  

 

Ο τρόπος οργάνωσης των λέξεων στην πρόταση αποτελεί αντικείμενο της σύνταξης, 

ενώ η μορφολογία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις είναι εσωτερικά 

οργανωμένες. Ωστόσο, η σύνταξη και η μορφολογία μοιράζονται ως κοινό 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι «οι γραμματικές πληροφορίες που δίνονται από τις 

συντακτικές σχέσεις στην πρόταση σχετίζονται με εκείνες που δίνονται με τα 
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γραμματικά (κυρίως τα κλιτικά) μορφήματα και με τη σειρά των συστατικών στο 

εσωτερικό της λέξης»
19

. Η στενή σχέση, επομένως, μορφολογίας και σύνταξης 

οδήγησε στη γλωσσολογική αναγνώριση του “μορφοσυντακτικού τομέα”.  

Ειδικότερα, τα μορφοσυντακτικά λάθη
20

 αναφέρονται αρχικά σε κάθε 

γλωσσικό τύπο που εκφράζει αδυναμία εφαρμογής των μορφολογικών κανόνων, 

στους οποίους υπάγονται τα αντίστοιχα μέρη του λόγου κάθε γλώσσας. Αφορούν 

κυρίως στον λανθασμένο σχηματισμό των χρόνων και εγκλίσεων των ρηματικών 

τύπων (π.χ. διέγραψε στον τύπο της προστακτικής), καθώς και στην επιλογή 

ακατάλληλου γένους κατά την κλίση των ουσιαστικών (π.χ. του διεθνή) 

(Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 2001· Αναστασιάδη - Συμεωνίδη κ.α., 2008).  

Η παραβίαση των συντακτικών κανόνων και η προβληματική συντακτική 

δομή των ονοματικών συνόλων, των προτάσεων και των περιόδων εμπίπτουν στα 

συντακτικά λάθη (Ηλιοπούλου, 2007α· Μήτσης, 1999). Ειδικότερα, έχουν να κάνουν 

κυρίως με την πλεοναστική χρήση ή την απουσία συντακτικών όρων, την επιλογή 

ενός λανθασμένου συντακτικού όρου, την μη τήρηση συμφωνίας των όρων μιας 

πρότασης (π.χ. συμφωνία υποκειμένου-ρήματος), καθώς και με τη λανθασμένη χρήση 

της παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεσης  (Ηλιοπούλου, 2007α· Αναστασιάδη - 

Συμεωνίδη κ.α., 2008).   

 

γ. Λάθη λεξιλογίου 

 

Tα λεξιλογικά λάθη συνδέονται με τη γλωσσική αλλά και την επικοινωνιακή 

ικανότητα, εφόσον επηρεάζουν την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα ενός 

κειμένου, ενώ συναρτώνται άμεσα από το κειμενικό είδος και το ύφος του λόγου 

(Ηλιοπούλου, 2007α). Ο James (1998:142) τα κατατάσσει μαζί με τα 

μορφοσυντακτικά στα κειμενικά λάθη (text errors) του γραπτού λόγου.  

O James (1998:144-145) διακρίνει τα λάθη λεξιλογίου σε λάθη τυπολογικά 

(formal) και σημασιολογικά (semantic). Τα τυπολογικά λάθη σχετίζονται με τις 

λανθασμένες επιλογές των λέξεων από αντίστοιχα ζεύγη που γράφονται ή 

προφέρονται παρόμοια (π.χ. αφαιρώ-αναιρώ), καθώς και με την παραποίηση λέξεων  

                                                 
19 Πηγή: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology  
20 Σύμφωνα με τη Ράλλη (2008:152), ενώ υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της θέσης για μια μορφολογία ανεξάρτητη 

από τη σύνταξη, τα δύο αυτά επίπεδα καταλαμβάνουν διαφορετικά γραμματικά τμήματα του γλωσσικού 

συστήματος που είναι δυνατόν να αλληλεπιδρούν. Με την έννοια αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία σε 

"μορφοσυντακτικά λάθη" έγινε για πρακτικούς λόγους στην παρούσα διατριβή, χωρίς να παραγνωρίζεται η 

διάκριση των δυο επιπέδων αναφορικά με συγκεκριμένες λειτουργίες τους στον λόγο. Νεότερες θεωρητικές 

αντιλήψεις, βέβαια, θέλουν τους δυο αυτούς τομείς να συνεξετάζονται και να μην αποτελούν ξεχωριστά μέρη της 

γλώσσας (Π.Ι., 2010:105).  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology
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κατά την παραγωγή λόγου από τους μαθητές, οι οποίες είναι ανύπαρκτες, τόσο κατά 

τη διδασκαλία της μητρικής όσο και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Τα 

σημασιολογικά λάθη διαπράττονται τόσο από τους φυσικούς όσο και από τους μη 

φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας και σύμφωνα με την Ηλιοπούλου (2009:154) και 

την Yang (2010b) διακρίνονται σε: 

 λάθη νοηματικής σύγχυσης των λέξεων, όταν προκαλείται σύγχυση στη λέξη 

λόγω της σημασιολογικής της συνάφειας με άλλες, 

 λανθασμένη επιλογή λέξεων σε συγκεκριμένα σημασιολογικά περιβάλλοντα, 

όταν το λάθος συνίσταται στη χρήση μιας λέξης από τον μαθητή χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον εμφάνισής της.  

Ειδικά, στα γραπτά φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας παρατηρείται 

σύμφωνα με την Ηλιοπούλου (2009:153) άστοχη και λανθασμένη χρήση των λέξεων 

στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν ένα περισσότερο διευρυμένο λεξιλόγιο 

από αυτό που υιοθετούν στον καθημερινό προφορικό τους λόγο για την ανάπτυξη 

ενός θέματος. Τα λεξιλογικά λάθη των μαθητών συνδέονται και με τη δυσκολία 

κατάκτησης της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας, η οποία περιλαμβάνει σύνθετο 

λεξιλόγιο και σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές, στοιχεία τα οποία δεν απαντώνται 

πολλές φορές στον καθημερινό γλωσσικό κώδικα των παιδιών, με αποτέλεσμα να 

είναι αυτά πολλές φορές μη οικεία (Παπαδοπούλου & Ζάγκα, 2008). Ο Μήτσης 

(2009) υποστηρίζει ότι η γνώση μιας λέξης είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο 

φαινόμενο, το οποίο συνδέεται με την ικανότητα διαφόρων ομιλητών να κατέχουν 

επαρκώς τη μορφή, τη σημασία αλλά και τη χρήση μιας λέξης σε διάφορα 

συμφραζόμενα, με αποτέλεσμα η λανθασμένη χρήση των λεξιλογικών στοιχείων να 

επηρεάζει και την επικοινωνία. Τα φαινόμενα "λεξιπενίας" απορρέουν, τέλος, και από 

το κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών, με αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης λόγιων 

τύπων από μαθητές με διαφορετική κοινωνιολεκτική ταυτότητα, αλλά και την 

αδυναμία πολλές φορές του σχολείου να συνεισφέρει στη διαδικασία του λεξιλογικού 

εμπλουτισμού (Π.Ι., 2010:128).  

1.1.3.1.2 Λάθη περιεχόμενου - δομής του γραπτού λόγου 

α. Λάθη συνοχής και συνεκτικότητας 

 

Η συνοχή ενός κειμένου συνίσταται «στη σύνδεση με διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις 

των λεπτομερειών μιας παραγράφου ή των παραγράφων ενός κειμένου μεταξύ τους με 
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τέτοιο τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθεί τη σκέψη του γράφοντος 

βήμα προς βήμα, χωρίς να συναντά πουθενά, προσκόμματα ή χάσματα» (ΚΕΓΕ, 1999 

στο Ηλιοπούλου, 2009).    

Οι συνοχικοί δεσμοί σύμφωνα με τον Haliday (1976 στο Γεωργακοπούλου & 

Γούτσος, 2005) εντοπίζονται στις σχέσεις μεταξύ των γραμματικών και των 

λεξιλογικών στοιχείων των προτάσεων που συγκροτούν ένα κείμενο.  H ανάπτυξη 

των συνοχικών δεσμών
21

 μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων με τη χρήση 

αντωνυμικών τύπων και συνδετικών λέξεων και φράσεων, προκειμένου να δηλωθούν 

επιμέρους σημασιολογικές σχέσεις (James, 1998:159· Κεχαγιά κ.α., 2007· Γούτσος, 

2007· Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2005:79). Η παραβίαση, ωστόσο, των 

μηχανισμών αυτών οδηγεί στη δημιουργία κειμένων με προβληματική συνοχή, η 

οποία μπορεί να εκφράζεται α.  με την υπερβολική χρήση των συνοχικών δεσμών, β. 

με την ελλιπή χρήση μεταβατικών μηχανισμών, γ. με τη λανθασμένη επιλογή τους 

(James, 1998:160· Ηλιοπούλου, 2009:163).  

Οι συνοχικοί δεσμοί όμως δεν επαρκούν από μόνοι τους για την ύπαρξη ενός 

κειμένου, εφόσον απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας του είναι η νοηματική 

συνάφεια ή συνεκτικότητα των διαφόρων μερών του και η συσχέτιση του με το 

άμεσο και ευρύτερο περικείμενο (Κεχαγιά κ.α., 2007:23). Η συνεκτικότητα
22

 

αναφέρεται στην ιδιότητα ενός κειμένου να έχει ενιαίο χαρακτήρα, ο οποίος 

βασίζεται α. στην πληρότητα, β. στην ενότητα και γ. στην αλληλουχία των νοημάτων 

του (ΚΕΓΕ, 1999 στο Ηλιοπούλου, 2009· Τσολάκης κ.α., 2003:288): 

α. η πληρότητα αναφέρεται στην επαρκή ανάπτυξη του ζητουμένου και τη 

συνάφεια του κειμένου με αυτό (James 1998:162) και επηρεάζεται αρνητικά από 

οποιαδήποτε παράλογη ή ακαθόριστη θέση καθώς και από τη φτωχή 

επιχειρηματολογία. O Ματσαγγούρας (2009:290) υποστηρίζει ότι η πληροφοριακή 

πληρότητα του κειμένου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη νοηματική συνεκτικότητα 

του, η οποία καθορίζει τον βαθμό κατανόησής του από τον αποδέκτη και το κατά 

πόσο κατατοπιστικές είναι οι πληροφορίες του.   

                                                 
21 Σύμφωνα με τους Κεχαγιά κ.α. (2007:11) η συσχέτιση διαδοχικών και δομικών στοιχείων του λόγου που 

«καθοδηγούν» τον αποδέκτη πραγματώνεται κυρίως με τους κειμενικούς δείκτες.  
22 Ο όρος "συνεκτικότητα" αναφέρεται στην αλληλουχία σημασιών, η οποία καθιστά ένα κομμάτι λόγου 

κατανοητό ως κείμενο, δεν περιορίζεται στο επιφανειακό κείμενο ενισχύοντας τη σημασία των νοημάτων, ακόμη 

και αν αυτά στερούνται συνοχής. Ο όρος "συνοχή" αναφέρεται στα ποικίλα γλωσσικά μέσα (γραμματικά, 

λεξιλογικά, φωνολογικά) με τα οποία οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν μεγαλύτερες 

ενότητες λόγου. (Περισσότερα για τη συνοχή και τη συνεκτικότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=325).   

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=325
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β. η ενότητα αναφέρεται στη λογική σχέση των επιμέρους τμημάτων που 

συνθέτουν ένα κείμενο και μπορεί να παραβιαστεί από την άσχετη παράθεση ξένων 

γνώσεων, από παρείσακτα στοιχεία που δεν εμπίπτουν στις απαιτήσεις του θέματος 

και τα γενικά και αυθαίρετα συμπεράσματα.  

γ. η αλληλουχία συνδέεται με τη λογική διάταξη μεταξύ των μερών του 

κειμένου και μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την έλλειψη καθορισμένης πορείας 

και την άτακτη παράθεση σκέψεων. Η αλληλουχία, λοιπόν, αναφέρεται περισσότερο 

σύμφωνα με τον James (1998:164) στην «αρχιτεκτονική» του κειμένου και στη δομή 

του, ενώ οι Murray και Hughes (2008:45-46) υποστηρίζουν την ανάγκη σύνδεσης 

μεταξύ των επιχειρημάτων του γραπτού λόγου, ώστε να μην διαταράσσεται στην 

αντίθετη περίπτωση η δομή τους.  

Η συνεκτικότητα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του James (1998:161-

162), σχετίζεται με το περιεχόμενο του κειμένου, ενώ η παραβίασή της ανήκει στα 

πραγματολογικά λάθη, καθώς συνδέεται τόσο με την πρόθεση του συγγραφέα όσο 

και την κατανόηση από την πλευρά του αναγνώστη. H χρήση, ωστόσο, των 

κειμενικών δεικτών που συνιστούν τη συνοχή ενός κειμένου και αναφέρονται στην 

επιφανειακή δομή του συνδέεται και με τη συνεκτικότητα, εφόσον επηρεάζει την 

αλληλουχία των νοημάτων που ενεργοποιούνται από τις κειμενικές εκφράσεις 

(Ματσαγγούρας, 2009:291). Mε λίγα λόγια οι κειμενικοί δείκτες αποτελούν ενδείξεις 

νοηματικής και δομικής συνέχειας, οι οποίοι εξασφαλίζουν και τη συνεκτικότητα του 

κειμένου
23

 (Γούτσος, 2007).  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή και η συνεκτικότητα αφορούν τόσο στη 

δομή όσο και στο περιεχόμενο του γραπτού λόγου, για τις ανάγκες της παρούσας 

διατριβής τα λάθη συνοχής και τα λάθη που συνδέονται με την αλληλουχία 

εντάχθηκαν στη δομή του γραπτού λόγου, ενώ τα λάθη που σχετίζονται με την 

νοηματική πληρότητα και την ενότητα συμπεριελήφθησαν στο περιεχόμενο του.  

 

β. Λάθη δομής-οργάνωσης κειμενικού είδους 

 

Στη γλωσσική διδασκαλία είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να 

παράγουν κείμενα που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

κειμενικού είδους (Γούτσος, 2007· Σπαντιδάκης, 2004:50). Η έννοια του κειμενικού 

                                                 
23 Σε έρευνα των Κουτσογιάννη και Παπαδοπούλου (2007) οι κειμενικοί δείκτες εντάχθηκαν στην κατηγορία των 

σημασιοσυντακτικών λαθών. Ο James (1998:159) κατατάσσει και ο ίδιος τη συνοχή στα συντακτικά λάθη 

υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τα “διαπροτασιακά λάθη” (“intersentence errors”). 



29 

 

 

 

είδους είναι πλέον κεντρική στη διδασκαλία του γραπτού λόγου και αποτελεί ένδειξη 

της στενής σχέσης κειμένου με το περικείμενο (Grabe & Caplan, 1996:62). Τα λάθη 

που αντιστοιχούν στο κειμενικό είδος ανήκουν σύμφωνα με τον James (1998:161) 

στα πραγματολογικά λάθη επηρεάζοντας παράλληλα και τη δομή του. Συνεπώς, οι 

διάφορες πτυχές της γλωσσικής ικανότητας και οι επιμέρους κειμενικές δεξιότητες 

που αναλύθηκαν παραπάνω (συνοχή και συνεκτικότητα) ανάγονται κυρίως στη σχέση 

του κειμένου με το περικείμενο του σε επίπεδο δομής (Γούτσος, 2007). Η έλλειψη 

εξοικείωσης με βασικές οργανωτικές συμβάσεις των διάφορων κειμενικών ειδών 

μπορεί να εμφανίζεται με τις παρακάτω μορφές (Γούτσος, 2007): 

 απευθείας εισαγωγή στο θέμα χωρίς πρόλογο και απότομο κλείσιμο, όπως 

στην προφορική συζήτηση με διακοπές λόγου, 

 επαναφορές θεμάτων (επαναλήψεις), 

 χρήση ακατάλληλων για το κειμενικό είδος εκφραστικών μέσων, 

 έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών. 

Ο Ματσαγγούρας (2004 στο Παπαδοπούλου & Ζάγκα, 2008) υποστηρίζει ότι οι 

μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα 

παρουσιάζουν δυσκολίες με κείμενα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις γλωσσικές 

εμπειρίες που διαθέτουν και με κειμενικά είδη που δεν χρησιμοποιούν στην 

καθημερινή τους επικοινωνία. Η Yang (2010b:267) ονομάζει τα λάθη αυτά 

“κοινωνιοπραγματολογικές αποτυχίες” (“sociopragmatic failures”), οι οποίες 

πηγάζουν από τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών.    

 

1.1.3.2 Μορφές γλωσσικής ποικιλότητας στον γραπτό λόγο των μαθητών 

 
 

Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2008) βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας ως κώδικα 

επικοινωνίας είναι η διαφοροποίηση της και η ποικιλία των στοιχείων και των δομών 

της ως προς τρεις διαστάσεις: α. την επικοινωνιακή περίσταση και το κειμενικό είδος 

(υφολογικές επιλογές) β. τα κοινωνικά χαρακτηριστικά (κοινωνιογλωσσικές 

ποικιλίες) γ. τη γεωγραφική περιοχή (γεωγραφικές ποικιλίες).  Στον γραπτό λόγο οι 

παραπάνω διαφοροποιήσεις εμφανίζονται ως αποκλίσεις από την επίσημη γλωσσική 

νόρμα σε όλα τα επιμέρους επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και μπορεί να προέρχονται 

από την εμφάνιση στοιχείων μιας γεωγραφικής ή κοινωνικής γλωσσικής ποικιλίας ή 
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γενικότερα από την ύπαρξη στοιχείων “προφορικότητας”
24

, τα οποία δεν ακολουθούν 

τις συμβάσεις του γραπτού λόγου στα μαθητικά γραπτά (Παπανικόλα & Τσιμπλάκου, 

2008· Αρχάκης, 2009:182).  

Αρχικά, η τάση για “προφορικότητα” στον γραπτό λόγο θεωρείται μέρος των 

ευρύτερων παγκόσμιων αλλαγών που παρατηρούνται στον γραπτό λόγο και οι οποίες 

σύμφωνα με τους Κουτσογιάννη κ.α. (2011:24-25) επηρεάζουν τις πρακτικές 

γραμματισμού των μαθητών χωρίς όμως να πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά, 

αλλά εν μέρει στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η ευρεία αξιοποίηση των 

υπολογιστών ως μέσων επικοινωνίας συνέβαλε στη δημιουργία της 

“δικτυογλώσσας”, η οποία παρουσιάζει στοιχεία αφενός του προφορικού και 

αφετέρου του γραπτού λόγου (Koυτσογιάννης, 2014:108-109). Μέρος της νέας αυτής 

μορφής γλώσσας είναι και η χρήση του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή της 

ελληνικής (greeklish), το οποίο δεν αποτελεί  μόνο μια νέα ποικιλία γραφής, αλλά ένα 

ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο που βρίσκεται υπό 

διερεύνηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Κoutsogiannis & Mitsikopoulou, 

2003).  

Συγχρόνως,  οι Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου (2001) κάνουν λόγο για 

τα “ηθελημένα λάθη” της γλώσσας των νέων
25

, τα οποία προκύπτουν, σύμφωνα με 

τους συγγραφείς, από την προσπάθεια κοινωνικής διαφοροποίησής τους. Στην 

κατηγορία των κοινωνικών αιτιών του γλωσσικού λάθους ο Σετάτος (1991) 

κατατάσσει και τα λάθη που οφείλονται στο εξωτερικό δανεισμό ξένων λέξεων και 

στον εσωτερικό δανεισμό λέξεων από νεοελληνικές διαλέκτους
26

. Τέλος, αποκλίσεις 

μπορούν να παρατηρηθούν ως προς τη χρήση επιμέρους σχημάτων λόγου που μπορεί 

να αξιοποιήσει ο μαθητής στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου, στοιχείο που 

ανήκει σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2009:381-385) στις προσωπικές σκέψεις του 

συγγραφέα και συναντάται κυρίως στον κειμενικό τύπο της περιγραφής.   

                                                 
24 Tα στοιχεία “προφορικότητας” προκύπτουν σύμφωνα με τους Αρχάκη και Ιορδανίδου (2001:549) από την τάση 

των μαθητών να παράγουν γραπτό λόγο με τον τρόπο και τους όρους που θα παρήγαγαν προφορικό διαλογικό 

λόγο και εμφανίζονται με τη μορφή επαναλήψεων, επανεκκινήσεων, με ανακριβείς και αμφίσημους συνοχικούς 

δεσμούς, με θεματικές αλλαγές προσανατολισμού και με εκφράσεις συνομιλιακής εμπλοκής (βλ. Αρχάκης, 

2009:170). Οι Παπανικόλα και Τσιμπλάκου (2008) εντάσσουν στα στοιχεία “προφορικότητας” και τις 

συντακτικές αμφισημίες, τους γενικευτικούς όρους και τα διαλεκτικά στοιχεία που παρατηρούνται στον γραπτό 

λόγο των μαθητών. 
25 Σύμφωνα με τον Ανδρουτσόπουλο (2001:108) η γλώσσα των νέων χαρακτηρίζεται ως μια “κοινωνιόλεκτος” με 

λεξιλογικά, πραγματολογικά και δομικά χαρακτηριστικά. Xρησιμοποιείται υπό ορισμένες συνθήκες επικοινωνίας 

και αποτελεί μέρος της γλωσσικής συνείδησης μιας κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν η διδακτική αξιοποίησή της 

στην εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία. 
26 Ο Ανδρουτσόπουλος (2001:108-109) αναφέρει ότι ο εξωτερικός δανεισμός λέξεων (κυρίως από την αγγλική 

γλώσσα) και η χρήση τοπικών διαλέκτων και γλωσσικών ποικιλιών του κοινωνικού περιγύρου είναι βασικά 

χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων.  
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Οι αποκλίσεις από την επίσημη γλωσσική νόρμα του σχολείου, η οποία 

θεωρούνταν ένα τυποποιημένο και σταθερό σύνολο κανόνων με καθαρά ρυθμιστικό 

χαρακτήρα στη διαδικασία διδασκαλίας της, αντιμετωπιζόταν παραδοσιακά ως λάθος 

και όχι ως θεμιτή διαφοροποίηση από αυτήν, με αποτέλεσμα την έλλειψη αποδοχής 

οποιασδήποτε γλωσσικής απόκλισης (Ντίνας & Ζαρκογιάννη, 2009:102). Ειδικότερα, 

η απαγορευτική εμφάνιση μιας γλωσσικής ή κοινωνικής ποικιλίας στον γραπτό λόγο 

των μαθητών είχε ως αποτέλεσμα να θεωρούνται ως "λάθη" οι αποκλίσεις των 

μαθητών από την επίσημη κοινή νεοελληνική.  

Στο πλαίσιο των σύγχρονων προσεγγίσεων της γλωσσικής διδασκαλίας η 

εμφάνιση μιας κοινωνικής ή γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας στον γραπτό λόγο 

των μαθητών μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για αντιπαραβολική ανάλυση των 

διαλέκτων και των κυρίαρχων ποικιλιών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ξεχωρίζουν τα 

πραγματικά γλωσσικά λάθη από τις περιπτώσεις μεταφοράς δομών και λεξιλογίου 

από τη μια ποικιλία στην άλλη (Παπανικόλα & Τσιμπλάκου, 2008). Παράλληλα, τα 

λάθη που προέρχονται ευρύτερα από την παρεμβολή του προφορικού λόγου στο 

γραπτό εμφανίζονται συχνά στα μαθητικά γραπτά και είναι αναγκαίο να 

αξιοποιούνται δημιουργικά στη γλωσσική διδασκαλία με διαφοροποιημένες 

γλωσσοδιδακτικές στρατηγικές, επειδή παρουσιάζονται συνήθως σε μαθητές 

κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και εθνικών μειονοτήτων
27

 (Αρχάκης, 2009:185· 

Αθανασίου, 2008).  

Επομένως, η γλώσσα, ως κοινωνικό προϊόν που εκφράζει και αντανακλά κάθε 

πτυχή της κοινωνίας και της ανθρώπινης επικοινωνίας, είναι πολύμορφη, πολύπλοκη 

και χαρακτηρίζεται από ετερογένεια χωρίς μία γλωσσική ποικιλία να θεωρείται 

αξιολογικά ανώτερη από κάποια άλλη σε επίπεδο δομής ή λεξιλογίου (Τσιτσιπής, 

2001). Κατά συνέπεια, η τάση του σχολείου να θεωρεί μόνο την πρότυπη γλώσσα ως 

«ορθή και καλή» και να απορρίπτει κάθε μη πρότυπο γλωσσικό χαρακτηριστικό 

θεωρείται λανθασμένη όχι μόνο από γλωσσολογική άποψη, αλλά και από 

ψυχολογική, κοινωνική και πρακτική πλευρά στη διδακτική πράξη (Ντίνας & 

Ζαρκογιάννη, 2009:20).  

 

                                                 
27 Ο Αρχάκης (2009:186) τονίζει ότι απαιτείται κυρίως η επισήμανση και όχι η διόρθωση των λαθών αυτών από 

τον διδάσκοντα, προκειμένου να μην ενοχοποιούνται οι μαθητές λόγω του περιορισμένου γλωσσικού τους κώδικα 

και να οδηγηθούν ομαλά στην επίγνωση των βασικών διαφοροποιήσεων του γραπτού από τον προφορικό λόγο.  
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1.2 Κριτήρια αξιολόγησης της βαρύτητας των λαθών του γραπτού λόγου 
 

H αξιολόγηση της βαρύτητας των λαθών (error gravity) είναι μία σημαντική 

παράμετρος στη διαδικασία διόρθωσης του γραπτού λόγου, η οποία σχετίζεται με τα 

κριτήρια, βάσει των οποίων οι διδάσκοντες υιοθετούν επιμέρους πρακτικές 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου (Hyland & Anan, 2006).  

Τα κριτήρια αυτά, σύμφωνα με τον James (1998:206-226), χωρίζονται α. στα 

γλωσσικά
28

, τα οποία αναφέρονται στα τυπολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, 

σχετίζονται με τη γραμματικότητα και με τον βαθμό “συμμόρφωσής” τους ως προς 

αυτή. Μπορεί να αφορούν στην παραβίαση κανόνων, στην ισχύ των κανόνων και στη 

συχνότητα εμφάνισης των λανθασμένων τύπων. β. στα επικοινωνιακά κριτήρια, τα 

οποία αναφέρονται στον βαθμό κατά τον οποίο το λάθος επηρεάζει την κατανόηση 

του κειμένου και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του, ανάλογα με την 

αναγνωρισιμότητα
29

 του λάθους από τον αποδέκτη και με τον βαθμό ενόχλησης που 

του προκαλούν (βλ. Ηλιοπούλου, 2007α:122). Η διάκριση αυτή των κριτηρίων 

απορρέει από τον γενικότερο διαχωρισμό της ανατροφοδότησης στη μορφή (feedback 

on form) και στο περιεχόμενο (feedback on content) του γραπτού λόγου (Ashwell, 

2000). Η δυσκολία εξισορρόπησης της εστίασης της διόρθωσης σε λάθη μορφής και 

λάθη περιεχομένου ενισχύει την υποκειμενικότητα της αναγνώρισης των λαθών 

σύμφωνα με τους Barksdale - Ladd και King (2000), ενώ σύμφωνα με τον Anson 

(2000) η τάση των εκπαιδευτικών να επισημαίνουν όλα τα λάθη ανεξάρτητα με τη 

σπουδαιότητα τους μπορεί να οδηγήσει στην εστίαση μόνο στη μορφή του λόγου και 

κατά συνέπεια στην επιφανειακή προσέγγισή του.  

Ως προς την αξιολογική προτεραιότητα των επιμέρους κριτηρίων 

αξιολόγησης  των λαθών του γραπτού λόγου έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες 

απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς η επιστημονική έρευνα, δεν έχει καταλήξει 

σύμφωνα με την Ηλιοπούλου (2009:173) σε κάποια σταθερή βάση ως προς τα 

κριτήρια σοβαρότητας τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σχετικότητα του ίδιου 

του λάθους κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και εντοπισμού του στον γραπτό λόγο 

                                                 
28 Στα γλωσσικά κριτήρια αξιολόγησης των λαθών εντάσσονται α. η γενίκευση των λαθών (η παραγωγή λαθών σε 

μια κατηγορία μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτά λάθη σε άλλες κατηγορίες) β. η προβλεψιμότητα (πολλά λάθη 

είναι αναμενόμενα λόγω της εγγενούς δυσκολίας ορισμένων κατηγοριών στη γλώσσα στόχο) γ. η παραβίαση 

γενικεύσιμων κανόνων (αφορά σε κάποια λάθη που είναι δυνατόν να αποφευχθούν αν οι μαθητές εφαρμόσουν 

κανόνες με γενικευτική ισχύ) (Johannson 1973:10, Ιορδανίδου & Αμπάτη 2007). 
29 O εντοπισμός και η αναγνώριση των λαθών από τους διδάσκοντες εξαρτώνται και από τον βαθμό γλωσσικής 

επίγνωσης που κατέχουν οι ίδιοι (Hyland & Anan, 2006:510).  
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και σε εξωγλωσσικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που εντείνουν τον υποκειμενικό 

του χαρακτήρα.  

Για πολλούς μελετητές και ερευνητές (Βurt & Κiparsky, 1974· Hendrikson, 

1978· Harmer, 1983:44· Vann et al. 1984·  Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 

1997:83), τα γλωσσικά λάθη που συνδέονται με την παραβίαση γλωσσικών κανόνων 

δεν είναι τόσο καθοριστικά για την επικοινωνία και καλό είναι να μην αξιολογούνται 

πολλές φορές ως λάθη ιδιαίτερης βαρύτητας σε σχέση με τα επικοινωνιακά λάθη που 

αφορούν στην κατανόηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Ferris (2002:58-60) ο βαθμός 

εμπλοκής ενός λάθους με την κατανόηση είναι σχετικός, καθώς ποικίλλει ανάλογα με 

το ευρύτερο πλαίσιο εμφάνισης του λάθους, αλλά και με την αναγωγή των λαθών στο 

είδος λόγου (discourse) και τις απαιτήσεις του ειδικού πλαισίου συγγραφής. Για τον 

λόγο αυτόν οι Hyland και Anan (2006) δίνουν έμφαση στην επίγνωση από τον 

διδάσκοντα της διάκρισης ανάμεσα στα γραμματικά λάθη και τις υφολογικές 

διαφοροποιήσεις των μαθητών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

κειμενικού είδους, τα οποία καθορίζουν το σωστό και το λάθος μιας γλωσσικής 

επιλογής (βλ. Φραντζή, 2000).  

Παράλληλα, ως κριτήριο της αξιολογικής προτεραιότητας κάποιων λαθών 

προτείνεται ο έλεγχος από τον διδάσκοντα της συχνότητας με την οποία οι μαθητές 

διαπράττουν επαναλαμβανόμενα λάθη (Johannson, 1973· Ferris, 2002:58-59). Η 

συχνότητα των λαθών αποτελεί ένα ποσοτικό κριτήριο αξιολόγησης της βαρύτητάς 

τους, το οποίο καθορίζει και τη συστηματικότητά τους (James, 1998:210) και μπορεί 

να αξιοποιηθεί από τον διδάσκοντα εξατομικευμένα για κάθε μαθητή στη διαδικασία 

ανατροφοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό ο Corder (1967) υποστήριξε τη διόρθωση μόνο 

των συστηματικών λαθών των μαθητών, ενώ η Ferris (2002:59) θεωρεί ιδιαίτερα 

χρονοβόρα τη διαδικασία αναγνώρισης των πιο συχνών λαθών για κάθε μαθητή 

ξεχωριστά προτείνοντας την επιλογή δύο ή τριών από τα πιο σοβαρά και 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα λαθών του γραπτού λόγου.   

Συγχρόνως, στη διαδικασία αξιολόγησης της βαρύτητας των λαθών του 

γραπτού λόγου υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες που αφορούν στον ίδιο τον 

διδάσκοντα με αποτέλεσμα η βαρύτητα ενός λάθους να είναι κυρίως ζήτημα 

υποκειμενικής κρίσης (Εllis, 2009:6). Oι Hyland και Anan (2006) εξαρτούν τον 

βαθμό αποδεκτότητας από τις προηγούμενες γλωσσικές εμπειρίες των διδασκόντων 

και από τη δική τους γλωσσική ικανότητα. Τονίζουν χαρακτηριστικά ότι στην 

προσέγγιση ενός γραπτού κειμένου οι διδάσκοντες μεταφέρουν ένα συνδυασμό 
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προσδοκιών για τη γραμματικότητα, τη δομή και το ύφος του γράφοντος, μέσα από 

τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος που προσεγγίζουν τον γραπτό λόγο και οι κρίσεις που 

διαμορφώνουν για την αποδεκτότητα. Επομένως, η αναγνώριση των λαθών του 

γραπτού λόγου από τους διδάσκοντες είναι μια περίπλοκη διαδικασία που στηρίζεται 

σε υποκειμενικές προσωπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις των διδασκόντων για 

τους μαθητές, τον γραπτό λόγο και τη διαδικασία παραγωγής του (Barksdale - Ladd 

& King, 2000). Η έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στους διδάσκοντες της αντίληψης 

για το τι συνιστά λάθος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαφορετική βαρύτητα που 

δίνουν σε επιμέρους λάθη  (Connors & Lunsford, 1993).  

O Αnson (2000:7) αναλύοντας το λάθος στο θεωρητικό πλαίσιο του 

κοινωνικού κονστρουκτιβισμού τονίζει ότι ο προσδιορισμός της βαρύτητας του 

αποτελεί μια υποκειμενική διαδικασία, η οποία εξαρτάται: α. από τον τρόπο που οι 

διδάσκοντες, ως αναγνώστες με ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία, προσεγγίζουν 

εξατομικευμένα
30

 τον γραπτό λόγο των μαθητών ανάλογα με τους κανόνες που 

απορρέουν από τη γλωσσική νόρμα και το επίπεδο ανοχής που έχουν στην απόκλιση 

από τους κανόνες αυτούς. β. το είδος του παραγόμενου κειμένου και γ. από την 

προσωπικότητα του γράφοντος και την πρόθεση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 

συγγραφέα και αναγνώστη. Στις παραπάνω παραμέτρους αξιολογικής βαρύτητας των 

λαθών εντάσσεται και ο βαθμός ενόχλησης (irritation) του διδάσκοντα, ανάλογα με 

τη συναισθηματική του αντίδραση ως κριτή, σε συγκεκριμένα λάθη του γραπτού 

λόγου, γεγονός που μπορεί να εντείνεται και από τη συχνότητα - επανάληψη 

επιμέρους λαθών από τους μαθητές (Johannson, 1973, James, 1998:221, Anson, 

2000). Ως επιπρόσθετο κριτήριο στην ιεράρχηση της βαρύτητας των λαθών του 

γραπτού λόγου των μαθητών η Chan (2010) προσθέτει την “ισχύ των λαθών” (“error 

prevalence”). Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη 

στο σχεδιασμό των διδακτικών του παρεμβάσεων τα λάθη, τα οποία είναι πιο έντονα 

σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. Τέλος, η ευκολία στην 

αναγνωρισιμότητα και ερμηνεία συγκεκριμένων λαθών από τους διδάσκοντες 

αποτελεί κριτήριο προσανατολισμού της διόρθωσης που εφαρμόζουν σε 

συγκεκριμένους τύπους λαθών (Murphy, 2000).  

                                                 
30 Ο Αnson (2000:15-16) κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός "διδακτικού φίλτρου" ("instructional filter") μέσα από το 

οποίο μετουσιώνεται η αντίδραση του διδάσκοντος ως αναγνώστη σε μια διδακτική γλώσσα που αποσκοπεί να 

αντιπαραβάλει το κείμενο στις γλωσσικές νόρμες. Η επίγνωση του φίλτρου αυτού από τους διδάσκοντες μπορεί να 

συμβάλει στο να βοηθηθούν οι μαθητές στη συνειδητοποίηση των επιδράσεων των λαθών τους κατά τη 

διαδικασία ανάγνωσης και στη σύνδεση τους με το συγκεκριμένο πλαίσιο εμφάνισης τους.   
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Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι αξιολογητές των λαθών, 

οφείλουν να σταθμίζουν τις προτεραιότητές τους ως προς την αξιολόγηση της 

βαρύτητας των λαθών (James, 1998:205) και ότι η τυχόν προτεραιότητα που μπορεί 

να δοθεί στην κάθε κατηγορία λαθών εξαρτάται από τη βαθμίδα, την τάξη και τον 

σκοπό τη διόρθωσης (Ηλιοπούλου, 2009:201). Οι διδάσκοντες οφείλουν να δίνουν 

έμφαση τόσο στα λάθη ακρίβειας όσο και στα λάθη περιεχομένου του γραπτού λόγου 

και της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του (Ferris, 2002:47) λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το λάθος ορίζεται σύμφωνα με κάποια κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία 

πρέπει να είναι αλληλεξαρτώμενα με τους στόχους που επιδιώκονται κάθε φορά κατά 

τη μάθηση (Βάμβουκα, 2008).  

 

1.3 Ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση του γλωσσικού λάθους 
 

1.3.1 Παραδοσιακή προσέγγιση  
 

 

Το λάθος στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας θεωρούνταν 

δηλωτικό της σχολικής αποτυχίας και ανασταλτικός παράγοντας της μάθησης, που 

ταυτιζόταν με την αδυναμία του μαθητή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

σχολείου (Ράπτη, 2002:66-67). Σύμφωνα με την αντίληψη της παραδοσιακής 

παιδαγωγικής, της επηρεασμένης από συμπεριφοριστικές αντιλήψεις
31

, το λάθος 

ενοχοποιεί κυρίως τον μαθητή, καθώς αποτελεί σύμφωνα με τη Σφυρόερα (2007:18) 

«ένδειξη μιας ατελούς εργασίας του μαθητή, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσσωρεύσει µια 

επαρκή ποσότητα γνώσης, ώστε να το αποφύγει». Κατά τη θεωρία του 

συμπεριφορισμού το λάθος πρέπει να διορθωθεί αμέσως, προκειμένου να μην 

ενισχυθεί η εμφάνιση του, ενώ πρέπει να εξαλειφθεί με την άσκηση, την επανάληψη 

και την ενίσχυση μέσα από τη σωστή απάντηση (Ράπτη, 2002:66· Βάμβουκα, 2008).  

Η συμπεριφοριστική θεώρηση του λάθους συναντάται, αρχικά, στην 

παραδοσιακή προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας. Το λάθος θεωρείται ένδειξη 

αποτυχίας στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας ενοχοποιώντας κυρίως τον 

μαθητή ως προς τη διάπραξή του (Μήτσης, 2004α:135· Griffiths, 2004·  

Καπραβέλλου & Λέμα, 2007). To γλωσσικό λάθος από την πλευρά των 

                                                 
31 Από το χώρο του συμπεριφορισμού προέρχεται η θεωρία της προγραμματισμένης διδασκαλίας του Skinner, 

σύμφωνα με την οποία το λάθος αποτελεί αιτία αποθάρρυνσης του μαθητή σε αντίθεση με τη σωστή απάντηση, η 

οποία λειτουργεί ως θετική ενίσχυση και επομένως ως εξωτερικό - αποκλειστικά - κίνητρο για τη μάθηση 

(Σφυρόερα, 2003:19). 
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συμπεριφοριστών προκύπτει ως αποτυχία μίμησης της γλώσσας των ενηλίκων 

(Πόρποδας, 1996:99-100), ενώ ο μαθητής επιβραβεύεται από τον διδάσκοντα 

αποκλειστικά μέσα από τη διαδικασία της «ενίσχυσης» στον μαθητή με τη σωστή 

απάντηση (Μήτσης, 2004α:142). Στο πλαίσιο αυτό η λέξη ορίζεται ως κύρια μονάδα 

διδασκαλίας με αποτέλεσμα η γλωσσική διδασκαλία παραδοσιακά να στοχεύει 

αποκλειστικά στην κατάκτηση της μορφοσυντακτικής δομής της γλώσσας ως μέσο 

για την επίτευξη της γραμματικής ορθότητας (Χαραλαμπόπουλος, 1999). O διδάσκων 

θεωρείται ο «κάτοχος της σωστής γλώσσας», ενώ ο μαθητής οφείλει να κατακτήσει τη 

σχολική γλώσσα που θεωρείται ως η μόνη ορθή γλωσσική μορφή 

(Χαραλαμπόπουλος, 1999·  Κακριδή, 2000·  Μήτσης, 2004α:134).  

Η συμπεριφοριστική προσέγγιση του γλωσσικού λάθους χαρακτηρίζει και το 

πλαίσιο της δομιστικής μεθόδου
32

 γλωσσικής διδασκαλίας. Στo γλωσσολογικό ρεύμα 

του δομισμού η διόρθωση των γλωσσικών λαθών έπρεπε να γίνει άμεσα και 

αποκλειστικά από τον διδάσκοντα, με στόχο την οριστική εξάλειψή τους, 

προκειμένου να μην οικειοποιηθεί ο μαθητής κάποια στρεβλή γλωσσική δομή και την 

σταθεροποιήσει ως οριστική μορφή γλωσσικής συμπεριφοράς (Μήτσης, 2004α:142). 

Βάση της δομιστικής μεθόδου είναι η διδασκαλία της ενιαίας δομής του γλωσσικού 

συστήματος μέσα από την επανάληψη, την άσκηση και την ενίσχυση της σωστής 

απάντησης.  

Η συμπεριφοριστική θεώρηση του λάθους δέχτηκε έντονη κριτική και 

θεωρήθηκε αναποτελεσματική, αφενός, γιατί εισήγαγε ένα μοντέλο μηχανιστικής 

κατάκτησης πληροφοριών και γνώσεων χωρίς την απαιτούμενη νοηματοδότησή τους 

από τον μαθητή και αφετέρου, γιατί αναιρούσε τη μεταβίβαση της γνώσης για την 

εφαρμογή της από τον μαθητή σε νέες καταστάσεις (Σφυρόερα, 2003:20·  

Καπραβέλλου &Λέμα, 2007).  

 

 

 

                                                 
32 Η μέθοδος αυτή εμφανίζεται στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συνδέεται με τη 

γλωσσολογική αρχή του δομισμού, κυρίως του Αμερικανικού (Μήτσης, 2004α:135), θεωρητική βάση του οποίου 

είναι η ψυχολογική σχολή του συμπεριφορισμού, με αποτέλεσμα το λάθος στη γλωσσική διδασκαλία να 

αντιμετωπίζεται ως κάτι "ανεπιθύμητο" και "αποφευκτέο" (Κατσούδα & Τράπαλης, 2008:48). Στον χώρο της 

διδασκαλίας της δεύτερης ή ξένης γλώσσας η δομιστική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας εκφράστηκε 

κυρίως α. με τη γραμματικο - μεταφραστική μέθοδο (grammar-translation method), σύμφωνα με την οποία οι 

μαθητές έπρεπε να παράγουν σωστές προτάσεις με έμφαση στην ακρίβεια του λόγου και β. με την οπτικο-

ακουστική μέθοδο (audio lingual method), η οποία προεξέτεινε την προφορική και ακουστική εξάσκηση ως 

κεντρικές στρατηγικές στη γλωσσική διδασκαλία δίνοντας μεγάλη έμφαση στην επανάληψη και την εξάσκηση 

στο πλαίσιο των μπιχεβιοριστικών θεωριών. 
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1.3.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις
33

 

1.3.2.1 Το λάθος στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

 

Σε αντίθεση με την παλιά παιδαγωγική, η οποία ήταν δασκαλοκεντρική και θεωρούσε 

τα λάθη των μαθητών ως αποτυχία και ως στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να 

εξαλειφθούν, η νέα παιδαγωγική κινείται σε πιο μαθητοκεντρικό πλαίσιο καθόσον 

θεωρεί τα λάθη ως αναπόφευκτο μέρος της μάθησης και αφορμή για πρόοδο (Ράπτη, 

2002:66· Dulay et al., 1982:138). Την παραδοσιακή θεώρηση του λάθους ως 

στοιχείου που δυσχεραίνει τη μάθηση και απαιτεί την άμεση εξάλειψη του έρχεται να 

ανατρέψει κυρίως η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση (constructivιstic approach). Ο 

κονστρουκτιβισμός ερευνά τις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της μάθησης. 

Ο Piaget (1970) μελέτησε τις γνωστικές διαδικασίες της μάθησης, ενώ ο Vygotsky 

(1978) την επίδραση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών στην 

οικοδόμηση της γνώσης θεμελιώνοντας την κοινωνικοπολιτισμική θεωρία
34

 

(sociocultural theory) (Diab, 2011).  

  Αρχικά, ο Piaget εισάγει τον όρο “γνωστική σύγκρουση” (“cognitive 

conflict”), μέσα από την οποία ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με τα λάθη του στην 

προσπάθεια του να οικοδομήσει νέες γνώσεις, αλλάζοντας ταυτόχρονα τις νοητικές 

του δομές και ανακαλύπτοντας νέες στρατηγικές (Ράπτη, 2002:52-53). Η γνωστική 

σύγκρουση προκύπτει, όταν οι τρέχουσες αντιλήψεις του παιδιού δεν εναρμονίζονται 

με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η γνωστική 

τους ισορροπία και να απαιτείται η τροποποίηση ή η αντικατάσταση των παλιών 

αντιλήψεων με τις καινούριες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία (Zohar & 

Aharon-Kratevsky, 2005· Καπραβέλλου & Λέμα, 2007· Βάμβουκα, 2008). Στο 

                                                 
33 Με τον όρο “σύγχρονες προσεγγίσεις” νοούνται οι σύγχρονες διδακτικές θεωρήσεις των γλωσσικών- 

φιλολογικών μαθημάτων αλλά και οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως α. η προσέγγιση του κονστρουκτιβισμού  

(constructivism), σύμφωνα με τον οποίο η μάθηση προκύπτει ως ατομική - εσωτερική διαδικασία δημιουργίας της 

γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές και β. οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις (sociocultural approaches), 

σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση θεωρείται αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε συγκεκριμένα 

πολιτισμικά πλαίσια (Koυτσογιάννης & Αλεξίου, 2012:51).  
34 Η Gipps (2000) διαχωρίζει τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της μάθησης από τις θεωρίες του 

κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, με κριτήριο το ότι οι πρώτες επικεντρώνονται στην κοινωνική οικοδόμηση της 

γνώσης ως διαδικασίας μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό, ιστορικό και 

θεσμικό πλαίσιο, ενώ οι δεύτερες στην ατομική οικοδόμηση της γνώσης ως προϊόν μέσα από το κοινωνικό 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Και οι δύο προσεγγίσεις, ωστόσο, δίνουν έμφαση στις κοινωνικές διαδικασίες μέσα από 

τις οποίες επιτελείται η μάθηση και στον ενεργητικό ρόλο του μαθητή σε αυτές (Gipps, 2000· Μurphy, 2000). 

Σύμφωνα με τους Karagiorgi και Symeou (2005) υφίσταται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην ατομική και 

κοινωνική οικοδόμηση της γνώσης στο γενικότερο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού.  
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πλαίσιο αυτό το λάθος αντιμετωπίζεται ως “εμπόδιο”
35

 συναρτώμενο με 

διαμορφωμένες αντιλήψεις και ερμηνείες που έχει το παιδί για τον κόσμο, οι οποίες 

είναι βαθιά ριζωμένες μέσα του και το εμποδίζουν στην κατάκτηση της γνώσης 

(Σφυρόερα, 2003:26· Οικονόμου, 2008:38-39). H κατανόηση αυτών των εμποδίων 

από τον διδάσκοντα αποτελεί εργαλείο προσαρμογής της διδακτικής πράξης στις 

γνωστικές ανάγκες των μαθητών του, ώστε το λάθος να αποτελέσει έναυσμα για την 

επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής (Vosniadou, 2007). Τα λάθη σύμφωνα με  

θεωρία αυτή είναι απαραίτητο συστατικό της μάθησης και η δημιουργική προσέγγισή 

τους συνιστά την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή σε μια διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων (Ράπτη, 2002:54·  Βάμβουκα, 2008·  OECD, 2009:92).  

Η γνωστική σύγκρουση ως παιδαγωγική πρακτική βρίσκει εφαρμογή στις 

διαδικασίες ανάκλησης των αρχικών ιδεών των μαθητών για ένα θέμα με στόχο την 

πρόκληση αντιτιθέμενων απόψεων για αυτό μέσα από έμμεσες μορφές διδασκαλίας 

(Zohar & Aharon-Kratevsky, 2005). Ωστόσο, ως προϋποθέσεις εφαρμογής της 

γνωστικής σύγκρουσης στη διδακτική πράξη θεωρούνται από τον Limon (2001 στο 

Zohar & Aharon-Kratevsky, 2005) οι παρακάτω:  

α. για να φτάσουν οι μαθητές στο επίπεδο μιας ουσιαστικής γνωστικής σύγκρουσης 

απαιτείται να διαθέτουν ως έναν βαθμό ικανότητες νοητικής επεξεργασίας της νέας 

πληροφορίας, 

β. είναι αναγκαίο οι μαθητές να διαθέτουν κίνητρα που αφορούν στα δικά τους 

ενδιαφέροντα, στους στόχους και στις πεποιθήσεις τους, προκειμένου να εμπλακούν 

σε μια τέτοια διαδικασία,  

γ. οι μαθητές πρέπει να έχουν τις κατάλληλες "επιστημολογικές πεποιθήσεις" 

(epistemological beliefs) απέναντι στο διερευνώμενο θέμα προκειμένου να 

προωθηθεί η εννοιολογική αλλαγή, 

δ. απαιτείται η εξατομικευμένη προσέγγιση του μαθητή καθόσον η απουσία της από 

τη διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει αιτία μιας ανεπιτυχούς εφαρμογής της 

γνωστικής σύγκρουσης στην παιδαγωγική διαδικασία, καθώς ιδιαίτερα 

                                                 
35 Ο Brousseau (1983 στο Οικονόμου, 2008), επεκτείνοντας την αντίληψη του Piaget για τη θεώρηση του λάθους 

ως εμποδίου τονίζει χαρακτηριστικά ότι: «…το λάθος δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα άγνοιας, ανασφάλειας ή 

τύχης, αλλά το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης γνώσης που κάποτε είχε ενδιαφέρον και επιτυχία, αλλά σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση είναι ανεπαρκής ή μη προσαρμόσιμη». Κατατάσσει, παράλληλα, τα εμπόδια αυτά σε τρεις 

γενικές κατηγορίες: α. εμπόδια ψυχογενετικής προέλευσης β. εμπόδια διδακτικής προέλευσης γ. επιστημολογικά 

εμπόδια.  
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χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως η χαμηλή επίδοση και ο συναισθηματικός 

παράγοντας, μπορεί να υπονομεύσουν τη διαδικασία αυτή.  

Παράλληλα, το λάθος μπορεί να δώσει στον εκπαιδευτικό κάποια πρώτα 

«εργαλεία», ώστε να μπορεί ο ίδιος να προσεγγίζει ερευνητικά τους μαθητές του και 

το έργο του, καθώς αποτελεί μέσο διάγνωσης των δυσκολιών σκέψης και ενίσχυσης 

της μεταγνώσης στους μαθητές (Σφυρόερα, 2007:17· Βάμβουκα, 2008). Οι 

μεταγνωστικές δεξιότητες
36

 κατά την προσέγγιση του λάθους μπορούν να οδηγήσουν 

τον μαθητή στο να προβεί σε αυτοαξιολόγηση της σκέψης του και σε αναθεώρηση 

των ενεργειών του, με αποτέλεσμα η βαρύτητα να δίνεται όχι πλέον στο αποτέλεσμα, 

αλλά στις βαθύτερες διαδικασίες μάθησης (Gipps, 2000· Ασκιανάκη κ.α., 2007·  

Karagiorgi & Symeou, 2005). Το παραπάνω πλαίσιο μεταγνωστικής επεξεργασίας 

του λάθους σχετίζεται και με την “ανακαλυπτική - ευρηματική” μάθηση του Bruner, 

στο πλαίσιο της οποίας ο μαθητής ανακαλύπτει με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τη 

γνώση, αφού περάσει από το στάδιο του ελέγχου των δικών του στρατηγικών σκέψης 

(Ράπτη, 2002:114). Κατά συνέπεια, η διερεύνηση των λαθών μπορεί να είναι 

διαγνωστική, καθόσον πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τον βαθμό γλωσσικής 

επάρκειας του μαθητή σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο, ώστε με βάση αυτή να 

προχωρήσει στον επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας προκειμένου να αντιμετωπίσει 

τα προβλήματα των μαθητών (Βάμβουκα, 2008).  

Στην ατομική οικοδόμηση της γνώσης που βασίζεται στις προϋπάρχουσες 

μαθησιακές εμπειρίες οι εκπρόσωποι των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη 

μάθηση υποστηρίζουν την κοινωνική διάσταση της οικοδόμησης της γνώσης σε 

σχέση με τη γλώσσα. Αυτή εκφράζεται αρχικά στο έργο του Vygotsky η οποία 

διαφοροποιείται από τις θέσεις του Piaget, ως προς το ότι η γλωσσική ανάπτυξη 

θεωρείται από τον ίδιο  κοινωνικά και πολιτισμικά καθοριζόμενη εντός της “ζώνης 

της επικείμενης ανάπτυξης” (“zone of proximal development”).  Αυτή ορίζεται ως η 

απόσταση ανάμεσα στην εν ενεργεία ατομική γλωσσική παραγωγή και στην εν 

δυνάμει ανάπτυξη του μαθητή μέσα από τη συνεργατική γλωσσική παραγωγή με τον 

διδάσκοντα ή τον συμμαθητή του (Ζhao, 2010). Παράλληλα, η παιδαγωγική 

εφαρμογή της θεωρίας του Vygotsky περιλαμβάνει και την έννοια της “σκαλωσιάς”
37

 

                                                 
36 Σύμφωνα με τον Robertson (2011:1629) ο μεταγνωστικός έλεγχος συνίσταται στην αυτοαξιολόγηση της 

μάθησης ως διαδικασίας κριτικής αποτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον μαθητή 

προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις και στον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών προσέγγισης 

τους.  
37 Ο όρος “σκαλωσιά” (scaffolding) εισήχθη το 1976 από το Bruner και αναφέρεται στη φύση της βοήθειας που 

παρέχεται στον μαθητή στη διαδικασία μάθησης, προκειμένου να επιτελέσει μια διαδικασία που δεν μπορεί μόνος 
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(“scaffolding”), η οποία αναφέρεται στη διδακτική αλληλεπίδραση μεταξύ του 

ενηλίκου και του παιδιού προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω πλαίσιο (Kim, 

2005). Οι δύο παραπάνω θεωρίες προσεγγίζουν τη μάθηση ως αποτέλεσμα 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων μέσα από τη 

διαδικασία της ανατροφοδότησης από τον διδάσκοντα στον μαθητή, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθούν τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Κaufman, 2004· Chuang, 

2009).  

Στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις η γλωσσική ανάπτυξη και η μάθηση 

προκύπτει αφενός ως διαδικασία και αφετέρου ως αποτέλεσμα, με την έμφαση να 

δίνεται στο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο συντελείται (Gipps, 2000·  

Shepard, 2000). Συγχρόνως, το λάθος εντάσσεται ενεργά μέσα στη διαδικασία 

μάθησης και στην κοινωνική διαμεσολάβηση της γνώσης (Ellis, 2009) λειτουργώντας 

αναδραστικά όχι μόνο για τον μαθητή αλλά και για τον εκπαιδευτικό, ώστε να 

προσαρμόζει αυτός τη διδακτική μεθοδολογία στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες 

του μαθητή (βλ. Φουντοπούλου, 2000·  Kim, 2005).  

 

1.3.2.2 Το λάθος στις σύγχρονες θεωρίες για τη γλωσσική διδασκαλία  

 

Οι παραπάνω θεωρίες μάθησης άσκησαν επίδραση και στον τρόπο προσέγγισης του 

λάθους στη γλωσσική διδασκαλία. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στο πεδίο 

εκμάθησης της δεύτερης ή ξένης γλώσσας παρατηρείται μια μεταστροφή της 

διεθνούς έρευνας από δασκαλοκεντρικές σε πιο μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις. Αυτή 

η τάση αποτυπώνεται σύμφωνα με τον Μοσχονά (2003) στη συστηματική καταγραφή 

και ερμηνεία των λαθών κατά τη μάθηση μέσα από την Ανάλυση Λαθών (Error 

Analysis). Στο πλαίσιο αυτό ο Corder (1967) και ο Selinker (1972) προσέγγισαν το 

γλωσσικό λάθος ως ένδειξη θετικής προσπάθειας του μαθητή στη διαδικασία 

εκμάθησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, στηριζόμενοι στην αναθεώρηση του 

παραδοσιακού τρόπου γλωσσικής διδασκαλίας
38

 από τον Noam Chomsky, ο οποίος 

αμφισβήτησε το θεωρητικό υπόβαθρο του δομιστικής προσέγγισης της γλωσσικής 

                                                                                                                                            
του. O Kaufman (2004) κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην «εξωτερική σκαλωσιά» (external scaffolding), η οποία 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης που δίνεται στον μαθητή για τη διαχείριση της γνώσης και στην 

«εσωτερική σκαλωσιά» (internal scaffolding), μέσω της οποίας εμπλέκεται ο μαθητής ενεργά σε διαδικασίες 

αναστοχασμού και αυτορρυθμιζόμενης μάθησης.  
38 Μεταβατικό στάδιο από τη δομιστική στην επικοινωνιακή μέθοδο αποτελεί το λειτουργικό μοντέλο γλωσσικής 

διδασκαλίας, το οποίο τονίζει την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιόρθωσης με στόχο να ελέγχουν οι ίδιοι οι 

μαθητές τη γλωσσική τους παραγωγή (Μήτσης, 2004α:147).  
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διδασκαλίας και τη συμπεριφοριστική θεώρηση του λάθους. Βασικό στοιχείο της 

θεωρίας του Chomsky υπήρξε η έννοια της “γλωσσικής δημιουργικότητας” 

(“linguistic creativity”), σύμφωνα με την οποία οι αποκλίσεις των παιδιών από τη 

γλώσσα των ενηλίκων συνιστούν δημιουργικά λάθη, τα οποία αναπόφευκτα 

συμβαίνουν κατά τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξής τους (van Els et al., 1984:28·  

Κατή, 2001). Ο Chomsky
39

 τόνισε την ενεργό συμβολή του παιδιού στη μάθηση της 

γλώσσας, θεωρώντας τις αποκλίσεις από τη γλωσσική νόρμα αναπόφευκτα, αναγκαία 

και συστηματικά στάδια, μέσα από τα οποία αντλούνται πληροφορίες για τους 

μηχανισμούς και τις στρατηγικές εκμάθησης στη διαδικασία κατάκτησης της 

μητρικής γλώσσας (Griffiths, 2004).  

Στη θεωρία του Chomsky στηρίχτηκε και η επικοινωνιακή προσέγγιση
40

 

δίνοντας όμως έμφαση στη χρήση της γλώσσας στις πραγματικές περιστάσεις 

επικοινωνίας και στην επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής μορφής σε συνάρτηση με 

την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση (Χαραλαμπόπουλος, 1999). Στην προσέγγιση 

αυτή γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ γραμματικού και επικοινωνιακού λάθους, το 

οποίο ορίζεται από τον Μήτση (2004α:164) ως η χρήση μια ορθής από 

γραμματικοσυντακτικής πλευράς πρότασης, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα 

δεδομένα ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος και των αντίστοιχων συνθηκών 

επικοινωνίας. H διδασκαλία της γραμματικής δεν διδάσκεται αποπλαισιωμένα, αλλά 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών
41

 (Hedge, 

2000:15· Brown, 2001· Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003:27· Νημά, 2004·  

Χατζησαββίδης, 2007α). Το λάθος στην επικοινωνιακή προσέγγιση θεωρείται: α. 

συνάρτηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας μιας γλωσσικής 

                                                 
39 Ο Νοam Chomsky εισάγει τη θεωρία του έμφυτου βιολογικού μηχανισμού γλωσσικής κατάκτησης (nativism). 

Αυτό το σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να δημιουργεί ένα απεριόριστο αριθμό εκφωνημάτων χωρίς 

να επηρεάζεται ουσιαστικά από αντιληπτικούς, νοητικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν απλώς 

τον ρυθμό και τον βαθμό γλωσσικής κατάκτησης ανάλογα με το συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης (Πόρποδας, 

1996:106-109· Κατή, 2001). Επομένως, για τον Chomsky “τόσο η γλωσσική εκμάθηση (language learning) όσο 

και η γλωσσική κατάκτηση (language acquisition) δεν ξεκινά από μια tabula rasa κατάσταση” (Κατσούδα & 

Τράπαλης, 2008:48). 
40 Η προσέγγιση αυτή εμφανίζεται χρονικά από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα, όταν η διδασκαλία της γλώσσας 

δεν στηριζόταν στην αποπλαισιωμένη διδασκαλία των δομών και τα επιμέρους γλωσσικά στοιχεία κατανοούνταν 

στο πλαίσιο των κειμένων και της επικοινωνίας (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012:61).   
41 Οι Canale και Swain (1980) ορίζουν την επικοινωνιακή ικανότητα (communicative competence) ως συνάρτηση 

α. της γραμματικής ικανότητας (grammatical competence), η οποία περιλαμβάνει τους κανόνες σε όλα τα επίπεδα 

γραμματικής β. της κοινωνιογλωσσικής ικανότητας (sociolinguistic competence), η οποία αναφέρεται στη 

γλωσσική καταλληλότητα του εκφωνήματος ανάλογα με τους κοινωνικοπολιτισμικούς κανόνες χρήσης και γ. της 

στρατηγικής ικανότητας (strategic competence), η οποία συνδέεται με τις επικοινωνιακές στρατηγικές που 

διαθέτει ο ομιλητής για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας (βλ. Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 

2003:24-25). Η τέταρτη ικανότητα (Canale, 1983 στο Βαρλοκώτσα & Τριανταφυλλίδου, 2003) είναι η 

συνομιλιακή (discourse competence) η οποία αναφέρεται στην ικανότητα σύνδεσης των προτάσεων σε ενότητες 

ομιλίας.  
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διατύπωσης σε σχέση με το συγκείμενο και β. ένα φυσιολογικό φαινόμενο που 

χαρακτηρίζει τη γλωσσική ανάπτυξη των νέων ατόμων, ενώ προσεγγίζεται διδακτικά 

μέσα από μια παιδαγωγική προοπτική, η οποία λαμβάνει υπόψη την ηλικία του 

μαθητή και τον βαθμό κατοχής της γλώσσας από τον ίδιο, χωρίς να τον επιβαρύνει 

ψυχικά (Μήτσης, 2004α:163-165).  

Στο παραπάνω πνεύμα κινείται και η παιδαγωγική του Γραμματισμού και των 

Πολυγραμματισμών, η οποία ανέδειξε την αυξανόμενη σημασία της πολιτισμικής και 

γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και την αξιοποίηση πολλαπλών ενδογλωσσικών 

παραλλαγών τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο (Χατζησαββίδης, 2003·  

Ντίνας & Ζαρκογιάννη, 2009:102). Αποτέλεσμα της τάσης αυτής είναι η υποχώρηση 

της αντίληψης της ρυθμιστικής διαδικασίας της διδασκαλίας, η οποία θεωρούσε τη 

γλωσσική απόκλιση ως λάθος και όχι ως θεμιτή διαφοροποίηση. 

Στη σύγχρονη προσέγγιση το γλωσσικό λάθος αποτελεί φυσικό επακόλουθο 

της γλωσσικής διδασκαλίας (Wang, 2008) και θεωρείται πλέον θετική ένδειξη στην 

προσπάθεια των μαθητών να αφομοιώσουν τους γλωσσικούς κανόνες (Edge, 

1989:14). Σύμφωνα με τη Σφυρόερα (2003:26) η σύγχρονη διδακτική στον τομέα της 

γλωσσικής διδασκαλίας οφείλει να αξιοποιήσει τη θεώρηση των λαθών ως εμποδίων, 

ώστε να τα μετατρέπει σε διδακτικούς στόχους και να τα αξιοποιεί δυναμικά στη 

γλωσσική διδασκαλία σε επίπεδο επεξεργασίας από την πλευρά του μαθητή. Oι 

παραπάνω αντιλήψεις για το λάθος συνδέονται και με τη “θεωρία της στρατηγικής 

της γλωσσικής εκμάθησης” (“language learning strategy theory”), σύμφωνα με την 

οποία οι μαθητές συνειδητά μπορούν να παρέμβουν πια στη μαθησιακή διαδικασία 

αξιοποιώντας διάφορες στρατηγικές μεταγνωστικής προσέγγισης του λάθους που 

καθιστούν τη γλωσσική εκμάθηση μια δημιουργική διαδικασία (Griffiths, 2004).   

 

1.3.2.3 Το λάθος στις σύγχρονες θεωρίες για τον γραπτό λόγο  

 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας ο γραπτός λόγος 

συνδεόταν αποκλειστικά με την εκμάθηση της γραμματικής και του λεξιλογίου, ενώ 

η βαρύτητα δινόταν από τους διδάσκοντες κυρίως στη σωστή χρήση της μορφής και 

των επιφανειακών χαρακτηριστικών του με άμεσο επακόλουθο τη διεκπεραιωτική 

προσέγγιση της παραγωγής του (Zamel, 1985· White, 1988· Lavelle et al., 2002). 

Κυριαρχούσε η θεώρηση της παραγωγής λόγου “ως τελικού προϊόντος” (“writing as a 
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product”), μέσα από μια γραμμική διαδικασία που περιελάμβανε με αυστηρή χρονική 

αλληλουχία τα τρία στάδια: της “προετοιμασίας” (“pre-writing”), του “γραψίματος” 

(“writing”) και της “επανεξέτασης” (“revision”). Ο έλεγχος των λαθών αφορούσε 

αποκλειστικά στο τελικό στάδιο, κυρίως σε επίπεδο μικροδομής (για παράδειγμα 

λάθη ορθογραφίας και στίξης) μέσα από την απλή επιστροφή των διορθωμένων 

γραπτών στους μαθητές χωρίς περαιτέρω επεξεργασία των λαθών τους (Zamel, 1985·  

Lee, 2008a·  Κουτσογιάννης, 2014).  

Ενώ παραδοσιακά ο γραπτός λόγος αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά ως πεδίο 

διατύπωσης των απόψεων και των συναισθημάτων του μαθητή οι σύγχρονες τάσεις 

της έρευνας τονίζουν πλέον τη γνωστική, επικοινωνιακή και κοινωνικο-πολιτισμική 

διάσταση του (Γούτσος & Μπακάκου-Ορφανού, 2006· Βeck, 2009). Οι επιμέρους 

θεωρητικές προσεγγίσεις που προκύπτουν από τις τρεις αυτές διαστάσεις του γραπτού 

λόγου αναλύονται παρακάτω:  

Ο γραπτός λόγος ως γνωστική διαδικασία: Αρχικά, η θεώρηση της παραγωγής 

του γραπτού λόγου ως διαδικασίας (process writing) και όχι ως τελικού προϊόντος 

προέκυψε ως κίνημα μέσω της μετάβασης από τον συμπεριφορισμό στο χώρο της 

γνωστικής ψυχολογίας
42

 (Κουτσογιάννης, 2014). Στην προσέγγιση αυτή η παραγωγή 

γραπτού λόγου αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, κατά την οποία ο 

γράφων επανέρχεται πολλές φορές για να βελτιώσει το γραπτό του, με αποτέλεσμα η 

διόρθωση να μη γίνεται μόνο εκ των υστέρων, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής γραπτού λόγου σε πολλαπλά προσχέδια (drafts) πριν τη δημιουργία του 

τελικού προϊόντος με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών του 

(Hyland, 2006a· Αδαλόγλου, 2007:52· Κουτσογιάννης, 2014). Η διόρθωση των 

λαθών στο πλαίσιο αυτό δεν αφορά μόνο τα μετασυγγραφικό στάδιο, όπως στην 

παραδοσιακή προσέγγιση, αλλά και το προσυγγραφικό και συγγραφικό στάδιο 

(Ματσαγγούρας, 2009). Παράλληλα, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των 

διδασκόντων από τη μορφή και σε άλλα στοιχεία του γραπτού λόγου, όπως το 

περιεχόμενο, τη δομή και το σκοπό συγγραφής, έδωσε έμφαση στην εξατομικευμένη 

προσέγγιση του γραπτού λόγου του μαθητή και όχι στη δημιουργία ενός ιδανικού 

τελικού προϊόντος  (White, 1988·  Grabe & Kaplan, 1996·  Ferris, 1997·  Lee, 2008a·  

Ferris, 2010). 

                                                 
42 Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Bartholomae (1980 στο Barksdale-Ladd & King, 2000) μέσα από την οποία 

διαπιστώθηκε ότι τα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών αποτελούν αντανάκλαση μιας προβληματικής 

επίδοσης στον γραπτό λόγο και όχι της ικανότητας τους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σωστά.  
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Θεμελιώδης υπήρξε η συμβολή των Flower και Ηayes (1980 στο 

Anastasiadou, 2010), σύμφωνα με τους οποίους η διαδικασία της παραγωγής του 

γραπτού λόγου προκύπτει από διακριτές γνωστικές διεργασίες
43

, τις οποίες οι 

γράφοντες αξιοποιούν κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του γραπτού. Οι γνωστικές 

θεωρίες έδωσαν, αρχικά, έμφαση στην κατασκευή του νοήματος μέσα από γνωστικές 

στρατηγικές προσέγγισης του γραπτού λόγου και αντιμετώπισαν τη γραφή ως μια 

διαδικασία επίλυσης γνωστικών - νοητικών προβλημάτων εκ μέρους των μαθητών 

(Γούτσος &Μπακάκου-Ορφανού, 2006). Ενώ, η προσέγγιση του γραπτού λόγου ως 

διαδικασία προκύπτει κυρίως από τις γνωστικές θεωρίες ενσωματώνει αργότερα την 

κοινωνική διάσταση δίνοντας βαρύτητα στο συγκείμενο (context) και στην 

αλληλεπίδραση των διδασκόντων με τους μαθητές ως προς «την κατασκευή» του 

νοήματος (Anastastiadou, 2010:55).  

Ο γραπτός λόγος ως κοινωνική διαδικασία: “Το γράψιμο ως διαδικασία” 

(“process writing”) αναπτύσσεται στο πλαίσιο γλωσσολογικών, ψυχολογικών και 

παιδαγωγικών αναζητήσεων μέχρι τη δεκαετία κυρίως του 1980, μαζί με το κίνημα 

της “ολιστικής γλώσσας” (“whole language”), μέσα από τα οποία εισάγεται μια νέα 

αντίληψη για τη γλωσσική διδασκαλία. Στο χώρο της γλωσσολογίας οι εξελίξεις 

αυτές συνέβαλαν στη στροφή προς ολιστικές αντιλήψεις στη διδασκαλία του γραπτού 

λόγου δίνοντας έμφαση στο κείμενο και στον ρόλο του συγκείμενου (context) και της 

επικοινωνιακής περίστασης (Κουτσογιάννης, 2014:87). Σημαντική είναι η συμβολή 

του Ηaliday, o οποίος εισήγαγε στη διδασκαλία της γλώσσας την κειμενική διάσταση 

και τον σημαντικό ρόλο του συγκειμένου, απόψεις που βρήκαν εφαρμογή στη θεωρία 

της παιδαγωγικής του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη (genre literacy 

pedagogy)
44

. Κάθε κείμενο παράγεται και ερμηνεύεται, πλέον, μέσα από 

συγκεκριμένα κοινωνικά συμφραζόμενα επιτελώντας την επίτευξη κάποιου 

επικοινωνιακού στόχου (Αρχάκης, 2009:129-130). Υπάγεται, συγχρόνως,  σε μια 

συγκεκριμένη κατηγορία
45

 (άρθρο, επιστολή, ημερολόγιο) που χαρακτηρίζεται από 

                                                 
43 Το μοντέλο των Flower και Hayes (1980) περιλαμβάνει τρία είδη γνώσης ως προϋποθέσεις για την παραγωγή 

γραπτού λόγου: “τη γνώση του θέματος” (“knowledge of topic”), “τη γνώση του ακροατηρίου” (“knowledge of 

audience”) και “τα αποθηκευμένα σχέδια παραγωγής γραπτού λόγου” (“stored writing plans”), τα οποία 

αναφέρονται στις προηγούμενες εμπειρίες  που έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του ο γράφων και του ενισχύουν τη 

γνώση σε όλα τα επίπεδα του γραπτού λόγου (Anastasiadou, 2010:17-18).  
44 Η “διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη” προέρχεται από την Αυστραλία και έχει ως αφετηρία τον Haliday. 

Bάση της διδασκαλίας αποτελεί η διάκριση σε κειμενικά είδη (genres) και κειμενικούς τύπους και η αναλυτική 

περιγραφή της γραμματικής τους ακολουθώντας τη συστημική λειτουργική γραμματική (βλ. Κωστούλη, 2001·  
Kουτσογιάννης, 2014).  
45 Σύμφωνα με τους Ντίνα και Ξανθόπουλο (2007) “η διάκριση των κειμενικών ειδών δεν είναι απόλυτη καθώς 

ούτε τα κριτήρια για τον καθορισμό κάθε κειμενικού είδους είναι ακόμα αυστηρά καθορισμένα στη σχετική 

βιβλιογραφία, και ειδικότερα στην ελληνική, ούτε συναντάμε συχνά κείμενα που ανήκουν αυστηρά σε ένα είδος ή 
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δεδομένη και συμβατικά καθορισμένη δομική μορφή, περιεχόμενο, λεξιλογικές, 

γραμματικές και υφολογικές επιλογές, ανάλογα με το επικοινωνιακό - κοινωνικό 

πλαίσιο και τον σκοπό παραγωγής του (Hyland, 2002· Χοντολίδου, 2004·  

Anastasiadou, 2010:58). Η ανάγκη να ανταποκριθούν οι μαθητές στις απαιτήσεις του 

εκάστοτε κειμενικού είδους εισάγει την έννοια της κοινότητας λόγου (discource 

community), σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία η εξοικείωσή τους με τις 

απαιτήσεις των ειδών λόγου ως μέλη μιας κοινότητας, στην οποία η κατασκευή του 

νοήματος προκύπτει μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση (Bartholomae, 1985·  

Nystrand, 1990).  

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την 

πρόταση στο κείμενο και η διδασκαλία της κειμενικής διάστασης της γραμματικής, 

με αποτέλεσμα ένα κείμενο να χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό ή μη και όχι ως 

σωστό ή λάθος (Κωστούλη, 2001). Η κειμενογλωσσολογική θεωρία
46

 αποτελεί μια 

συνολική προσέγγιση που συνεξετάζει και τους τρεις παράγοντες της παραγωγής του 

γραπτού λόγου , συγγραφέας - κείμενο - αναγνώστης, θεωρώντας ως βασική μονάδα 

ανάλυσης του λόγου το κείμενο και όχι τη λέξη ή την πρόταση (Γεωργακοπούλου & 

Γούτσος, 2005· Ματσαγγούρας, 2009:45-46). Σύμφωνα με την παραπάνω αντίληψη 

ως κριτήρια αποτελεσματικότητας του κειμένου θεωρούνται: α. η γλωσσική και 

νοηματική αλληλεξάρτηση των προτάσεων που συγκροτούν το κείμενο β. η ένταξη 

των κειμένων στο εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας και γ. η προσαρμογή της δομής ή 

της μορφής των προτάσεων στο εκάστοτε κειμενικό είδος (Κωστούλη, 2001).  

Στον τομέα της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών 

προτείνεται πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία η ισορροπημένη έμφαση στο 

περιεχόμενο, στη  δομή, στην οργάνωση, στη γλώσσα και στο ύφος του κειμένου 

(Ferris, 2003· Hyland & Hyland, 2006a· Lee, 2008a). Με κριτήριο, λοιπόν, την 

επίτευξη της κειμενικότητας ορίζονται ως αποκλίσεις «της δομής και του ύφους των 

κειμένων από τον κανόνα εκείνες που σχετίζονται με το περιεχόμενο, το επικοινωνιακό 

περικείμενο και  το σκοπό του κειμένου» (Ματσαγγούρας, 2009:48). Η αντίληψη αυτή 

γνωστή και ως κειμενοκεντρική οδηγήθηκε μαζί με την επικοινωνιακή προσέγγιση σε 

                                                                                                                                            
γένος, καθώς συχνά τα κείμενα είναι πολυγενετικά συνδυάζουν, δηλαδή, διάφορα κειμενικά είδη και γένη λόγου και 

πολυτροπικά εμπεριέχουν, δηλαδή, και εικόνα, βίντεο, ήχο και υπερσυνδέσεις”.   
46 Οι έρευνες της πρώτης γενιάς των κειμενογλωσσολογικών μελετών μελέτησαν τη γραμματική του κειμένου (text 

grammar) σε υπερπροτασιακό επίπεδο.  Oι δεύτερης γενιάς κειμενογλωσσολογικές έρευνες αναζητούν πέρα από 

τα δομικά στοιχεία τους κειμενικούς παράγοντες που μετατρέπουν τα δομικά στοιχεία σε κείμενο. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι η συνοχή, η συνεκτικότητα, η προθετικότητα, η αποδεκτότητα, η καταστασιακότητα, η πληροφορικότητα, 

η διακειμενικότητα (βλ. Ματσαγγούρας, 2009:46).  
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σταδιακή αλλαγή, με τις επικοινωνιακές αντιλήψεις να υιοθετούν τη διάσταση της 

κειμενικότητας και τις κειμενοκεντρικές να τείνουν σε επικοινωνιακού τύπου 

προσεγγίσεις (Κουτσογιάννης, 2014).  

O γραπτός λόγος στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας 

(sociocultural theory): Η κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση του γραπτού λόγου 

ενσωματώνει τη γνωστική, την κοινωνική και την πολιτισμική διάσταση της 

παραγωγής του αντλώντας το θεωρητικό της υπόβαθρο κυρίως από τον Vygotsky 

(1978). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο γραπτός λόγος αποτελεί αφενός γνωστική και 

αφετέρου κοινωνική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κοινωνικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο (Wertsch & Toma, 1995).  

Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού (critical litteracy) που εμφανίζεται τη 

δεκαετία του 1990, η γραμματική και ευρύτερα οι γνώσεις για τη γλώσσα 

αξιοποιούνται ως εργαλεία για την αποκάλυψη της βαθύτερης ιδεολογίας που 

διαπερνά τον κειμενικό και κοινωνικό περίγυρο, καθώς τα κείμενα δεν θεωρούνται 

ουδέτερα αλλά μέρος της ευρύτερης μεταβαλλόμενης κοινωνικοπολιτισμικής 

πραγματικότητας
47

 (Χατζηλουκά-Μακρή, 2010· Kουτσογιάννης, 2014). Η διαδικασία 

σύνθεσης ενός κειμένου θεωρείται πλέον απόρροια του κοινωνικού και πολιτισμικού 

πλαισίου στο οποίο παράγεται (Γούτσος & Μπακάκου-Ορφανού, 2006) και στόχος 

του σχολείου είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της ικανότητας να 

αξιοποιούν τη «λεξικογραμματική» ως μέσο ανάγνωσης της σύνθετης επικοινωνιακής 

πραγματικότητας (Κουτσογιάννης, 2014). Η διδασκαλία της γλώσσας στο πλαίσιο 

αυτό συνδέεται α. με την έννοια της παιδαγωγικής του γραμματισμού, σύμφωνα με την 

οποία είναι αναγκαία η σύνδεση της γλώσσας με το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον και η εξοικείωση των μαθητών με διάφορους τύπους λόγου και β. με την 

έννοια της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών, η οποία δίνει έμφαση στη γλωσσική 

πολυμορφία και στις δεξιότητες  προσέγγισης κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά 

σημειωτικά μέσα για την παραγωγή νοημάτων σε πολυπολιτισμικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα (Χατζησαββίδης, 2007β). Η ανατροφοδότηση που δεν εμπλέκει τους 

μαθητές στην κριτική προσέγγιση του κειμένου και στην εμβάθυνση του δεν 

                                                 
47 Μια βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η παιδαγωγική του γραμματισμού είναι σύμφωνα με τον 

Χατζησαββίδη (2007β:81) “η έμφαση που δίνει στην έννοια του είδους Λόγου, το οποίο προσεγγίζεται ως κοινωνική 

πράξη, ενταγμένη κάθε φορά σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνει και για το οποίο 

διαμορφώνεται”. 
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θεωρείται πλέον βοηθητική για τους μαθητές
48

 (Lavelle et al., 2002· Parr & 

Timperley, 2010).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω απορρίπτεται πλέον η αποπλαισιωμένη διδασκαλία 

του γραπτού λόγου με τη μορφή εκθέσεων και δοκιμίων, ενώ αναγνωρίζεται η 

δυνατότητα έκφρασης των ιδεών των μαθητών με τη χρήση κατάλληλων 

κοινωνιογλωσσικών, κειμενικών και ρητορικών συμβάσεων (Παπανικόλα & 

Τσιπλάκου, 2008). Η παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο της 

κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης, αποτελεί κοινωνική διαδικασία που περιλαμβάνει 

την αλληλεπίδραση συγγραφέα - αναγνώστη σε μια διαδραστική διαδικασία 

οικοδόμησης της γνώσης (Murphy, 2000).  

 Στην ανατροφοδότηση του γραπτού λόγου του μαθητή είναι αναγκαίο να 

ληφθεί υπόψη η ερμηνεία που δίνουν οι εκπαιδευτικοί με βάση τα χαρακτηριστικά 

και τις συμβάσεις που υπηρετεί ένα κείμενο, στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τα 

κριτήρια με τα οποία το αξιολογούν (Parr & Timperley, 2010). Η κειμενική επάρκεια 

του γραπτού κειμένου εξαρτάται, επομένως, από διάφορες αλληλοσυνδεόμενες 

πτυχές όπως: η τήρηση των συμβάσεων της κειμενικής ποικιλίας, η γνώση της 

οργάνωσης κειμενικών  ειδών, η εξοικείωση με τη διάκριση του λόγου σε προφορικό 

και γραπτό και η δήλωση των σχέσεων συγγραφέα - κειμένου - αναγνώστη με 

έμφαση στην ανάδειξη της “κειμενικής στάσης”
49

 (Γούτσος & Μπακάκου-Ορφανού, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Οι Lavelle et al. (2002:412) διακρίνουν τρεις στρατηγικές προσέγγισης του γραπτού λόγου α. την προσέγγιση 

ανταγωνιστικής επίτευξης (Achieving - Competitive approach), η οποία συνδυάζει την παραγωγή γραπτού λόγου  

με τον βαθμό αξιολόγησης,  β. την προγραμματισμένη διαδικαστική προσέγγιση (Planful - Procedural approach), 

η οποία επικεντρώνεται στους κανόνες και στη γραμματική και γ. τη διερευνητική-εκφραστική προσέγγιση 

(Elaborative - Expressive approach), η οποία λαμβάνει υπόψη την ικανότητα έκφρασης των μαθητών και δίνει 

μεγάλη έμφαση στο νόημα του κειμένου.  
49 Ο όρος κειμενική στάση (discourse stance) έχει εισαχθεί από την Berman (2004) και αναφέρεται «στη σύνδεση 

και την αλληλεξάρτηση του κειμένου με τον συγγραφέα και τον αναγνώστη, μέσα από τη διαχείριση της γλωσσικής 

έκφρασης με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται φανερές οι σχέσεις κειμένου, δημιουργού και αποδέκτη ανάλογα με το 

σκοπό του κειμένου και το κειμενικό είδος» (βλ.  Γούτσος & Μπακάκου, 2006:129).  
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Κεφάλαιο 2 
 

A2. Η ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της τυπολογίας των 

στρατηγικών ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου. Στις πρώτες ενότητες 

αναλύονται οι βασικές έννοιες της ανατροφοδότησης και της διόρθωσης με σκοπό 

την οριοθέτηση του εννοιολογικού πλαισίου της διατριβής. Στις επόμενες ενότητες 

γίνεται διεξοδική ανάλυση των επιμέρους μορφών και τύπων των στρατηγικών 

ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αποτελούν τον κύριο άξονα 

της παρούσας μελέτης. Στο τέλος του κεφαλαίου τίθεται ο προβληματισμός που έχει 

αναπτυχθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης στη διδακτική πράξη.  

 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της ανατροφοδότησης (feedback) και της 

διόρθωσης (correction) 
 

Οι όροι “ανατροφοδότηση” (feedback) και “διόρθωση” (correction) στα λάθη του 

γραπτού λόγου έχουν αποδοθεί στη διεθνή βιβλιογραφία με διάφορους ορισμούς. 

Σύμφωνα με τους Dulay et al. (1982:34) ο όρος “ανατροφοδότηση” αναφέρεται στην 

αντίδραση του αναγνώστη στη γραπτή παραγωγή του μαθητή, ενώ για τον Lalande 

(1982) αποτελεί οποιαδήποτε διαδικασία πληροφόρησης του μαθητή για μια σωστή ή 

λανθασμένη γλωσσική χρήση.  

O James (1998:236-237) διαχωρίζει την ανατροφοδότηση ως την αρχική μόνο 

διαδικασία της πληροφόρησης του μαθητή για τη σωστή ή λανθασμένη χρήση της 

γλώσσας από τη διόρθωση, η οποία αποτελεί ένα μετέπειτα στάδιο προσδιορισμού 

του λάθους και παροχής ενδείξεων στη διαχείρισή του από τον μαθητή
50

.  

Για την Lee (2004:286) η ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου 

συνίσταται στη χρήση διαφορετικών στρατηγικών επισήμανσης των λαθών, ενώ η 

διόρθωση αναφέρεται αφενός στη γενική παροχή ανατροφοδότησης από τον 

διδάσκοντα στα λάθη των μαθητών και αφετέρου σε επιμέρους διορθώσεις που 

συνιστούν έναν τύπο ανατροφοδότησης.  

                                                 
50 Ο James (1998:237) εισάγει και ένα τρίτο στάδιο διαχείρισης του λάθους από τον διδάσκοντα, την 

αποκατάσταση (remediation), μέσα από την οποία το λάθος προσεγγίζεται σε μεγαλύτερο επίπεδο εμβάθυνσης, 

ώστε να μην επανεμφανιστεί.  
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Ωστόσο, για τους περισσότερους ερευνητές και μελετητές οι όροι 

“ανατροφοδότηση” και “διόρθωση” χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά για να 

δηλώσουν την ευρύτερη διαδικασία διαχείρισης και αντιμετώπισης του λάθους  

(Ellis, 1994· Lee, 2004). Η σύγκλιση, επομένως, των δύο όρων προκύπτει μέσα από 

την έννοια της “διορθωτικής ανατροφοδότησης” (“corrective feedback”) στη 

γλωσσική διδασκαλία. Αυτή συνιστά έναν τύπο της αρνητικής ανατροφοδότησης
51

 

που παρέχεται στον μαθητή από οποιαδήποτε πηγή και αποτελεί ένδειξη διάπραξης 

λάθους ως προς μια οποιαδήποτε γλωσσική χρήση του (Russell & Spada, 2006· Ellis, 

2009· Evans et al., 2010b· Ζhang et al., 2010· Ellis, 2012:135). Στο ευρύτερο πλαίσιο 

της αρνητικής ανατροφοδότησης ανήκει η διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου, 

η οποία αναφέρεται στον τρόπο διαχείρισης του λάθους κυρίως από τον διδάσκοντα 

και ορίζεται ως η επισήμανση στους μαθητές των γλωσσικών λαθών που έχουν 

διαπράξει (Ellis, 1994:584).  

Σύμφωνα με τους Ellis και Sheen (2006) και τον Εllis (2009) η διορθωτική 

ανατροφοδότηση αποτελείται από ένα έναυσμα (trigger), από την διορθωτική κίνηση 

(corrective move) και την πρόσληψη (uptake)
52

. Κατά συνέπεια, η σύγχρονη 

θεώρηση της ανατροφοδότησης προκύπτει ως μια αμφίδρομη και ευέλικτη 

διαδικασία διάδρασης ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία στοχεύει στη 

μείωση της απόστασης ανάμεσα σε ένα τρέχον και σε ένα επιθυμητό επίπεδο 

κατανόησης, γνώσης και επίδοσης με τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών στη 

διδακτική πράξη
53

 (Remaprasad, 1983· Hattie & Tmperley, 2007). Επομένως, η 

ανατροφοδότηση αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία ανάμεσα στον μαθητή και στον 

διδάσκοντα, καθώς συνιστά ένδειξη επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στη 

διδακτική πράξη (Cantor, 2008 στο Costello & Crane, 2010·  Ur, 1996:242).  

 

 

 

                                                 
51 H αρνητική ανατροφοδότηση (negative feedback) συνίσταται στην παροχή οποιασδήποτε ένδειξης ότι μια 

γλωσσική χρήση είναι λανθασμένη και γλωσσικά αποκλίνουσα, ενώ η θετική ανατροφοδότηση (positive 

feedback) αναφέρεται στην επιβεβαίωση μιας σωστής γλωσσικής χρήσης του μαθητή (Ellis, 2009:3). 
52 O Ellis (2009:3-4) εξηγεί ότι το έναυσμα (trigger) αναφέρεται στη λανθασμένη γλωσσική χρήση από τον 

μαθητή, η διορθωτική κίνηση (corrective move) στην παρέμβαση του διδάσκοντος στη λανθασμένη χρήση και η 

πρόσληψη (uptake) στη διαδικασία αφομοίωσης της διόρθωσης από τον μαθητή.  
53 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία η ανατροφοδότηση που αφορά στη διαφορά ανάμεσα σε ένα τρέχον επίπεδο 

επίδοσης και σε ένα επιθυμητό ορίζεται ως ανατροφοδότηση - διαφοράς (discrepancy - feedback), ενώ η σύγκριση 

της τρέχουσας επίδοσης με ένα προηγούμενο στάδιο ορίζεται ως ανατροφοδότηση - προόδου (progress - 

feedback) (Voerman et al., 2012:1108). 
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2.2 Η ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  
 

Τα λάθη των μαθητών - στον γραπτό ή τον  προφορικό λόγο - αποτελούν σύμφωνα με 

τη Ράπτη (2002:74) το άμεσο αντικείμενο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, 

προκειμένου να βεβαιωθεί η επίτευξη ή όχι των στόχων κάθε μαθήματος. 

Παραδοσιακά, η αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος ήταν άμεσα συνδεδεμένη με 

την παροχή ενός βαθμού σε ένα σύντομο γραπτό κείμενο.  Ο βαθμός συνοδευόταν 

από τη διατύπωση γενικών αξιολογικών κρίσεων με τη μορφή «κανονιστικής 

αξιολόγησης» («normative assessment»), κατά την οποία απουσίαζαν συνήθως σαφή 

κριτήρια αξιολόγησης προς τον μαθητή, ενώ η έννοια της γλωσσικής ικανότητας 

περιοριζόταν στη γνώση της γλωσσικής μορφής και των συντακτικών και 

γραμματικών δομών του κειμένου (Fleming, 2006).  

Στη σύγχρονη θεώρηση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

υφίσταται η παρακάτω γενική διάκριση των μορφών αξιολόγησης (Wiliam & Black, 

1996·  Ράπτη, 2002:75-77·  Lee, 2007· Volante, 2010·  Bennett, 2011):  α. στην τελική 

ή αθροιστική αξιολόγηση
54

 (summative assessment), η οποία διεξάγεται κυρίως στο 

τέλος μιας διδακτικής ενότητας ή ενός τριμήνου και έχει περισσότερο θεσμικό 

χαρακτήρα, καθώς μπορεί να αφορά στην προαγωγή των μαθητών σε μια τάξη μέσα 

από την τελική βαθμολόγηση, και β. στη διαμορφωτική αξιολόγηση (formative 

assessment), η οποία είναι συνεχής, διεξάγεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

έχοντας κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα για την επίδοση του μαθητή μέσα από τον 

έλεγχο επίτευξης συγκεκριμένων διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον 

εκπαιδευτικό
55

.  

Με τη λειτουργία της ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική πράξη σχετίζεται 

άμεσα η διαμορφωτική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της οποίας η διόρθωση του λάθους 

καθίσταται μια διαδικασία μέσα από την οποία προάγεται η διαδικασία μάθησης
56

 

(Ράπτη, 2002:80-81). Για τον λόγο αυτόν η διαμορφωτική αξιολόγηση ορίζεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία και ως “αξιολόγηση για τη μάθηση” (“assessment for learning”) 

σε αντιδιαστολή με την αθροιστική αξιολόγηση που ορίζεται και ως “αξιολόγηση της 

                                                 
54 Σύμφωνα με τη Lee (2007:181) η διάκριση ανάμεσα στη διαμορφωτική και την αθροιστική αξιολόγηση δεν 

είναι πάντα σαφής, καθώς και οι δύο επιτελούν ορισμένες φορές αλληλοεπικαλυπτόμενες λειτουργίες και μπορούν 

να συνυπάρχουν στη διδακτική πράξη.  
55 Ο τρίτος τύπος αξιολόγησης αφορά στην αρχική/διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία αποσκοπεί στον 

προσδιορισμό του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών συνήθως στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου τα λάθη 

των μαθητών αποτελούν για τον διδάσκοντα πηγή πληροφόρησης για το επίπεδο των μαθητών (Ράπτη 2002:75).   
56 Η Ράπτη (2002:80) προσθέτει και την "προδρασιακή λειτουργία" της διαμορφωτικής αξιολόγησης, μέσω της 

οποίας ο εκπαιδευτικός μετά τη διορθωτική του παρέμβαση σχεδιάζει τις μελλοντικές του διδακτικές 

παρεμβάσεις.   
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μάθησης” (“assessment of learning”) (Lee, 2007· Parr & Timperley, 2010· Volante, 

2010· Brown et al., 2012). Ειδικότερα, η τελική-αθροιστική αξιολόγηση υπηρετεί 

περισσότερο αξιολογικές λειτουργίες και εφαρμόζεται συνήθως στο τέλος μιας 

ενότητας ή ενός μαθήματος. Η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ποιοτικό χαρακτήρα 

και αναφέρεται στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή μέσα στο ίδιο το πλαίσιο 

της μάθησης, με σκοπό τη βελτίωση του μέσα από τις διαδικασίες ανατροφοδότησης, 

προκειμένου να προσαρμοστεί η διδασκαλία στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών
57

 

(Tunstall & Gipps, 1996).  

Η θεώρηση της μάθησης από το Vygotsky (1978) ως αποτέλεσμα κοινωνικής 

διαμεσολάβησης συνέβαλε στην αναπλαισίωση της έννοιας της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης ως μιας κοινωνικής και συνεργατικής δραστηριότητας, η οποία δίνει 

έμφαση στον ενεργό ρόλο του μαθητή και στη συνεργασία εκπαιδευτικού - μαθητή, 

ώστε να επιτευχθεί κάποιο μαθησιακό αποτέλεσμα (Shepard, 2000· Parr & 

Timperley, 2010). Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής καλείται να αξιολογεί τη δική του 

πρόοδο μέσα από διαδικασίες αυτορρύθμισης (Nicol & Macfarlane -Dick, 2006·  

Brown et al., 2012). Προκύπτει, έτσι, μια νέα υποκατηγορία της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, η “αξιολόγηση ως μάθηση” (“assessment as learning”), η οποία 

αναφέρεται στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές μέσα από την 

αυτοαξιολόγηση της μάθησης (βλ. Fleming, 2006· Volante, 2010).  Στην κατηγορία 

αυτή εντάσσονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης των γραπτών και προφορικών 

εργασιών, όπως α. η αυτοαξιολόγηση του μαθητή σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, 

β. η ετεροαξιολόγηση (αξιολόγηση από ζεύγη συμμαθητών) και γ. η ομαδική 

αξιολόγηση (την αξιολόγηση από ομάδα συμμαθητών) (Π.Ι., 2010:108).  

Επομένως, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση θεωρούνται πλέον 

αλληλένδετες διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας 

(Costello & Crane, 2010) με την ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή 

να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αξιολόγηση και στη μάθηση (Gipps, 

2000). Η μετατόπιση της έμφασης από το παραδοσιακό πλαίσιο της “αξιολόγησης 

της μάθησης” στη σύγχρονη θεώρηση της “αξιολόγησης για τη μάθηση” προϋποθέτει 

τη χρήση ευέλικτων στρατηγικών ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες, οι οποίες 

ενσωματώνουν πρακτικές αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης και αναστοχασμού 

                                                 
57 Σύμφωνα με τον Bennett (2011:7) η αθροιστική αξιολόγηση μπορεί να επιτελέσει κάποιους από τους στόχους 

της διαμορφωτικής αξιολόγησης, με την προϋπόθεση ότι αποτυπώνει τον βαθμό εκπλήρωσης συγκεκριμένων 

διδακτικών στόχων, ώστε να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά για τον διδάσκοντα σχετικά με την επίδοση των 

μαθητών.  
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των μαθητών και των διδασκόντων πάνω στα αποτελέσματα της μαθησιακής 

διαδικασίας (Benett, 2011). Σε έρευνα, ωστόσο, του Volante (2010) για τον τύπο της 

αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική πράξη διαπιστώθηκε 

ότι στην πλειονότητά τους δίνουν μεγάλη έμφαση σε πρακτικές “αξιολόγησης της 

μάθησης”, δηλαδή στην αθροιστική-τελική αξιολόγηση.  

Συνοψίζοντας, η νέα μαθητοκεντρική θεώρηση της αξιολόγησης κατά την 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky συνδιαμορφώνεται από διδάσκοντες και 

μαθητές και έχει διαδραστικό, δυναμικό και συνεργατικό χαρακτήρα (Gipps, 2000·  

Nicol & Macfarlane -Dick, 2006). Ειδικότερα, η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί 

μια συνεχή επαγωγική διαδικασία υποθέσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων από τον 

εκπαιδευτικό βασιζόμενη α. στην ερμηνεία που ο ίδιος δίνει στα αποτελέσματα των 

διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζει και β. στη σύνδεση της ερμηνείας αυτής με τις 

δυνατότητες των μαθητών μέσα από την επίγνωση και εφαρμογή ευέλικτων 

διδακτικών πρακτικών ανάλογα με το εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον (Bennett, 

2011).   

 

2.2.1  Αξιολογική και διαμορφωτική ανατροφοδότηση (evaluative and 

formative feedback)  
 

 

Από το γενικότερο πλαίσιο της αθροιστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης που 

αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο προκύπτουν αντίστοιχα οι δύο γενικές 

κατηγορίες της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών: η “αξιολογική” 

(“evaluative feedback”) και η “διαμορφωτική ανατροφοδότηση”
58

 (“formative 

feedback”). Σύμφωνα με τους McGarrell και Verbeem (2007) η αξιολογική 

ανατροφοδότηση αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο ένα γραπτό έχει 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διδάσκοντος και αντιμετωπίζει την παραγωγή 

γραπτού λόγου ως τελικό προϊόν (product-oriented writing).  Η διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση αντλεί τις αρχές της από το “γράψιμο ως διαδικασία” (“process 

writing”), προϋποθέτει μια ερευνητική στάση του αναγνώστη απέναντι στο γραπτό 

κείμενο και επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γραφόντων. Σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνει η Shute (2008:154) «η διαμορφωτική ανατροφοδότηση θέτει τον 

μαθητή ως πρωταρχικό αποδέκτη και συνίσταται στην πληροφόρηση του με σκοπό την 

                                                 
58 Οι Tunstall και Gipps (1996) διακρίνουν γενικά την ανατροφοδότηση στην εκπαιδευτική διαδικασία σε 

αξιολογική (evaluative feedback) και περιγραφική (descriptive feedback), με τη δεύτερη να αντλεί ουσιαστικά τις 

αρχές της από τη διαμορφωτική αξιολόγηση.  
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τροποποίηση της σκέψης ή της συμπεριφοράς του για τη βελτίωση της μάθησης».   Στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο 

κατηγοριών ανατροφοδότησης σύμφωνα με τους McGarrell και Verbeem (2007):  

 

Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση του πλαισίου της αξιολογικής και της διαμορφωτικής 

ανατροφοδότησης (McGarrell &Verbeem, 2007) 
 

Αξιολογική ανατροφοδότηση Διαμορφωτική ανατροφοδότηση 

γενικές αξιολογικές κρίσεις για ένα γραπτό 

υπό μορφή περίληψης ή παροχή βαθμού 

εμπλέκει τον μαθητή μέσα από ερωτήσεις σε 

διαδικασίες αναθεώρησης του γραπτού λόγου 

 

ενασχόληση με λάθη στο προτασιακό επίπεδο δίνει έμφαση στο περιεχόμενο και τη δομή 

του γραπτού λόγου 

 

κυριαρχεί ασαφής αντίληψη για ένα 

«ιδανικό» γραπτό 

δίνει έμφαση στα εξατομικευμένα 

χαρακτηριστικά του γράφοντος 

 

η ευθύνη της διόρθωσης ανήκει αποκλειστικά 

στον εκπαιδευτικό 

 

η διόρθωση αφορά και στον μαθητή μέσα από 

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του γραπτού 

του 

 

αντιμετωπίζει την παραγωγή γραπτού λόγου 

ως τελικό προϊόν 

αντιμετωπίζει την παραγωγή γραπτού λόγου 

ως διαδικασία 

 

Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την αξιολογική ανατροφοδότηση ανάγουν 

τη διδακτέα ύλη ως αυτοσκοπό της διδασκαλίας και συνδέουν τη διόρθωση με την 

έννοια της «αριστείας» (Tunstall & Gipps, 1996). Η διόρθωση των λαθών του 

γραπτού λόγου καθιστά τον διδάσκοντα προσηλωμένο στην ιδέα του «χωρίς λάθη 

γραπτού» παρά στην εξέλιξη του μαθητή στην παραγωγή γραπτού λόγου με 

συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές (McGarrell & Verbeem, 2007). Ωστόσο, στο 

πλαίσιο της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης δίνεται έμφαση όχι μόνο στην 

αποτύπωση της προόδου του μαθητή, αλλά και σε συγκεκριμένες προτάσεις 

εναλλακτικής διατύπωσης των λαθών και αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τον 

ίδιο. Ο διδάσκων αναπτύσσει μια ερευνητική και όχι κανονιστική στάση απέναντι στο 

κείμενο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να εμβαθύνει στα λάθη του 

γραπτού λόγου (McGarrell & Verbeem, 2007).  

Κατά συνέπεια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διαμορφωτικής 

ανατροφοδότησης είναι πιο απαιτητικός και πιο εξειδικευμένος από την απλή 

καταγραφή της επίδοσης ενός μαθητή στην παραγωγή γραπτού λόγου και σχετίζεται 

α. με τον εντοπισμό της απόστασης ανάμεσα στην τρέχουσα επίδοση του μαθητή και 

την επιθυμητή β. με την κατάρτιση του στη διδασκαλία του γραπτού λόγου, η οποία 

αποτελεί πλέον μια πολυδιάστατη διαδικασία εμβάθυνσης αφενός στους 



54 

 

 

 

επικοινωνιακούς σκοπούς του κειμένου και αφετέρου στα γλωσσικά - κειμενικά 

χαρακτηριστικά του (Parr & Timperley, 2010).  

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Leki (1990) οι διδάσκοντες διχάζονται 

ανάμεσα στους αντικρουόμενους ρόλους που έχουν να διαδραματίσουν, αφενός ως 

συνεργάτες στη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου και αφετέρου ως 

αξιολογητές του τελικού προϊόντος, γεγονός που επηρεάζει και το είδος της 

ανατροφοδότησης που παρέχουν στη διδακτική πράξη. Για τον λόγο αυτόν οι Ferris 

και Hedgock (2005:197) προτείνουν τον συνδυασμό της διαμορφωτικής και 

αξιολογικής ανατροφοδότησης στην παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών. Η 

διαμορφωτική ανατροφοδότηση μπορεί να εφαρμόζεται στα πρώτα προσχέδια 

(drafts) πριν το τελικό γραπτό με στόχο να βοηθηθούν οι μαθητές στη βελτίωση-

αναθεώρηση του κειμένου τους. Στο τελικό γραπτό (final draft) μπορεί να 

αξιοποιείται ο τύπος της αξιολογικής ανατροφοδότησης ώστε να πληροφορούνται οι 

μαθητές είτε για τον βαθμό τους είτε να τους δίνονται γενικές οδηγίες που οφείλουν 

να λάβουν υπόψη σε μετέπειτα γραπτά.  

Ως προς την εφαρμογή της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης στη διδακτική 

πράξη οι Peterson και McClay (2010) αξιοποιώντας την πρόταση των Νicol και 

Macfarlane - Dick (2006) προτείνουν για τους διδάσκοντες: α. τον καθορισμό 

συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης του γραπτού λόγου σε συνεργασία με τον 

μαθητή, β. την υιοθέτηση πρακτικών αυτοαξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης κατά τη 

διάρκεια παραγωγής γραπτού λόγου, γ. τη διεξαγωγή προφορικών συζητήσεων στον 

γραπτό λόγο των μαθητών, ώστε να ελεγχθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες στη 

διαδικασία της ανατροφοδότησης και δ. τη σύνδεση της ανατροφοδότησης στον 

γραπτό λόγο με την ικανότητα των μαθητών ως συγγραφέων και όχι με τον βαθμό, 

προκειμένου η έμφαση να δίδεται στη μελλοντική εξέλιξη των μαθητών στην 

παραγωγή γραπτού λόγου.  

Συμπερασματικά, η διαφορά ανάμεσα στην αξιολογική και τη διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση έγκειται στη διαφορετική διδακτική στάση των εκπαιδευτικών παρά 

σε συγκεκριμένη μέθοδο (McGarell & Verbeem, 2007). Στο κοινωνικό- 

κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης του Pollard (1990 στο 

Τunstall & Gipps, 1996) προτείνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως “στοχαστικού 

παράγοντα” (“reflective agent”) που διαμορφώνει ένα πλαίσιο διδασκαλίας, στο 

οποίο ο μαθητής ενθαρρύνεται να αναπτύξει τις δεξιότητες του σε καθεστώς 

διαμορφωτικής αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την 
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υιοθέτηση διαμορφωτικών στρατηγικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες 

εμπεριέχουν τεχνικές ερωτήσεων, ανατροφοδότηση χωρίς προσήλωση στον βαθμό, 

καθώς και πρακτικές αλληλοαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητών 

(Volante, 2010).  

2.2.2 Η ψυχοπαιδαγωγική διάσταση της ανατροφοδότησης  
 

Στην εφαρμογή της ανατροφοδότησης στη διδακτική πράξη υπεισέρχονται πολλοί 

παράγοντες που επηρεάζουν το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο διεξαγωγής της, καθώς 

συνδέεται άρρηκτα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας.  

Αρχικά, η υπόδειξη και η διόρθωση του λάθους από τον διδάσκοντα 

εκλαμβάνονται πολλές φορές από τον μαθητή ως κατάκριση και μομφή, γεγονός που 

μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων και στη 

διαμόρφωση αρνητικής εικόνας του εαυτού για τον ίδιο (Ράπτη, 2002:89). Το 

φαινόμενο αυτό εντείνεται και από την ύπαρξη  ενός αρνητικού κλίματος στην τάξη, 

στο οποίο το λάθος συνδέεται άμεσα με το προσωπικό «ρίσκο» μιας αποτυχίας 

ενώπιον του διδάσκοντος και των συμμαθητών (Hattie & Timperley, 2007). Οι 

Voerman et al. (2012) υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η επίδραση είτε της θετικής είτε 

της αρνητικής ανατροφοδότησης εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η κάθε μία 

ταυτίζεται ή συγκρούεται με την εκτίμηση του ίδιου του μαθητή για την επίδοση του. 

Συγχρόνως, η προσωπική ανατροφοδότηση στον μαθητή μπορεί να είναι 

αποτελεσματική σύμφωνα με τους Hattie και Timperley (2007) μόνο εάν αφορά στην 

ίδια τη διαδικασία μάθησης και στις στρατηγικές προσέγγισης της γνώσης από τους 

μαθητές και όχι όταν πραγματώνεται με τη μορφή επαίνου (ή μερικές φορές με 

αρνητικές αξιολογήσεις) για την προσωπικότητά τους γενικά. Οι Brown et al. (2012) 

υποστηρίζουν ότι η χρήση του επαίνου αποτελεί γενικά ένα περίπλοκο ζήτημα για 

τους εκπαιδευτικούς, γιατί αφενός δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους μαθητές 

για την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά αφετέρου μπορεί να ενισχύσει τη θετική  

αυτοεικόνα του και τα κίνητρα μάθησης (βλ. Ellis, 2009).  

Ο συναισθηματικός παράγοντας εμπλέκεται κατά τη Leki (1991) στην 

αποτελεσματικότητα της διόρθωσης, καθόσον, όπως υποστηρίζει, οι μαθητές βιώνουν 

έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στη διόρθωση, ειδικά όταν αυτή 

συνοδεύεται από αρνητική βαθμολογία. Η σύνδεση της ανατροφοδότησης με τον 

βαθμό μπορεί να εντείνει το άγχος των μαθητών με αποτέλεσμα «αυτοί να 

ενδιαφέρονται περισσότερο να γίνουν διορθωτές των λαθών που τους επισημαίνει ο 
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εκπαιδευτικός παρά συγγραφείς που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους 

αναγνώστες τους» (Ζacharias, 2007:44). Το ζήτημα του βαθμού ως μέσου 

ανατροφοδότησης αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, καθώς μπορεί να αποθαρρύνει τους μαθητές και να τους απομακρύνει 

από πιο δημιουργικές μορφές ανατροφοδότησης (Tunstall & Gipps, 1996· Brown et 

al., 2012). Ωστόσο, είναι γενικά παραδεκτό ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στην 

ύπαρξη των βαθμών αλλά στον τρόπο ερμηνείας και αξιοποίησής τους από 

διδάσκοντες και μαθητές κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης (Hattie & 

Timperley, 2007·  Brown et al., 2012).  

Παράλληλα, η τάση υπερδιόρθωσης του γραπτού λόγου αποτελεί έναν άλλο 

παράγοντα, που μπορεί να αποθαρρύνει τους μαθητές στην προσπάθειά τους να 

βελτιώσουν τον γραπτό τους λόγο, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται από την 

ανατροφοδότηση που λαμβάνουν στα λάθη τους (Ζacharias, 2007). Σύμφωνα με τον 

Μήτση (2004β:239) οι συνεχείς διορθωτικές παρεμβάσεις του διδάσκοντος έχουν 

αρνητικές συνέπειες στην πρόοδο των μαθητών συντελώντας στην αποθάρρυνσή τους 

να συμμετέχουν σε περαιτέρω γλωσσικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά, οι 

Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης (1997:79) θεωρούν ότι η διόρθωση που 

κινείται στην αντιπαιδαγωγική βάση του κοκκινίσματος των λαθών
59

, κυρίως των 

ορθογραφικών και οι γενικόλογες παρατηρήσεις, όταν δεν συνοδεύονται από 

εξηγήσεις για τις αιτίες των λαθών και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη διόρθωσή 

τους, δημιουργούν στους μαθητές τραυματικές εμπειρίες οι οποίες επιδρούν αρνητικά  

στην ψυχολογική τους κατάσταση.  

Επίσης, ο τρόπος της ανατροφοδότησης από τον διδάσκοντα μπορεί να 

επηρεαστεί αφενός από την αρνητική ή θετική επίδοση των μαθητών και αφετέρου 

από το κοινωνικοπολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδό τους, γεγονός που οδηγεί στο 

φαινόμενο της “αυτοεκπληρούμενης προφητείας”
60

 (Ράπτη, 2002:100). Το φαινόμενο 

αυτό συνδέεται άμεσα με τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού, οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν αιτία για την τάση των μαθητών να αναζητούν μόνο ως σωστό αυτό που 

                                                 
59 Το κοκκίνισμα των λαθών μπορεί να αποφευχθεί με πιο φιλικές προς τον μαθητή τεχνικές, όπως η χρήση 

μολυβιού (Kate, 2010 στο Hamouda, 2011).   
60 Πρόκειται για το "φαινόμενο Πυγμαλίων", σύμφωνα με το οποίο ο τρόπος ανατροφοδότησης των μαθητών από 

τον εκπαιδευτικό επηρεάζεται από την επίδοση τους. Οι καλοί και άριστοι μαθητές επιδοκιμάζονται συχνότερα, 

ενώ αντίθετα αποδοκιμάζονται αυτοί που κάνουν λάθη και έχουν χαμηλή επίδοση (βλ. Ράπτη, 2002:92-93).  
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θα γίνει αποδεκτό από τον διδάσκοντα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του
61

 (Ράπτη, 2002:99· Ζamel, 1985).  

Συνεπώς, η ανατροφοδότηση σε όλες τις μορφές της (αρνητική-θετική) 

απαιτείται να συνδυάζει τη συναισθηματική με τη γνωστική πλευρά της μάθησης με 

απώτερο σκοπό την ισορροπία ανάμεσά τους χωρίς να έχει επικριτικό και τιμωρητικό 

χαρακτήρα (Edge, 1989:20) και συγχρόνως να μπορεί να συνοδεύεται από 

ενθαρρυντικά εξωγλωσσικά στοιχεία (τόνος φωνής, χειρονομίες και εκφράσεις) 

(Vigil & Oller, 1976· Costello & Crane, 2010). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό άγχους που προκαλεί η διόρθωση στον μαθητή και να 

εφαρμόζουν στρατηγικές μέσα από τις οποίες το άγχος να είναι παραγωγικό και όχι 

αρνητικό (Εllis, 2009). Απαραίτητη προϋπόθεση για την παιδαγωγική 

αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης στη μαθησιακή διαδικασία είναι η 

διερεύνηση από τους διδάσκοντες του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές ερμηνεύουν 

την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν, προκειμένου να την προσαρμόσουν στις 

ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες της τάξης (Hattie & Timperley, 2007). Η Ράπτη 

(2002:118) αναφέρει τρεις σημαντικές προϋποθέσεις της ψυχοπαιδαγωγικής 

διαχείρισης του λάθους από τον εκπαιδευτικό: α. την επίγνωση της ψυχοπνευματικής 

και νοητικής κατάστασης των μαθητών β. τη συστηματική παρατήρηση της 

συμπεριφοράς των μαθητών γ. τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού σε 

σύγχρονες διδακτικές και ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους. 

 

2.3 Τύποι και στρατηγικές ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου 
 

Ως στρατηγική διδασκαλίας ορίζεται σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2007:160) το 

σύνολο των διδακτικών - μαθησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνει ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος για την υλοποίηση συγκεκριμένων 

διδακτικών στόχων. Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι η στρατηγική είναι μια 

σκόπιμη-συνειδητή διδακτική παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει επιμέρους 

δραστηριότητες - τεχνικές με τις οποίες ο διδάσκων επιδιώκει να βοηθήσει τον 

μαθητή να προσεγγίσει τη γνώση (Rubin, 1975· Νημά, 2002:84) και οι οποίες 

                                                 
61 Ο Πυργιωτάκης (1999:314-315) διακρίνει τους εκπαιδευτικούς σε τρεις διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τον 

τρόπο με τον οποίο αυτοί διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους για κάθε μαθητή: α. Ο πρώτος τύπος λαμβάνει 

υπόψη την ατομικότητα του κάθε μαθητή, όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας. β. Ο 

δεύτερος τύπος είναι πιο ευέλικτος στις σχέσεις του με τους μαθητές, αλλά αφήνεται περισσότερο να επηρεάζεται 

από αυτούς, γ. Ο τρίτος τύπος έχει τα δικά του στερεότυπα για τους μαθητές του, τα οποία είναι 

αποκρυσταλλωμένα και δύσκολα αναθεωρούνται. Οι προσδοκίες του λειτουργούν περισσότερο ως 

"αυτοεκπληρούμενες προφητείες". 
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σύμφωνα με τον Stern (1992 στο Griffiths, 2004) αποτελούν εκδηλώσεις των 

στρατηγικών
62

. Γι’ αυτό οι επιμέρους διδακτικές δραστηριότητες - πρακτικές 

διαμορφώνουν αλλά και διαφοροποιούν τους τύπους των στρατηγικών συνιστώντας 

τα δομικά τους στοιχεία (Macaro, 2006·  Ματσαγγούρας, 2007:161-162).  

Ειδικότερα, η διορθωτική ανατροφοδότηση (corrective feedback) στον γραπτό 

λόγο των μαθητών μπορεί να λάβει σύμφωνα με τον Ellis (2009:3-4) τις εξής μορφές: 

α. παροχή του σωστού γλωσσικού τύπου, β. μια ένδειξη ότι διαπράχθηκε ένα λάθος, 

γ. μεταγλωσσική πληροφόρηση για τη φύση του λάθους, δ. οποιοσδήποτε 

συνδυασμός των παραπάνω. Οι τύποι αυτοί περιλαμβάνονται στην τυπολογία του 

Ellis (2008) για τις στρατηγικές διορθωτικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο 

των μαθητών, η οποία αξιοποιείται στην παρούσα διατριβή ως βάση ταξινόμησής 

τους. Σύμφωνα με τον Ellis (2008) στην τυπολογία των στρατηγικών 

ανατροφοδότησης είναι αναγκαία η διάκριση ανάμεσα α. στις στρατηγικές που 

αφορούν  στην παροχή ανατροφοδότησης από τον διδάσκοντα στον μαθητή και β. σε 

εκείνες που αναφέρονται στην πρόσληψη (uptake)
63

 της ανατροφοδότησης από τον 

μαθητή με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες 

αναθεώρησης (revision) του γραπτού λόγου μετά την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν. Με βάση τη διάκριση αυτή στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι επιμέρους 

στρατηγικές και πρακτικές ανατροφοδότησης που μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

επίπεδο διαχείρισης του λάθους από τον εκπαιδευτικό, ενώ στον Πίνακα 3 εκείνες 

που αφορούν στον τρόπο διαχείρισης της ανατροφοδότησης που λαμβάνει ο μαθητής 

στα λάθη του. Ο κάθε τύπος ανατροφοδότησης περιγράφεται συνοπτικά μέσα από 

επιμέρους πρακτικές που συνιστούν μια διαφορετική στρατηγική προσέγγισης των 

λαθών του γραπτού λόγου.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή των επιμέρους 

τύπων στρατηγικών ανατροφοδότησης που αξιοποιούν οι διδάσκοντες στα λάθη του 

γραπτού λόγου, καθώς και το πλαίσιο των στρατηγικών που σχετίζονται με τον ρόλο 

του μαθητή στην επεξεργασία της ανατροφοδότησης που λαμβάνει. Παράλληλα, για 

                                                 
62 O όρος "στρατηγική" ταυτίζεται συχνά με τους όρους “μέθοδος”, “τακτική” και “τεχνική”, οι οποίοι έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμοι των στρατηγικών. Η ταύτιση αυτή, ωστόσο, δημιουργεί εννοιολογική σύγχυση 

στην απόδοση του όρου, όπως έχει επισημανθεί ήδη από πολλούς μελετητές (Griffiths, 2004· Macaro, 2006·  

Ματσαγγούρας, 2007· Liang, 2009). Στην παρούσα διατριβής υιοθετείται ο όρος “πρακτική” για να δηλώσει τον 

τρόπο εφαρμογής της εκάστοτε στρατηγικής στη διδακτική πράξη.  
63 Σύμφωνα με τους Lyster και Ranta (1997:49) η έννοια της πρόσληψης (uptake) στην εκπαιδευτική διαδικασία 

αναφέρεται στην αντίδραση του μαθητή στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τον διδάσκοντα και στους 

τρόπους αξιοποίησής της από τον μαθητή είτε για την αποκατάσταση του λάθους είτε για την περαιτέρω 

επεξεργασία του γραπτού λόγου.  
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κάθε τύπο ανατροφοδότησης παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται  

με την εφαρμογή του στη διδακτική πράξη αφενός κατά τη διδασκαλίας της μητρικής 

και αφετέρου της δεύτερης ή ξένης γλώσσας.   

 

 

Πίνακας 2: Τυπολογία στρατηγικών ανατροφοδότησης του διδάσκοντος στον γραπτό λόγο των 

μαθητών (Ellis, 2008:98) 
 

 

 

Τύποι ανατροφοδότησης- Στρατηγικές  

 

Περιγραφή πρακτικών ανατροφοδότησης 

 

1. Άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση (direct 

corrective feedback) 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει στον μαθητή τον σωστό τύπο. 

 

 

2. Έμμεση διορθωτική ανατροφοδότηση (indirect 

corrective feedback) 

 

Ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει το λάθος, αλλά δεν δίνει τον 

σωστό τύπο, υποδεικνύοντας το λάθος: 

α. με  υπογράμμιση μέσα στο γραπτό 

β. με αναφορά στο περιθώριο του γραπτού  

 

3.Μεταγλωσσική διορθωτική ανατροφοδότηση 

(metalinquistic corrective feedback) 

 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει μεταγλωσσικές πληροφορίες για τη 

φύση του γλωσσικού λάθους:  

α. με κωδικοποίηση των λαθών 

β.με σύντομες γραμματικές περιγραφές 

 

4. Eστιαζόμενη ή μη εστιαζόμενη διορθωτική 

ανατροφοδότηση (focused or unfocused 

corrective feedback) 

 

Ο εκπαιδευτικός είτε διορθώνει όλα τα λάθη των μαθητών 

(εκτενής διόρθωση) είτε εστιάζει σε συγκεκριμένους τύπους 

λαθών κατά τη διόρθωση (εμβάθυνση). 

 

5. Hλεκτρονική ανατροφοδότηση (electronic 

feedback) 

 

Ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει ή διορθώνει ένα λάθος με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. 

6. Αναδιατύπωση του λάθους (reformulation) Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τον μαθητή στην 

αναδιατύπωση του λάθους προκειμένου να αποδοθεί πιο 

σωστά σύμφωνα με τη γλώσσα - στόχο.   
 

 

Πίνακας 3. Ο ρόλος του μαθητή στην πρόσληψης της ανατροφοδότησης του διδάσκοντος  (Ellis 

2008:99) 
 

 

Στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού λόγου 

από τους μαθητές 

Περιγραφή πρακτικών  

Στρατηγικές αυτοδιόρθωσης (self correction) 

και αλληλοδιόρθωσης (peer correction)  

Ο μαθητής εμπλέκεται σε διαδικασίες αναθεώρησης του 

γραπτού (revision) - είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια 

των  συμμαθητών του - μετά την ανατροφοδότηση του 

διδάσκοντος. 

Ο μαθητής δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες 

αναθεώρησης (revision) του γραπτού λόγου 

α. Ζητείται από τους μαθητές να μελετήσουν τις 

διορθώσεις του διδάσκοντος. 

β. Επιστρέφονται στους μαθητές μόνο τα διορθωμένα 

γραπτά. 
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2.3.1 Άμεση και έμμεση διορθωτική ανατροφοδότηση (Direct and 

indirect CF) 
 

Στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών η σύγχρονη βιβλιογραφία διακρίνει δυο 

βασικούς τύπους στρατηγικών της διορθωτικής ανατροφοδότησης: την άμεση και την 

έμμεση (Ferris, 2002· Lee, 2004· Ferris & Hedgcock, 2005· Lee, 2008a· Bitchener & 

Knoch, 2010). Οι δύο αυτοί τύποι διαφέρουν ως προς την αμεσότητα με την οποία 

παρέχεται το σωστό από τον διδάσκοντα στον μαθητή και τον βαθμό συμμετοχής του 

μαθητή στη διόρθωση του γραπτού λόγου (Storch & Wigglesworth, 2010). Η άμεση 

ανατροφοδότηση αναφέρεται στον εντοπισμό του λάθους και στην παροχή του 

σωστού γλωσσικού τύπου ή μιας γλωσσικής δομής από τον εκπαιδευτικό, ενώ η 

έμμεση ανατροφοδότηση στον εντοπισμό του λάθους και στην υπόδειξη από τον 

εκπαιδευτικό ότι αυτό διαπράχθηκε, αλλά εναποθέτει τη διόρθωση στον ίδιο τον 

μαθητή (Ferris, 2002:19· Ellis, 2008).  

Σύμφωνα με τον Bitchener (2008) και τους Βitchener και Knoch (2009) η άμεση 

ανατροφοδότηση εφαρμόζεται με την παροχή μιας σωστής γλωσσικής μορφής ή 

δομής πάνω ή κοντά στο γλωσσικό λάθος και μπορεί να περιλαμβάνει:  

 τη διαγραφή μιας περιττής λέξης ή φράσης  

 την εισαγωγή μιας λέξης ή φράσης που απουσιάζει 

 τη διόρθωση με τον σωστό τύπο ως προς τη μορφή ή το περιεχόμενο του 

γραπτού λόγου 

Η έμμεση ανατροφοδότηση  μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους, 

μέσα από τους οποίους το λάθος επισημαίνεται με διαφορετικό βαθμό «ρητότητας» 

(«explicitness») από τον διδάσκοντα προς τον μαθητή (Bitchener, 2008):  

 υπογραμμίζοντας ή κυκλώνοντας το λάθος 

 χρησιμοποιώντας ενδείξεις για τον εντοπισμό του λάθους  

 χρησιμοποιώντας κωδικούς για το είδος του λάθους 

Οι έρευνες που μελέτησαν την εφαρμογή της άμεσης και της έμμεσης 

ανατροφοδότησης  στη διδακτική πράξη έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε 

αντιφατικές διαπιστώσεις για την αποτελεσματικότητά τους στη διόρθωση των λαθών 

του γραπτού λόγου (Ellis, 2012:136). Η Lalande (1982) σε έρευνα της απέδειξε ότι οι 

μαθητές που έλαβαν έμμεση ανατροφοδότηση στη διόρθωση των γλωσσικών λαθών 

του γραπτού λόγου επέδειξαν στατιστικά σημαντικότερη βελτίωση σε σχέση με 

εκείνους που έλαβαν άμεση ανατροφοδότηση. Παράλληλα, οι Ferris και Roberts 
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(2001) διαπίστωσαν με έρευνά τους ότι η μη κωδικοποιημένη έμμεση 

ανατροφοδότηση (με τη μορφή απλής υπογράμμισης του λάθους) και η 

κωδικοποιημένη έμμεση ανατροφοδότηση (με υπόδειξη του τύπου του λάθους) σε 

επιμέρους λάθη μορφής και προτασιακής δομής μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες 

αυτοδιόρθωσης των μαθητών συμβάλλοντας σε μακροπρόθεσμα μαθησιακά 

αποτελέσματα στον γραπτό τους λόγο. Ωστόσο, στην έρευνα της Chandler (2003) η 

άμεση ανατροφοδότηση απεδείχθη πιο αποτελεσματική στα λάθη που σχετίζονται με 

την ακρίβεια του γραπτού λόγου σε σχέση με επιμέρους τύπους της έμμεσης 

ανατροφοδότησης.  

Πρώτη βασική παράμετρος που απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη στην εφαρμογή 

είτε της άμεσης είτε της έμμεσης ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου 

είναι η ικανότητα των μαθητών να προβούν σε αυτοδιόρθωση ή όχι (Chandler, 2003). 

Συγχρόνως, η Storch (2010) θεωρεί ότι η έμμεση ανατροφοδότηση μπορεί να αποβεί 

αποτελεσματική για τους μαθητές μόνο αν έχουν εσωτερικεύσει κάποιες γλωσσικές 

δομές, ενώ η Lee (2003b) τονίζει ότι η έμμεση ανατροφοδότηση ενδείκνυται για 

μαθητές που έχουν κατακτήσει υψηλό βαθμό γλωσσικής επάρκειας
64

. Kατά συνέπεια, 

ο τύπος της άμεσης ανατροφοδότησης θεωρείται σύμφωνα με τους Ferris και Roberts 

(2001) ως πιο αποτελεσματικός σε μαθητές χαμηλών τάξεων.  

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που καθορίζει την υιοθέτηση άμεσων ή 

έμμεσων στρατηγικών ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες είναι σύμφωνα με τη 

Ferris (2002:63) η φύση του λάθους που διαπράχθηκε. Η ίδια θεωρεί ότι η άμεση 

ανατροφοδότηση είναι πιο αποτελεσματική σε περίπλοκα λάθη μορφής και 

προτασιακής δομής και στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο διδάσκων επιδιώκει να 

εστιάσει την προσοχή των μαθητών σε συγκεκριμένους τύπους λαθών κατά τη 

διόρθωση. Η Sou (2010) μελετώντας σε έρευνά της δύο γενικές στρατηγικές 

ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο, τις κατευθυντικές (directive) και τις 

διευκολυντικές (facilitative)
65

 διαπίστωσε ότι οι πρώτες αποδίδουν περισσότερο σε 

λάθη προτασιακού επιπέδου, ενώ οι δεύτερες είναι πιο αποτελεσματικές ως προς τη 

βελτίωση της δομής του γραπτού λόγου και τη βαθύτερη κατανόηση του θέματος, 

                                                 
64 Oι Εllis et al. (2008:355) αναφέρουν και οι ίδιοι ότι η αποτελεσματικότητα των τύπων αυτών ανατροφοδότησης 

εξαρτάται από το επίπεδο γραμματικής γνώσης και γλωσσικής επάρκειας του μαθητή. Κατά συνέπεια, ο διδάσκων 

είναι δύσκολο να γνωρίζει επαρκώς το γλωσσικό επίπεδο για κάθε μαθητή, ώστε να αποφασίσει στην πράξη, αν 

θα διορθώσει άμεσα ή έμμεσα το λάθος.  
65 H Sou (2010:23-24) ορίζει ως “κατευθυντήριες στρατηγικές” ανατροφοδότησης (directive strategies)  αυτές που 

ανήκουν στο πλαίσιο της άμεσης ανατροφοδότησης και εφαρμόζονται κυρίως στα λάθη γραμματικού τύπου, 

δομής της πρότασης και λεξιλογίου, ενώ ως “διευκολυντικές” (facilitative) ορίζει εκείνες που αποτελούν 

στρατηγικές έμμεσης ανατροφοδότησης κυρίως στα λάθη περιεχομένου. 
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στοιχεία δηλαδή που αφορούν την επικοινωνιακή φύση της παραγωγής του γραπτού 

λόγου. Τονίζει, βέβαια, ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια ισορροπία στη χρήση των 

δυο τύπων στρατηγικών, ώστε μαθητές να εξοικειώνονται πρώτα με τις 

κατευθυντικές στρατηγικές και να εισέρχονται σταδιακά στις δεύτερες (οπ.π., p. 30).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γενικά αναγνωρισμένο το προβάδισμα της έμμεσης 

έναντι της άμεσης ανατροφοδότησης ένεκα του γεγονότος ότι προωθεί τον 

αναστοχασμό των μαθητών επάνω στον γραπτό λόγο (Ferris, 2002:63). Η άμεση 

διόρθωση των λαθών από τον διδάσκοντα απαιτεί ελάχιστη γνωστική επεξεργασία 

του λάθους από τον μαθητή και ως εκ τούτου δεν οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μόνιμα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Εllis, 2008). Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ληφθούν 

υπόψη ως προϋποθέσεις στην εφαρμογή της έμμεσης ανατροφοδότησης: α. η 

συνειδητοποίηση του λάθους από τον μαθητή, ώστε να προβεί μετέπειτα στη 

διόρθωση του (Ferris, 2002), β. το μαθησιακό περιβάλλον εφαρμογής της, όπως για 

παράδειγμα το γεγονός ότι τα οφέλη της μετριάζονται από την πρόσθετη χρονική 

καθυστέρηση που χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία, μέχρι να αντιληφθούν οι μαθητές 

αν οι υποθέσεις τους για το σωστό ισχύουν (Chandler, 2003) και γ. οι προτιμήσεις 

διδασκόντων και μαθητών σε συγκεκριμένους τύπους ανατροφοδότησης (Leki, 1991·  

Saito, 1994· Zacharias, 2007). Ειδικότερα, ο βαθμός στον οποίο οι στρατηγικές 

παρουσιάζονται άμεσα ή έμμεσα στους μαθητές εξαρτάται και από την επιλογή του 

εκπαιδευτικού σε σχέση με αυτό που διευκολύνει περισσότερο τον ίδιο στη γλωσσική 

διδασκαλία, καθώς και από τον βαθμό περιπλοκότητας που παρουσιάζουν οι 

στρατηγικές αυτές για τον μαθητή κατά την εφαρμογή τους (Cohen, 1991a). 

 

2.3.2 Μεταγλωσσική διορθωτική ανατροφοδότηση (Metalinguistic CF) 
 

Η χρήση μεταγλωσσικής πληροφόρησης από τον διδάσκοντα για τη φύση και το 

είδος του λάθους που έχει διαπραχθεί στον γραπτό λόγο των μαθητών συνιστά το 

διακριτό τύπο της μεταγλωσσικής διορθωτικής ανατροφοδότησης, η οποία 

εφαρμόζεται είτε μέσα από τη χρήση κωδικών στον εντοπισμό και στην υπόδειξη του 

λάθους, είτε μέσα από τη χρήση μεταγλωσσικής εξήγησης και περιγραφής των λαθών 

(Ellis, 2008).  

Η μεταγλωσσική ανατροφοδότηση μπορεί να συνδυαστεί αφενός με την 

άμεση και αφετέρου με την έμμεση ανατροφοδότηση. Όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο η έμμεση ανατροφοδότηση μπορεί να είναι κωδικοποιημένη 
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(coded) ή μη κωδικοποιημένη (uncoded) με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο παρέχεται 

ρητά στον μαθητή (Ferris, 2002:20). H κωδικοποιημένη ανατροφοδότηση αναφέρεται 

στον προσδιορισμό του τύπου του λάθους, είτε μέσα από μεταγλωσσικούς κώδικες 

και σύμβολα είτε μέσα από σύντομες μεταγλωσσικές περιγραφές (Lee, 2003b· Ellis, 

2008). Η μη κωδικοποιημένη ανατροφοδότηση αφορά μόνο στον εντοπισμό (απλή 

υπογράμμιση) και όχι στην υπόδειξη του τύπου του λάθους από τον διδάσκοντα  

αφήνοντας στον γράφοντα τη διάγνωση και την επίλυση του προβλήματος (Ferris & 

Roberts, 2001· Ferris,  2002· Lee, 2008a).  

Στην άμεση ανατροφοδότηση  του λάθους οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν μαζί 

με την παροχή του σωστού μεταγλωσσικά σύμβολα, κωδικούς ή σχόλια πάνω στο 

λάθος που έχει εντοπιστεί. Σύμφωνα με τον Bitchener (2008) και τους Βitchener και 

Knoch (2009) η άμεση ανατροφοδότηση μπορεί να συνδυαστεί είτε με γραπτή 

μεταγλωσσική εξήγηση (για παράδειγμα οι γραμματικοί κανόνες που παρατίθενται 

από τον διδάσκοντα στο τέλος του μαθητικού τετραδίου με αναφορά σε εκείνα τα 

σημεία του κειμένου, όπου διαπράχθηκε το λάθος) είτε με προφορική μεταγλωσσική 

εξήγηση, όπως για παράδειγμα η προφορική συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και 

ενός μαθητή ή μιας ομάδας μαθητών για τα γλωσσικά λάθη σε μορφή μαθήματος 

(mini-lesson).  

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης στα λάθη 

του γραπτού λόγου προκύπτουν αντιφατικά αποτελέσματα για την 

αποτελεσματικότητα της στη διόρθωση των λαθών σε σχέση με άλλους τύπους 

ανατροφοδότησης. Στην έρευνα των Lyster και Ranta (1997) η μεταγλωσσική 

ανατροφοδότηση σε συνδυασμό με έμμεσες μορφές επεξεργασίας των λαθών 

οδήγησε σε μεγαλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τις άμεσες, ενώ 

αντίθετα σύμφωνα με έρευνα της Scheen (2007) η γραπτή μεταγλωσσική εξήγηση 

μπορεί να συμβάλει στην αφομοίωση γραμματικών κυρίως τύπων και είναι πιο 

αποτελεσματική σε συνδυασμό με την άμεση ανατροφοδότηση. Η Chandler (2003) 

υποστήριξε σε έρευνά της ότι η άμεση ανατροφοδότηση και η απλή υπογράμμιση των 

γλωσσικών λαθών μπορεί να αποβεί περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με τον 

εντοπισμό και τη μεταγλωσσική περιγραφή του λάθους. Στις έρευνες των Βitchener et 

al. (2005) και του Bitchener (2008) διαπιστώθηκε ότι η άμεση ανατροφοδότηση σε 

συνδυασμό με την προφορική και γραπτή μεταγλωσσική εξήγηση ήταν πιο 

αποτελεσματική στη βελτίωση της ακρίβειας του γραπτού λόγου των μαθητών. 

Ωστόσο, οι Ferris και Roberts (2001), οι οποίοι συνέκριναν σε έρευνά τους δυο 
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τύπους έμμεσης ανατροφοδότησης (την απλή υπογράμμιση του γλωσσικού λάθους 

και την υπογράμμιση μαζί με την κωδικοποίηση του γλωσσικού λάθους) δεν 

εντόπισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βελτίωση της ακρίβειας του γραπτού 

λόγου των μαθητών.  

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή της μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης στη 

διόρθωση του γραπτού λόγου μπορεί να είναι αποτελεσματική, με την προϋπόθεση 

όμως ότι οι μαθητές είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία των μεταγλωσσικών 

όρων, συμβόλων και κωδικών που αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή της (Lee, 

2003b). Συνίσταται, επομένως, η χρήση ενός σταθερού συστήματος κωδικοποίησης 

των λαθών που θα υποστηρίζεται από συστηματική διδασκαλία της γραμματικής, 

καθώς η χρήση μεταγλωσσικών συμβόλων ή κωδικών μπορεί να καταστεί δυσνόητη 

για τους μαθητές (Ferris, 2002· Lee, 2005· Lee, 2008a). Οι επιφυλάξεις που 

διατυπώνονται ως προς την παροχή γραπτών ή προφορικών μεταγλωσσικών 

ενδείξεων και σχολίων στα λάθη του γραπτού λόγου αφορούν στο γεγονός ότι αφενός 

μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα χρονοβόρες για τον διδάσκοντα και αφετέρου 

προϋποθέτουν εξειδικευμένη γλωσσική κατάρτιση από τον ίδιο και τον μαθητή, 

προκειμένου να οδηγήσουν σε μόνιμα μαθησιακά αποτελέσματα  (Εllis, 2008·  Ferris, 

2010).   

2.3.3 Εστιαζόμενη και μη εστιαζόμενη διορθωτική ανατροφοδότηση 

(Focused and Unfocused CF) 

 

Μια άλλη διάκριση των στρατηγικών της διορθωτικής ανατροφοδότησης γίνεται με 

κριτήριο τον βαθμό εστίασής της σε συγκεκριμένους τύπους λαθών στον γραπτό 

λόγο. H “επιλεκτική - εστιαζόμενη ανατροφοδότηση” (“selective - focused 

feedback”) εστιάζει σε συγκεκριμένους τύπους και κατηγορίες λαθών κατά τη 

διόρθωση, ενώ η “συνολική - μη εστιαζόμενη ανατροφοδότηση” (“comprehensive - 

unfocused feedback”) παρέχεται από τον διδάσκοντα σε όλα τα υπάρχοντα λάθη του 

γραπτού λόγου (Ferris, 2002:32· Lee, 2008a· Ellis, 2008).  

Η εστιαζόμενη ανατροφοδότηση στον γραπτό λόγο αξιολογείται γενικά ως πιο 

αποτελεσματική στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Bitchener et al., 2005· Sheen, 2007·  

Bitchener & Knoch, 2009) σε σχέση με τη συνολική ανατροφοδότηση
66

, καθώς 

συμβάλλει στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της διόρθωσης (Ferris, 2007). 

                                                 
66 Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Storch (2010:40), οι έρευνες που έδειξαν ότι η εστιαζόμενη υπερτερεί 

της μη εστιαζόμενης ανατροφοδότησης, αναφέρονται μόνο σε λάθη γραμματικής δομής και όχι σε άλλες 

κατηγορίες λαθών. 
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Χαρακτηριστικά οι Ellis et al. (2008) υποστηρίζουν ότι η εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση βοηθά τον μαθητή στο να κατανοήσει αποτελεσματικότερα έναν 

συγκεκριμένο τύπο λάθους και τις απαιτούμενες πρακτικές διόρθωσης του. 

Διευκολύνεται, συγχρόνως, η εστίαση της προσοχής των μαθητών σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες λαθών μέσα από την ομαδοποίησή τους, γεγονός που καθιστά την 

επεξεργασία της ανατροφοδότησης πιο διαχειρίσιμη για τους ίδιους (Ferris, 2002:50·  

Lee, 2004· Ηattie & Timperley, 2007). Τέλος, ο Μήτσης (2004β:245) προτείνει την 

εφαρμογή της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του μαθητή (όπως το επίπεδο μάθησης και την 

επίδοση), ώστε η επισήμανση των λαθών να αποτελεί για τον διδάσκοντα μια 

σκόπιμη και όχι τυχαία διδακτική ενέργεια.  

Αντίθετα, η διόρθωση όλων των γλωσσικών λαθών στη γραπτή έκφραση του 

μαθητή εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο, γιατί μπορεί να αποβεί εξουθενωτική για τον 

εκπαιδευτικό και επιβαρυντική για τον μαθητή καθώς ενισχύει την τάση 

υπερδιόρθωσης του γραπτού
67

. Παράλληλα, στηρίζεται σύμφωνα με τη Lee 

(2003b:156) στη μη ρεαλιστική αξίωση των διδασκόντων για ένα γραπτό που είναι 

απαλλαγμένο από λάθη, ενώ καθίσταται ανέφικτο στη διδακτική πράξη να 

διορθώνουν οι ίδιοι όλα τα λάθη που συναντούν στον γραπτό λόγο των μαθητών (βλ. 

Diab, 2005).  

H Ferris (2010) προτείνοντας την εξισορρόπηση ανάμεσα στις δύο πρακτικές 

θεωρεί ότι η εστιαζόμενη ανατροφοδότηση μπορεί να παρέχεται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτική ως προς την ποικιλομορφία και την 

πολυπλοκότητα της γλώσσας στον γραπτό λόγο των μαθητών. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τον Ellis (2008) είναι αναγκαίο να διερευνηθεί πιο συστηματικά στη διεθνή 

βιβλιογραφία η εφαρμογή της εστιαζόμενης και μη εστιαζόμενης ανατροφοδότησης 

συγκριτικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην ίδια τη διδακτική πράξη.  

  

2.3.4 Ηλεκτρονική ανατροφοδότηση (Electronic feedback) 
 

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών ενδυνάμωσε τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να 

ασκήσουν στη διαδικασία της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο, ενώ στην 

παραδοσιακή μορφή της περιοριζόταν μόνο στη χειρόγραφη επισήμανση των λαθών 

                                                 
67 Χαρακτηριστικά η Lee (2005:2) υποστηρίζει ότι η επιλεκτική διόρθωση λαθών μπορεί να συμβάλει στην 

ψυχολογική ενίσχυση του μαθητή, ενώ η συνολική διόρθωση όλων των λαθών μπορεί να τον αποθαρρύνει λόγω 

του κινδύνου υπερδιόρθωσης του γραπτού λόγου.  
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και στο σχολιασμό τους από τους διδάσκοντες (Bitchener et al., 2010). Παράλληλα, η 

θεώρηση της παραγωγής του γραπτού λόγου ως διαδικασίας και ως κοινωνικής 

πρακτικής στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών ενίσχυσε τον 

διαδραστικό και συνεργατικό χαρακτήρα της ανατροφοδότησης μέσα από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών ανάμεσα σε διδάσκοντες και μαθητές (Sadrolmomaleki, 2009· 

Grieshaber, 2010).   

Σύμφωνα με τους Costello και Crane (2010) η “ηλεκτρονική 

ανατροφοδότηση” (“electronic feedback”) ορίζεται ως η πληροφόρηση που παρέχεται 

στους μαθητές μέσα από τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

εργασίας τους και μπορεί να περιέχει επιμέρους τύπους ανατροφοδότησης, όπως τη 

διαμορφωτική και την αθροιστική. Οι Ware και Warschauer (2006) υποστηρίζουν 

χαρακτηριστικά ότι η ηλεκτρονική ανατροφοδότηση νοηματοδοτείται ανάλογα με το 

εκάστοτε παιδαγωγικό πλαίσιο και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει τον συνδυασμό παραδοσιακών και 

εναλλακτικών στρατηγικών ανατροφοδότησης ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους 

που έχουν τεθεί από τους διδάσκοντες. Κατά συνέπεια, όταν η διδασκαλία του 

γραπτού λόγου αποσκοπεί κυρίως στον έλεγχο επιμέρους δεξιοτήτων η ηλεκτρονική 

ανατροφοδότηση αναφέρεται στην “αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση” 

(“automated electronic feedback”). Αυτή εφαρμόζεται κυρίως στο πλαίσιο της 

αξιολογικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο μέσα από συγκεκριμένα συστήματα 

λογισμικών
68

 (βλ. Ware & Warschauer, 2006· Sadrolmomaleki, 2009). Τα λογισμικά 

αυτά μπορούν να παρέχουν ανατροφοδότηση σε μια ευρεία κλίμακα αξιολόγησης 

επιμέρους χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου τόσο κατά τη διδασκαλία της 

μητρικής όσο και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας.  

                                                 
68 Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί λογισμικά, μέσα από τα οποία μπορεί να παρέχεται 

αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική ανατροφοδότηση στον μαθητή. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποια από 

αυτά: α. Το λογισμικό "Markin" που αναπτύχθηκε από τον Ηolmes (1996-2002) και αξιοποιείται για τη διόρθωση 

γραπτών με επισημείωση των λαθών από τον εκπαιδευτικό, χρήση στατιστικών στοιχείων των λαθών και 

δυνατότητα προσθήκης σχολίων από τον εκπαιδευτικό. Συνδυάζει, δηλαδή, τη δυνατότητα ποσοτικής και 

ποιοτικής επεξεργασίας του γραπτού λόγου των μαθητών μέσα από την εξατομικευμένη διόρθωση στο γραπτό του 

κάθε μαθητή και έναν προσαρμόσιμο στη διόρθωση κώδικα από τον εκπαιδευτικό (Lirola & Cuevas, 2008).β. το 

λογισμικο Deadalus Integrated Writing Environment, στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρούν 

τα κείμενα τους με ερωτήσεις που εμφανίζονται μέσω του προγράμματος. γ. Λογισμικά αυτόματης αξιολόγησης 

γραπτών κειμένων, όπως για παράδειγμα το Electronic Essay Rater (Burstein et al., 1998 στο Μiltsakaki & 

Kukich, 2000), τα οποία με τη χρήση ηλεκτρονικού αξιολογητή (e-rater) παρέχουν ένα συνολικό βαθμό σε 

πραγματικό χρόνο σχετικά με πολλές πτυχές του γραπτού λόγου (γραμματική, δομή κειμενικού είδους, λεξιλόγιο), 

αλλά και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σε επιμέρους τομείς όπως γραμματική, δομή, ύφος και έκφραση του 

γραπτού λόγου (Ware & Warschauer, 2006). 
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Ωστόσο, η προσέγγιση της παραγωγής γραπτού λόγου ως κοινωνικής 

πρακτικής και οι αρχές της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης, νοηματοδοτούν την 

ηλεκτρονική ανατροφοδότηση ως μια διαδικασία χρήσης του τεχνολογικού μέσου, 

που επιτρέπει την ανατροφοδότηση σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

επίτευξης επικοινωνιακών στόχων (Ware & Warschauer, 2006· Sadrolmomaleki, 

2009). Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν ένα μαθητοκεντρικό 

περιβάλλον συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου, στο οποίο ο ρόλος των 

μαθητών είναι αυτόνομος και ενεργητικός στην πρόσληψη ανατροφοδότησης, ενώ ο 

διδάσκων αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμεσολαβητή στην όλη διαδικασία 

(Warschauer, 2002). Επιμέρους ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μπορούν να προσφέρουν 

τη δυνατότητα προφορικής και γραπτής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο του 

μαθητή και τη δυνατότητα αναθεώρησης του μέσα από διαδικασίες σύγχρονης και 

ασύγχρονης επικοινωνίας (Ware & Warschauer, 2006). Οι νέες τεχνολογίες 

διαμορφώνουν στην περίπτωση αυτή ένα καθεστώς ετερο-ανατροφοδότησης (peer 

feedback) μέσα από πρακτικές αλληλοδιόρθωσης του γραπτού λόγου (Coldberg et al., 

2003· Υang, 2010a), οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ενδεικτικά μέσα από: α. 

σύγχρονες (online) συζητήσεις των διδασκόντων με τους μαθητές ή των μαθητών 

μεταξύ τους στα λάθη του γραπτού τους λόγου (Ferris, 2002:25), β. ασύγχρονες 

συζητήσεις που προωθούν τη μεταγνωστική επεξεργασία επιμέρους λαθών του 

γραπτού λόγου από τους μαθητές (Ware &Warschauer, 2006), γ. τη χρήση του 

ηλεκτρονικού portfolio (electronic portfolio), το οποίο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο 

στοχασμού και ανάλυσης για τον μαθητή μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και 

ετεροαξιολόγησης του γραπτού λόγου, αλλά και μέσο ανατροφοδότησης για τον 

διδάσκοντα σχετικά με την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων (Bauer & 

Anderson, 2000), δ. τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (ΗΣΚ)
69

, τα οποία αποτελούν 

ένα άλλο τεχνολογικό μέσο με πολλές παιδαγωγικές εφαρμογές στον τομέα της 

ανατροφοδότησης. Από τη στιγμή που μεγάλος αριθμός κειμένων στη γλώσσα - 

στόχο αξιοποιείται στον υπολογιστή για τη μέτρηση της συχνότητας χρήσης των 

                                                 
69 Tα ΗΣΚ μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλείο υπολογιστικής ανάλυσης λαθών και ως βάση για το σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού. Η σύνδεση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων με τη σημείωση λαθών (error tagging) 

αποτελεί κεντρική επιδίωξη της μεθοδολογίας της ηλεκτρονικής ανάλυσης λαθών (computer - aided error analysis 

methodology), μέσα από την οποία διαμορφώνεται ένα σύστημα επισημείωσης λαθών που βασίζεται στην 

ταξινόμηση λαθών. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το σώμα κειμένων και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη όχι 

μόνο να εντοπίσει διάφορες κατηγορίες λαθών αλλά και τις διορθώσεις τους με δυνατότητα ποσοτικής και 

ποιοτικής ανάλυσης τους (Diaz -Negrillo & Fernandez-Dominguez, 2006· Tζιμώκας, 2010). Για τα ελληνικά 

δεδομένα έχει αναπτυχθεί το λογισμικό "Επισημειωτής" (Κoutsis κ.α., 2007), το οποίο είναι λογισμικό 

επισημείωσης λαθών σε κείμενα που παράγουν οι μαθητές που μαθαίνουν τη ΝΕ ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.  
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γλωσσικών στοιχείων (λεξιλογικά στοιχεία και μορφοσυντακτικές δομές) οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκήσουν τους μαθητές στην άντληση υλικού για την 

παραγωγή γραπτού λόγου σε διάφορα κειμενικά είδη (Ferris, 2002:43)
70

. Οι 

συμφραστικοί πίνακες των σωμάτων κειμένων μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες για 

πρωτοποριακές χρήσεις της ανατροφοδότησης και να αξιοποιηθούν από τον μαθητή 

ως περιβάλλοντα εξέτασης των φαινομένων στα οποία εμφανίζονται λάθη, 

αποκτώντας, παράλληλα, επίγνωση των συμβάσεων του κάθε κειμενικού είδους 

(Sadrolmomaleki, 2009).  

Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν σύμφωνα με τους 

Ασκιανιάκη κ.α. (2007) τη μεταγνωστική επεξεργασία του λάθους από τον ίδιο τον 

μαθητή, προκειμένου να οδηγηθεί ο ίδιος σε εναλλακτικούς τρόπους και στρατηγικές 

προσέγγισης του. Ειδικότερα,  μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να βελτιωθεί η 

ποσότητα και η ποιότητα του γραπτού λόγου των μαθητών, καθώς δίνεται η 

δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των κειμένων τους και η διαρκής επανεξέτασή τους 

(Goldberg et al., 2003), ενώ σύμφωνα με τους Costello και Crane (2010) η 

ηλεκτρονική ανατροφοδότηση μπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσματική και ως προς 

τις εξατομικευμένες ανάγκες του αποδέκτη. Τέλος, οι Bauer και Anderson (2000) 

προτείνουν την αξιοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης του γραπτού 

λόγου των μαθητών για το περιεχόμενο, την έκφραση αλλά και για τον βαθμό 

συμμετοχής των μαθητών σε διαδραστικές πρακτικές μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Τα κριτήρια αυτά απορρέουν σύμφωνα με τους συγγραφείς από τις αρχές του 

κονστρουκτιβισμού και έχουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ώστε να εμπλέκουν τους 

μαθητές σε διαδικασίες ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του γραπτού τους 

λόγου προωθώντας την κριτική τους σκέψη
71

. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η σύνδεση των 

νέων τεχνολογιών με τις πρακτικές των διδασκόντων ανάλογα με τους στόχους που 

                                                 
70 Στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεικτικά τα σώματα κειμένων της Πύλης 

για την Ελληνική γλώσσα (www.greek-language.gr), τα σώματα κειμένων του ΙΕΛ (http://hnc.ilsp.gr/) και του 

ΣΕΚ (http://sek.edu.gr). 
71 Σύμφωνα με τους Costello και Crane (2010) η ηλεκτρονική ανατροφοδότηση προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική προϋποθέτει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (critical thinking) μέσα από διαδικασίες 

αναστοχασμού των μαθητών στη διαδικασία μάθησης με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας τους. 

Ειδικότερα, κατά την Yang (2010a:1202-1203) τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να προσφέρουν 

πολλές ευκαιρίες για βελτίωση του γραπτού λόγου των μαθητών μέσα από διαδικασίες αυτοδιόρθωσης και 

ετεροαξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του αναστοχασμού τόσο κατά τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας (reflection-in-action), όσο και πάνω στη μαθησιακή διαδικασία που προηγήθηκε 

(reflection -on-action).  

file:///E:/διδακτορικό/διδακτορικό/κομμάτια%20διατριβής%20NEO/τελικά%20κομμάτια/διδακτορικό/σύνταξη%20διδακτορικού/α΄μέρος/www.greek-language.gr
http://hnc.ilsp.gr/
http://sek.edu.gr/
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κάθε φορά επιδιώκονται στη διδακτική πράξη
72

 (Ware & Warschauer, 2006·  

Grieshaber, 2010).  

 

2.3.5 Αναδιατύπωση (Reformulation)  
 

 

H αναδιατύπωση ως μέσο ανατροφοδότησης έχει προταθεί από τον Levenston (1978 

στο Cohen, 1983) στο πλαίσιο της διδασκαλίας της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και 

συνίσταται στην επαναγραφή του γραπτού λόγου του μαθητή από φυσικό ομιλητή, 

προκειμένου να ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδα (μορφή, περιεχόμενο, δομή και 

ύφος) της γλώσσας-στόχου.  

Σύμφωνα με τον Ellis (2008) ο διδάσκων μπορεί να παρέχει διάφορες 

επιλογές στη διαδικασία της αναδιατύπωσης του γραπτού λόγου των μαθητών 

αφήνοντας στον μαθητή την τελική αναθεώρηση (revision) του κειμένου μέσα από 

διαδικασίες επεξεργασίας των προτεινόμενων αλλαγών. Η αξία της προσέγγισης 

αυτής έγκειται, επομένως, στο γεγονός ότι δίνει έμφαση στην ύπαρξη περισσοτέρων 

του ενός «σωστών τρόπων» παραγωγής γραπτού λόγου (Cohen, 1983). Ωστόσο, η 

στρατηγική της αναδιατύπωσης του γραπτού λόγου των μαθητών από τον διδάσκοντα 

μπορεί να οδηγήσει στην “οικειοποίηση” (“appropriation”) των ιδεών των μαθητών 

από τον ίδιο (Ferris, 2010). Εν τέλει, η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 

συνδυασμό με την άμεση και έμμεση ανατροφοδότηση ανάλογα με την ετοιμότητα 

και τις ικανότητες των μαθητών για αποτελεσματική επεξεργασία και ένταξη των 

αναδιατυπώσεων στην παραγωγή γραπτού λόγου με βάση τη ληφθείσα από τον 

διδάσκοντα ανατροφοδότηση (Ibarrola, 2013).  

2.3.6 Προφορική διορθωτική ανατροφοδότηση (Oral CF) 

 

H προφορική διορθωτική ανατροφοδότηση (οral corrective feedback) στον γραπτό 

λόγο των μαθητών εντάσσεται στο πλαίσιο της “αλληλεπιδρασιακής 

ανατροφοδότησης” (“interactional feedback”) μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

(Lyster & Mori, 2006· Mackey, 2006). Ανήκει στους εναλλακτικούς τύπους 

ανατροφοδότησης και συνδέεται με την κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, 

                                                 
72 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία προτείνεται πλέον ο συνδυασμός της ηλεκτρονικής ανατροφοδότησης με την 

παραδοσιακή «ζωντανή» διάδραση εκπαιδευτικού - μαθητή και όχι η αντικατάσταση αυτής μέσα από τις νέες 

τεχνολογίες (Sadrolmomaleki, 2009:42), προκειμένου να υλοποιούνται ευέλικτα και πολύπλευρα οι εκάστοτε 

διδακτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό. 
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σύμφωνα με την οποία η μάθηση προκύπτει μέσα από διαδικασίες κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων στη διδασκαλία (Chuang, 

2009). Σύμφωνα με την Ferris (2002:24-25) μπορεί να περιλαμβάνει τις λεγόμενες 

προφορικές “συνεδρίες του διδάσκοντος με τον μαθητή” (“teacher-student 

conferences”) και τις “συνεδρίες αλληλο-διόρθωσης” (“peer-editing sessions”) 

μεταξύ των μαθητών, προκειμένου να συζητηθούν επιμέρους λάθη του γραπτού 

λόγου. Oι συζητήσεις αυτές μπορούν να ενδυναμώσουν την ουσιαστική επικοινωνία 

διδάσκοντος - μαθητή μέσα από την άμεση διάδραση προσφέροντας τη δυνατότητα 

για αμφίδρομες επεξηγήσεις ανάμεσά τους και ενισχύοντας την κατανόηση σε 

δύσκολα σημεία του γραπτού λόγου (Saito, 1994· Ferris & Hedgcock, 2005:203). Η 

Zamel (1985) προτείνει τη συγκρότηση μιας συνεργατικής σχέσης του διδάσκοντος 

με τον μαθητή στο σχήμα αναγνώστης - συγγραφέας, μέσα από την οποία η 

αλληλεπίδραση και η διαπραγμάτευση στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών θα 

πραγματοποιείται με προφορικές συνεδρίες.  

Βασικό κριτήριο διάκρισης των τύπων της προφορικής ανατροφοδότησης 

αποτελεί ο βαθμός αμεσότητας με τον οποίο παρέχεται από τον διδάσκοντα κατά τη 

διόρθωση των λαθών. Έτσι, η “προφορική διορθωτική ανατροφοδότηση”
73

 (“oral 

corrective feedback) διακρίνεται αφενός στη ρητή (explicit) και άρρητη (implicit) 

ανατροφοδότηση και αφετέρου στην “ανατροφοδότηση με διαδικασία εισαγωγής 

στοιχείων” (“input-providing corrective feedback”) και στην “ανατροφοδότηση με 

εξαγωγή αποτελεσμάτων μέσα από διαδικασίες προτροπής”
74

 (“output-prompting 

corrective feedback”). Ο συνδυασμός των δύο αυτών κατηγοριών περιλαμβάνεται 

στην ταξινόμηση του Ellis (2009) ως προς τις επιμέρους στρατηγικές της προφορικής 

ανατροφοδότησης (Πίνακας 4).  

Στην περίπτωση της ρητής διορθωτικής ανατροφοδότησης δίνεται ρητή 

υπόδειξη στη διάπραξη του λάθους και η διόρθωση ανήκει στον διδάσκοντα, ενώ 

στην άρρητη ανατροφοδότηση ο μαθητής καλείται να συμπεράνει μόνος του το λάθος 

χωρίς ρητή υπόδειξη (Carroll & Swain, 1993· Ellis et al., 2006).  

 

                                                 
73 Η προφορική διορθωτική ανατροφοδότηση αφορά κυρίως στα λάθη του προφορικού λόγου. Ωστόσο, σύμφωνα 

με τη σύγχρονη θεώρηση της ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου ο διδάσκων καλείται να αξιοποιήσει 

μεταξύ άλλων και εναλλακτικές στρατηγικές που ανήκουν στο πλαίσιο της προφορικής ανατροφοδότησης. Οι 

Ferris και Hedgcock (2005:203-204) για παράδειγμα κάνουν λόγο για γραπτές ή προφορικές συνεδρίες ανάμεσα 

στον διδάσκοντα και τον μαθητή με την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν στην «οικειοποίηση» (appropriation) του 

γραπτού λόγου του γράφοντος.  
74Στην απόδοση των όρων “input providing” και “output prompting” υιοθετήθηκε η μετάφραση του Γεωργούση 

(2005:40).  
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Πίνακας 4. Στρατηγικές προφορικής ανατροφοδότησης (Ellis, 2009:8) 

 Άρρητη (implicit) Ρητή (explicit) 

Ανατροφοδότηση με διαδικασία 

εισαγωγής στοιχείων (input-

providing feedback) 

 

Αναδιατύπωση (recast) 

 

Ρητή διόρθωση (explicit 

correction) 

 

Ανατροφοδότηση με διαδικασία 

εξαγωγής αποτελεσμάτων μέσα από 

διαδικασίες προτροπής (output-

prompting feedback) 

 

Eπανάληψη (repetition) 

Αίτημα διευκρίνισης 

(clarification request) 

Μεταγλωσσική εξήγηση 

(metalinquistic explanation) 

 Εκμαίευση (elicitation)   

Παραγλωσσική ένδειξη 

(paralinguistic signal) 

 

Οι αναδιατυπώσεις(recasts), οι επαναλήψεις (repetitions) και το αίτημα 

διευκρίνισης (clarification request) ανήκουν στην άρρητη ανατροφοδότηση, ενώ η 

ρητή διόρθωση (explicit correction), η μεταγλωσσική εξήγηση (metalinquistic 

explanation), η εκμαίευση (elicitation) και η παραγλωσσική ένδειξη (paralinguistic 

signal) στη ρητή ανατροφοδότηση (Ellis et al., 2006· Κατσούδα & Τράπαλης, 2008). 

Οι Lyster και Mori (2006) και οι Ranta και Lyster (2007 στο Lyster & Saito, 2010) 

εντάσσουν στις προτροπές (prompts) εκείνους τους τύπους της προφορικής 

ανατροφοδότησης, οι οποίοι σχετίζονται με την εκμαίευση, τη μεταγλωσσική 

εξήγηση, το αίτημα διευκρίνισης και την επανάληψη. Κοινό χαρακτηριστικό τους 

είναι η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης που παρέχουν στον μαθητή μέσα από την 

τροποποίηση της απάντησής του (output-prompting feedback). Έτσι, πολλές φορές 

διαφέρουν από τη ρητή διόρθωση και την αναδιατύπωση μέσω των οποίων ο 

διδάσκων διορθώνει τον μαθητή (input-providing feedback). 

Ωστόσο, ανάμεσα στα παραπάνω είδη προφορικής ανατροφοδότησης δεν 

υφίστανται αυστηρές διαχωριστικές γραμμές, εφόσον μπορεί ένας μεμονωμένος 

τύπος προφορικής ανατροφοδότησης να ενσωματώσει χαρακτηριστικά των 

υπολοίπων κατά την εφαρμογή του στη διδακτική πράξη (Ellis, 2009). Οι προτροπές 

(prompts) είναι δυνατόν να εμπεριέχουν σύμφωνα με τον Ellis (2006 στο Lyster & 

Saito, 2010) ρητές ή άρρητες στρατηγικές ανατροφοδότησης, ενώ οι αναδιατυπώσεις 

(recasts) ανάλογα με το πλαίσιο εφαρμογής τους μπορεί να παρέχουν είτε ρητή είτε 

άρρητη ανατροφοδότηση,
75

 όταν συνδυάζoνται με έναν άλλο τύπο προφορικής 

ανατροφοδότησης (Ellis & Sheen, 2006).   

                                                 
75 Οι Lyster και Saito (2010:268) αναφέρουν την προβληματική της αλληλοεπικάλυψης των τύπων προφορικής 

ανατροφοδότησης και το πρόβλημα σαφούς διαχωρισμού τους στη γλωσσική διδασκαλία.  
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Η έρευνα του Βitchener (2008) για την αποτελεσματικότητα της άμεσης 

γραπτής διορθωτικής ανατροφοδότησης σε συνδυασμό με την προφορική 

μεταγλωσσική εξήγηση, η οποία είχε τη μορφή σύντομων μαθημάτων (mini lessons) 

κατέδειξε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία λαθών που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του άρθρου στην αγγλική γλώσσα. Από την άλλη οι 

Ferris και Hedgcock (2004:205-207) τονίζουν την ενεργητική συμβολή του μαθητή 

στις προφορικές ή γραπτές συνεδρίες με τον διδάσκοντα στο πλαίσιο της έμμεσης 

ανατροφοδότησης. Την αναγκαιότητα εφαρμογής των προφορικών συζητήσεων σε 

συνδυασμό με την εστιαζόμενη ανατροφοδότηση για τα εξατομικευμένα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στον γραπτό λόγο απέδειξαν και οι Ferris et al. 

(2013) με έρευνα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως υποστηρίζουν 

(οπ.π., p. 323) αυτός ο τρόπος ανατροφοδότησης είναι πολύ βοηθητικός για τους 

μαθητές, γιατί επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες του γραπτού τους λόγου δίνοντας 

την ευκαιρία στους ίδιους να λάβουν επιπλέον εξηγήσεις από τον διδάσκοντα, ενώ 

τους παρωθεί στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του γραπτού τους λόγου.   

Στις επιφυλάξεις που διατυπώνονται ως προς την αποτελεσματικότητα της 

προφορικής ανατροφοδότησης ανήκει το γεγονός ότι μαθητές μπορεί να είναι 

ανέτοιμοι να διαχειριστούν το γραπτό τους μέσα από έμμεσες προσεγγίσεις, ενώ 

κάποιοι μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται στην κατανόηση της προφορικής 

ανατροφοδότησης στο πλαίσιο της συζήτησης με τον διδάσκοντα (Ferris, 1997·  

Ferris & Hedgcock, 2004:205). Ανεξάρτητα από τα αντικρουόμενα ερευνητικά 

αποτελέσματα και τις διαφορετικές απόψεις των μελετητών η ανατροφοδότηση του 

διδάσκοντος σε προφορικό επίπεδο με τον μαθητή στο πλαίσιο της παραγωγής 

γραπτού λόγου ως διαδικασίας, παρόλο τον χρονοβόρο χαρακτήρα της, μπορεί να 

ενιχύσει δεξιότητες βαθύτερης κατανόησης του κειμένου και για τις δυο πλευρές 

(McGarrell & Verbeem, 2007). H αποτελεσματικότητά της εξαρτάται, ωστόσο, από 

πολλούς παράγοντες, όπως την ηλικία των μαθητών (Lyster & Saito, 2010) και τη 

στοχοθεσία της γλωσσικής διδασκαλίας (Mackey, 2006).  

 

2.3.7 Στρατηγικές αναθεώρησης (revision) του γραπτού λόγου από τους 

μαθητές: αυτοδιόρθωση (self correction) αλληλοδιόρθωση (peer correction) 
 

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές επεξεργάζονται την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν από τον διδάσκοντα στα λάθη τους αναφέρεται σύμφωνα με τους Lyster 
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και Ranta (1997) στη διαδικασία πρόσληψης (uptake) της ανατροφοδότησης στη 

γλωσσική διδασκαλία. Σε αντίθεση με την άμεση ανατροφοδότηση, η οποία 

χαρακτηρίζεται για τον δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό της, η ενεργός συμμετοχή 

του μαθητή στη διαδικασία της διόρθωσης πραγματώνει τoν μαθητοκεντρικό 

χαρακτήρα της έμμεσης ανατροφοδότησης. Ο μαθητής ενθαρρύνεται από τον 

διδάσκοντα να επεξεργαστεί τα λάθη που του υποδεικνύει με διάφορους τρόπους 

προσεγγίζοντας την παραγωγή γραπτού λόγου ως διαδικασία (βλ. Ferris, 2002:19). Οι 

τρόποι αυτοί αφορούν, κυρίως, συνεργατικές μεθόδους προσέγγισης του λάθους από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές σε πλαίσιο αλληλοδιόρθωσης (peer correction)
76

 και 

αυτοδιόρθωσης (self correction) των λαθών (Mishra, 2005:65-69· Hamouda, 2011). 

Οι μέθοδοι αυτοί απορρέουν από την κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, 

κατά την οποία η μάθηση θεωρείται όχι μόνο αποτέλεσμα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης ανάμεσα στον 

διδάσκοντα και στον μαθητή αλλά και ανάμεσα στους μαθητές (Chuang, 2009).  

Με βάση τα παραπάνω η εφαρμογή της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των 

μαθητών στη διδακτική πράξη μπορεί να περιλαμβάνει: 

 τη διόρθωση του διδάσκοντος με τη βοήθεια των μαθητών: ο διδάσκων 

διαδραματίζει τον ρόλο του καθοδηγητή - οργανωτή κατά τη διόρθωση και 

αναλαμβάνει να βοηθήσει τους μαθητές στην επεξεργασία των λαθών με 

άμεσες ή έμμεσες  παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τον Μήτση (2004:246) είτε με τη διόρθωση ενός γραπτού που επιλέγεται 

από τον εκπαιδευτικό και διορθώνεται από το σύνολο της τάξης, είτε με 

αναγραφή φράσεων στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό που περιέχουν λάθη 

και τις οποίες καλείται να διορθώσει η τάξη ή ομάδες μαθητών.  

 την ομαδική διόρθωση (group correction): ομάδες μαθητών αναλαμβάνουν τη 

διόρθωση των γραπτών και ο διδάσκων συντονίζει τη διαδικασία βοηθώντας 

όπου είναι απαραίτητο. Η ομαδική διόρθωση μπορεί να περιλαμβάνει και τη 

διαδικασία της διαρκούς ανασύστασης των ομάδων (regrouping), μέσα από 

την οποία οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες προσέγγισης 

διαφορετικών πτυχών του γραπτού λόγου και να εμπλακούν σε μια 

δημιουργική - διαδραστική διόρθωση των λαθών τους.  

                                                 
76 Ο όρος “αλληλοδιόρθωση” (peer correction) αναφέρεται σύμφωνα με τον Mahmoud (2012:1988) σε μια 

διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές λαμβάνουν αρνητική κυρίως ανατροφοδότηση για τον γραπτό τους λόγο 

από άλλους μαθητές.  
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 την αλληλοδιόρθωση (peer correction): ο διδάσκων αναθέτει τη διαδικασία 

διόρθωσης σε μαθητές με ανταλλαγή των γραπτών τους προτείνοντας 

βελτιωτικές διορθώσεις, όπου ο ίδιος το θεωρεί αναγκαίο.  Ο Edge (1989:43) 

ισχυρίζεται ότι η αλληλοδιόρθωση μπορεί να συμβάλει α. στον αποδοτικότερο 

έλεγχο της γνώσης ακούγοντας τις ιδέες του άλλου β. στη διαπίστωση του 

βαθμού εμπέδωσης των γραμματικών κανόνων από τον εκπαιδευτικό γ. στην 

ανεξαρτητοποίηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό δ. στη διαπίστωση ότι οι 

μαθητές μπορούν να εργαστούν είτε ομαδικά είτε ανά ζεύγη χωρίς να 

έρχονται σε δύσκολη θέση αποκτώντας έτσι περισσότερη αυτοπεποίθηση (βλ. 

Norrish, 1983). Η στρατηγική της αλληλοδιόρθωσης του γραπτού λόγου 

ανήκει στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης
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 της μάθησης, 

καθώς περιλαμβάνει τη χρήση κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών 

διεργασιών που ενισχύουν τη διαδικασία της γλωσσικής εκμάθησης μέσα από 

την αλληλεπίδραση των μαθητών (Diab, 2011). 

Οι παραπάνω τρόποι διόρθωσης του λάθους με την ενεργό συμμετοχή του μαθητή 

συνιστούν συγκεκριμένες στρατηγικές ανατροφοδότησης και αποτελούν στην ουσία 

στάδια μιας διαβαθμισμένης κλίμακας που οδηγούν στο τελικό στάδιο, την 

αυτοδιόρθωση (self-correction) (Mishra, 2005:68), διαδικασία στην οποία ο μαθητής 

εξασκείται στο να διορθώνει μόνος του τα λάθη του. Χαρακτηριστικά, η Ferris 

(2002:103) προτείνει μια διαδικασία που ξεκινά από τη διόρθωση του γραπτού από 

τους μαθητές μεταξύ τους (peer-editing) και καταλήγει στην αυτοδιόρθωση (self-

editing) και τον ενεργητικό ρόλο του διδάσκοντος στην επεξεργασία των λαθών, 

προκειμένου να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για τον τρόπο σκέψης των μαθητών 

και για τις προβληματικές γι' αυτούς πτυχές της γλώσσας. Η Ράπτη (2002:114) τονίζει 

ότι είναι αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αυτοδιορθώνεται, 

προκειμένου η αξιολόγηση του λάθους να λάβει τη μορφή της αυτοαξιολόγησης μέσα 

από συγκεκριμένες νοητικές πράξεις και διεργασίες.  

Ωστόσο, επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί τόσο για την εφαρμογή της 

αυτοδιόρθωσης όσο και της αλληλοδιόρθωσης στη διδακτική πράξη. Ο Ellis (2007) 

υποστηρίζει ότι οι μαθητές μπορούν να οδηγηθούν σε αυτοδιόρθωση των λαθών τους 

                                                 
77 Η στρατηγική της αλληλοδιόρθωσης αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από τη θεωρία του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού (Vygotsky) και τη γνωστική διάσταση του κονστρουκτιβισμού (Piaget) για την ενίσχυση της 

γλωσσικής μάθησης. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών με τους άλλους 

στον γραπτό τους λόγο, ενώ προάγει και τις γνωστικές διαδικασίες (όπως η γνωστική σύγκρουση), μέσα από τις 

οποίες οι διδάσκοντες μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες των μαθητών στην αποτελεσματική παραγωγή 

γραπτού λόγου (Diab, 2011:275).  
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μόνο όταν κατέχουν το αναγκαίο γλωσσικό υπόβαθρο και θεωρεί ως βασικό 

μειονέκτημά της τη χρονοβόρα εφαρμογή της. Παράλληλα, σύμφωνα με τον James 

(1998:83) και τον Ellis (2009) η διαδικασία της αυτοδιόρθωσης εξαρτάται από τη 

συστηματικότητα των λαθών που διαπράττουν οι μαθητές, καθώς μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο στα ολισθήματα (slips) και στα σφάλματα (mistakes), αλλά όχι στα 

λάθη (errors).  

Οι επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών αλληλοδιόρθωσης 

αφορούν: α. στο ότι μπορεί να αποβεί χρονοβόρα διαδικασία στο περιορισμένο 

πλαίσιο του διδακτικού χρόνου β. στο ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν 

τις αδυναμίες του γραπτού λόγου των συμμαθητών τους και γ. στο ότι δεν 

εμπιστεύονται τα μεταξύ τους σχόλια και αισθάνονται εκτεθειμένοι για τα λάθη τους 

στους συμμαθητές τους επιδιώκοντας τη διόρθωση των λαθών τους από τον 

διδάσκοντα (Zhang, 1995 στο Diab, 2010· Mahmoud, 2012). Η Diab (2011) αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι η διόρθωση από τους μαθητές μεταξύ τους μπορεί να 

υπονομευθεί και από την έλλειψη εμπιστοσύνης των μαθητών στις ικανότητες τους 

να διορθώσουν επαρκώς τον γραπτό λόγο και από την έλλειψη συστηματικής 

εξάσκησης των μαθητών σε αυτή τη διαδικασία. Στα παραπάνω μειονεκτήματα 

προστίθενται ο κίνδυνος της επικέντρωσης των μαθητών μόνο σε επιφανειακά λάθη 

και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη διαφορά κουλτούρας των 

μαθητών σε ένα ανομοιογενές πολιτισμικά περιβάλλον σχολικής τάξης (Hyland & 

Hyland, 2006b).  

Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής εφαρμογής της αυτοδιόρθωσης και της αλληλοδιόρθωσης α. η 

εξάσκηση και η εξοικείωση των μαθητών με αυτές τις διαδικασίες και β. η 

διαμόρφωση κατάλληλων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, 

προκειμένου να επιλύονται ψυχολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

εμπιστοσύνη και την αυτό-έκθεση των μαθητών, όταν αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

αξιολογητή (Brown et al., 2012). Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους αυτές ο 

Mahmoud (2012) τονίζει την αναγκαιότητα μετάβασης από την παραδοσιακή 

ομαδική αλληλοδιόρθωση (traditional peer correction) στη βασισμένη σε στρατηγικές  

αλληλοβοήθειας μεταξύ των συμμαθητών (strategy-based peer assistance). Στο νέο 

αυτό πλαίσιο η αλληλοδιόρθωση ορίζεται ως μια φυσική επικοινωνιακή στρατηγική 

την οποία ο διδάσκων πρέπει να ενθαρρύνει, ώστε να εφαρμόζεται αυθόρμητα από 



76 

 

 

 

τους μαθητές και όχι ως μια διαδικασία που οργανώνεται από τους εκπαιδευτικούς 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η στάση των μαθητών απέναντί της.  

Οι στρατηγικές τόσο της αυτοδιόρθωσης όσο και της αλληλοδιόρθωσης 

ενισχύουν τις διαδικασίες του αναστοχασμού και της εμβάθυνσης στον γραπτό λόγο 

των μαθητών, καθώς οι μαθητές αποκτούν τον έλεγχο των δικών τους στρατηγικών 

επεξεργασίας του γραπτού λόγου (Yang, 2010a). Η αποτελεσματικότητά τους στο 

πλαίσιο της έμμεσης ανατροφοδότησης εξαρτάται από την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να δημιουργήσει ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο οι 

μαθητές θα μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες αυτορρύθμισης και εντοπισμού του 

λάθους τους μέσα από διαδικασίες αυτοξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης της 

εργασίας τους  (Ηattia & Timperley, 2007· Βrown et al., 2012). Απαιτείται να 

εφαρμόζεται από τον διδάσκοντα ο έλεγχος της κατανόησης και εσωτερίκευσης της 

ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι μαθητές, καθώς δεν είναι αυτονόητη, 

προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ως προς τις δεξιότητες 

παραγωγής γραπτού λόγου (Zhao, 2010). Αυτή η διαδικασία επανελέγχου (follow up) 

αποτελεί αναγκαίο μέρος του κύκλου της ανατροφοδότησης και περιλαμβάνει 

στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να 

ελεγχθεί ο βαθμός αφομοίωσης της ανατροφοδότησης που έχουν λάβει (Ferris & 

Hedgcock, 2005:201).   

  

2.3.8 Ο  σχολιασμός του γραπτού λόγου από τους διδάσκοντες  

 

Ο σχολιασμός του γραπτού λόγου των μαθητών αποτελεί για τους διδάσκοντες  ένα 

είδος ανατροφοδότησης που μπορεί να περιέχει έπαινο, κριτική και προτροπή, με 

αποτέλεσμα η επιλογή σχολίων να αντανακλά μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα 

σε πληροφοριακούς, παιδαγωγικούς και διαπροσωπικούς στόχους (Hyland & Hyland, 

2001).  

Αρχικά, βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στην εφαρμογή των 

στρατηγικών ανατροφοδότησης είναι το μέρος, στο οποίο είναι προτιμότερο να 

σχολιάζονται τα λάθη του γραπτού λόγου. Έτσι, υφίσταται η διάκριση ανάμεσα στις 

σημειώσεις στο τέλος (endnotes) και στα σχόλια στο περιθώριο του γραπτού 

(marginal comments) (Ferris & Hedgcok, 2005· Ferris, 2007). Tα σχόλια στο τέλος 

του γραπτού συνοψίζουν τις παρατηρήσεις του διδάσκοντος για το σύνολο του 

γραπτού, ενώ τα σχόλια στα περιθώρια του γραπτού προσφέρουν αμεσότητα και 
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εγγύτητα στα συγκεκριμένα σημεία διάπραξης του λάθους (Ferris & Hedgcok, 

2005:197). H Ferris (2002:70) θεωρεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται 

η διόρθωση του λάθους στο συγκεκριμένο σημείο διάπραξης του (textual correction), 

ενώ προτείνει τον συνδυασμό της παραπάνω τακτικής με την προσθήκη λεκτικών 

σχολίων στο τέλος του γραπτού, ειδικά σε προχωρημένα στάδια συγγραφής, όπου οι 

μαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυτοδιόρθωσης. Ωστόσο, η Zamel (1985) τονίζει 

ότι οι επιμέρους κειμενικές διορθώσεις πρέπει να συνδέονται με τον σχολιασμό του 

γραπτού στο τέλος, ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να ιεραρχήσει τη βαρύτητα των 

διορθωτικών επισημάνσεων σε όλα τα σημεία του γραπτού.  

Μια δεύτερη παράμετρος συνδέεται με τη μορφή του σχολιασμού του 

γραπτού λόγου και αφορά στη χρήση ερωτήσεων ή απλών δηλώσεων κατά την 

εφαρμογή των διορθωτικών σχολίων. Τα δεδομένα που συναρτώνται με τη 

διδασκαλία της μητρικής και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας αναφέρονται στον 

κίνδυνο της τυποποίησης του γραπτού λόγου των μαθητών και της “οικειοποίησης" 

του μέσα από τα άμεσα σχόλια - δηλώσεις των διδασκόντων (Ferris & Hedgcok, 

2005:199). Για τον λόγο αυτόν προτείνεται, πλέον, η διατύπωση ερωτήσεων στα 

διορθωτικά σχόλια των διδασκόντων ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές στην κριτική 

προσέγγιση του γραπτού λόγου και να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους ως 

συγγραφείς. Ωστόσο, οι επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη χρήση 

ερωτήσεων κατά τον σχολιασμό συνδέονται με τον κίνδυνο να μη γίνουν κατανοητές 

από τον μαθητή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν κάποιες φορές ανατροφοδοτικά 

στη διαδικασία επεξεργασίας του γραπτού λόγου (Ferris, 2007). Οι Ferris και 

Hedgcok (2005:200) προτείνουν, λοιπόν, τον συνδυασμό ερωτήσεων και δηλώσεων 

με τη μορφή συγκεκριμένων συστάσεων και οδηγιών, που μπορούν να κατευθύνουν 

τον μαθητή σε αναθεώρηση του γραπτού κειμένου, όπου αυτό απαιτείται.  

Ωστόσο, σε έρευνες σχετικές με τον τελικό σχολιασμό του γραπτού λόγου 

από τους διδάσκοντες διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι συχνά ανακριβείς και 

ασαφείς στις διορθώσεις και στις συστάσεις τους για τα λάθη των μαθητών, με 

αποτέλεσμα η γενικότητα στα διορθωτικά τους σχόλια να καθιστά τη διόρθωση 

γενική και αβέβαιη και για τον μαθητή (Ζamel, 1985· Lee, 2003b). Σε έρευνα του 

Ronayne (1999)
78

 τη μεγαλύτερη αναλογία σε σχόλια ανατροφοδότησης στον γραπτό 

                                                 
78 Ο Ronayne (1999:42) κατηγοριοποίησε τα σχόλια των διδασκόντων στον γραπτό λόγο μαθητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πέντε κατηγορίες («οργανωτικά», «ενθαρρυντικά», «εποικοδομητικά», «σκέψης» 

και «πρόκλησης»). Σύμφωνα με τον ίδιο τα εποικοδομητικά σχόλια είναι εκείνα που προωθούν τη μαθησιακή 
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λόγο των μαθητών αποτελούσαν σύντομα και γενικά σχόλια που έστρεφαν «τη 

σκέψη» του μαθητή στην εργασία του χωρίς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με 

αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να παρερμηνεύσουν τα σχόλια και να μην είναι σε θέση 

να ανακαλέσουν την ανατροφοδότηση που έλαβαν.  

Εν τέλει, το είδος της ανατροφοδότησης που παρέχεται μέσα από τον τελικό 

σχολιασμό του γραπτού λόγου εξαρτάται και από το προσωπικό σύστημα 

πεποιθήσεων των διδασκόντων, τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών, το είδος του 

γραπτού λόγου και κυρίως από το στάδιο της παραγωγής του γραπτού λόγου (Hyland 

& Hyland, 2001).  Η Ζamel (1985) αναφέρει ότι η τάση των διδασκόντων να 

παρέχουν σχόλια κατά τη διόρθωση με τη μορφή ασαφών και τυποποιημένων 

συμβουλών, οι οποίες δεν είναι βοηθητικές για τους μαθητές, απορρέει από τη 

γενικότερη αντίληψη ότι η διδασκαλία του γραπτού λόγου συνδέεται αποκλειστικά με 

την εφαρμογή κανόνων και εντολών. Παράλληλα, τα σχόλια και οι προτροπές που 

δίνονται στον γραπτό λόγο των μαθητών είναι άμεσα σχετιζόμενα με τις διαδικασίες 

αξιολόγησης του (Costello & Crane, 2010). Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης, καθώς ειδικά στον τελικό 

σχολιασμό της οι διδάσκοντες προσεγγίζουν πολλές φορές την παραγωγή γραπτού 

λόγου μόνο ως τελικό προϊόν εφαρμόζοντας μη ευέλικτα κριτήρια αξιολόγησης 

(Zamel, 1985). Οι Hyland και Hyland (2001) τονίζουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο 

σχολιασμός των διδασκόντων  χαρακτηρίζεται από την τάση ολιστικής αξιολόγησης 

του γραπτού λόγου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην κριτική ή τον έπαινο 

γενικών, κυρίως, χαρακτηριστικών του. Ως προς τη μορφή και τη λειτουργικότητα 

των γραπτών σχολίων κατά τη διόρθωση απορρίπτεται από τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία η χρήση ενός «αποπλαισιωμένου» σε σχέση με το γραπτό κείμενο 

σχολιασμού με χαρακτηριστικά αοριστίας και αρνητισμού (Lee, 2008a). Προτείνεται, 

αντίθετα, η χρήση συγκεκριμένων σχολίων που επικοινωνούν άμεσα με 

χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου, μέσω μιας δημιουργικής κριτικής και θετικής 

ενίσχυσης της σχέσης του μαθητή με το κείμενο του (Ηamοuda, 2011). 

 

                                                                                                                                            
διαδικασία μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες ενεργειών που απαιτείται να εφαρμόσει ο μαθητής στη διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση.   
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2.4 Ο προβληματισμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών 

ανατροφοδότησης στη διδακτική πράξη 
 

 

Ο προβληματισμός για την επιτυχή αντιμετώπιση των λαθών από τον εκπαιδευτικό 

στο πλαίσιο της διορθωτικής ανατροφοδότησης εστιάζεται σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Hendrickson, 1978· Ferris, 2002· Russel & Spada, 2006· Εllis, 2007  

2009, 2012· Evans et al., 2010a· Brown et al., 2012) στα παρακάτω θεμελιώδη 

ερωτήματα:  

 

α. Αν πρέπει να διορθώνονται τα λάθη των μαθητών;  

 

Αν και σε πρόσφατες έρευνες από τον χώρο διδασκαλίας της μητρικής και της 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας
79

 διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα της 

ανατροφοδότησης μέσα από τη διόρθωση των γλωσσικών λαθών (Ferris & Roberts, 

2001· Russel & Spada, 2006· Sheen, 2007· Bitchener, 2008), άλλοι ερευνητές (βλ. 

Polio et al., 1998· Truscott, 1996) αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της στο 

διδακτικό πλαίσιο.  

Αρχικά, ο Truscott (2007) υποστήριξε ότι η διόρθωση  των λαθών  που 

σχετίζονται με την ακρίβεια του γραπτού λόγου δεν μπορεί να παίξει κάποιο 

σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην παραγωγή γραπτού 

λόγου
80

. Κάποια από τα επιχειρήματα του κατά τη διόρθωσης που αναφέρουν οι 

Βitchener και Κnoch (2009) αφορούν στην έλλειψη ετοιμότητας του μαθητή να 

αφομοιώσει κάποιους γλωσσικούς τύπους και δομές σε συγκεκριμένα στάδια 

εκμάθησης της γλώσσας και στο ότι η διόρθωση του γραπτού λόγου των μαθητών 

οδηγεί σε «ψευδομάθηση», η οποία αναφέρεται στην επιφανειακή προσέγγιση της 

γνώσης. Παράλληλα, ο Krashen (1982) υποστήριξε ότι χωρίς συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις
81

 η διόρθωση των γλωσσικών λαθών μπορεί να αποβεί εν δυνάμει 

βλαπτική στη συναισθηματική κατάσταση των μαθητών, γιατί τοποθετεί τους 

                                                 
79 Σύμφωνα με τη Leki (1991:204) η διαδικασία εκμάθησης του γραπτού λόγου παρουσιάζει πολλές ομοιότητες 

τόσο στη διδασκαλία της μητρικής όσο και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Γι' αυτό και αξιοποιούνται στην 

παρούσα διατριβή ερευνητικά δεδομένα και από τους δυο χώρους.  
80 Χαρακτηριστικά, ο Truscott (1996) υποστήριξε ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί πλήρως η διόρθωση των 

γραμματικών λαθών, διότι αποτυγχάνει στη διδακτική πράξη να πραγματοποιήσει τον σκοπό της. 
81 Σύμφωνα με την Υπόθεση της Ενιαίας Εισόδου Δεδομένων του Krashen (1982) (Comprehensible Input 

Hypothesis) o μαθητής πρέπει να εκτίθεται σε γλωσσικά δεδομένα λίγο δυσκολότερα από αυτά που κατέχει, τα 

οποία θα μπορέσει να προσπελάσει ενεργοποιώντας γνωστικές, γλωσσικές και πραγματολογικές διεργασίες, ενώ 

σύμφωνα με την Υπόθεση του Συναισθηματικού Φίλτρου (Affective Filter Hypothesis) η κατάκτηση της γλώσσας 

επηρεάζεται από ψυχολογικούς παράγοντες (όπως το άγχος και η μειωμένη αυτοπεποίθηση).  
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μαθητές σε αμυντική θέση και δεν μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  

Στον αντίποδα της άποψης αυτής η σύγχρονη βιβλιογραφία θεωρεί ότι η 

ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών μπορεί να βελτιώσει 

επιμέρους τομείς του γραπτού λόγου (Lalande, 1982·  Ferris & Roberts, 2001· Ferris, 

2006· Sheen, 2007· Bitchener, 2008· Ellis et al., 2008). Ως απαραίτητες 

προϋποθέσεις γι’ αυτό η Ferris (1999) υποστηρίζει σε έρευνά της την ανάγκη 

σαφήνειας και συστηματικότητας στη διόρθωση από τον εκπαιδευτικό, ώστε να 

αποβεί αποτελεσματική. Σύμφωνα με την Corder (1973:265) και τους Κατσούδα και 

Τράπαλης (2008) η διόρθωση των λαθών δεν πρέπει να αποφεύγεται, γιατί τα λάθη 

αποτελούν μέσο ανατροφοδότησης για τον διδάσκοντα και τον μαθητή και μπορούν 

να αξιοποιηθούν δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από διάφορες 

στρατηγικές προσέγγισής τους.  

Τα αντικρουόμενα ερευνητικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητά της 

ανατροφοδότησης οφείλονται σύμφωνα με την Guénette (2007) στον τρόπο του 

ερευνητικού σχεδιασμού και της μεθοδολογίας των μέχρι τώρα ερευνών για τον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας των επιμέρους τύπων διόρθωσης στη διδακτική 

πράξη. Κατ΄επέκταση ο ρόλος της ανατροφοδότησης στη διόρθωση των λαθών 

αντιμετωπίζεται σύμφωνα τους Hyland και Hyland (2006a) και τους Storch και 

Wigglesworth (2010) με σκεπτικισμό από τη διεθνή βιβλιογραφία. To ερώτημα 

σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να παρέχεται ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού 

λόγου των μαθητών οφείλει να αναπλαισιωθεί στο πώς είναι εφικτό να είναι η 

διόρθωση αποτελεσματική για τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές που 

σχετίζονται με το δικό τους εξατομικευμένο πλαίσιο μάθησης (Russell & Spada, 

2006· Evans et al., 2010a· Ferris et al., 2013). Οι Evans et al. (2010a:446) αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι: 

  

"…σε μια μετα -μεθοδολογική εποχή η διδασκαλία του γραπτού λόγου πρέπει να αφορά 

περισσότερο αυτό που ένας συγκεκριμένος μαθητής χρειάζεται να αναπτύξει και 

λιγότερο την πιστή προσκόλληση σε μια προκαθορισμένη μέθοδο. O κύριος σκοπός της 

έρευνας πρέπει να επικεντρωθεί στο να βοηθήσει τους μαθητές να γράφουν 

αποτελεσματικότερα και να καθορίσει εκείνους τους παράγοντες του ευρύτερου 

πλαισίου που υποβοηθούν ή εμποδίζουν αυτή την προσπάθεια". 
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β. Ποιες κατηγορίες λαθών πρέπει να διορθώνονται; 

 

Το επίμαχο ερώτημα για τον προσανατολισμό της διόρθωσης σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες λαθών σχετίζεται με τα κριτήρια αξιολόγησης της βαρύτητας των λαθών 

του γραπτού λόγου και με τη γενική διάκρισή τους σε λάθη έκφρασης-μορφής και 

λάθη περιεχομένου-δομής (βλ. Κεφ. 1.2).  

Αρχικά, απαιτείται η εξισορρόπηση της έμφασης που χρειάζεται να δίνεται 

από τους διδάσκοντες στη διαδικασία ανατροφοδότησης, τόσο στα λάθη που 

σχετίζονται με την ακρίβεια του γραπτού λόγου, όσο και στα λάθη που αφορούν στο 

περιεχόμενο και στο ευρύτερο νόημα (Anson, 2000·  Ferris, 2002:47). Στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία προτείνεται πλέον η ισορροπημένη εστίαση κατά την ανατροφοδότηση 

σε λάθη έκφρασης-μορφής, περιεχομένου, δομής-οργάνωσης και ύφους (Ζamel, 

1985· Ferris, 2003, 2004· Lee, 2008a). Σύμφωνα με τον Μήτση (2000) η διόρθωση 

πρέπει να εντάσσεται οργανικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αποβλέπει στην 

απόκτηση, αφενός μεγαλύτερης ακρίβειας στη χρήση της γλώσσας (accuracy), και 

αφετέρου να συμβαδίζει παράλληλα με τη βελτίωση της ικανότητας για ευχερή 

παραγωγή λόγου (fluency). Η τάση αυτή εξισορρόπησης απορρέει από την 

προσέγγιση της παραγωγής γραπτού λόγου ως διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία 

στα αρχικά στάδια γραφής μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στο περιεχόμενο, ενώ στα 

τελικά στάδια μπορεί να προσεγγιστούν τα πιο επιφανειακά λάθη που σχετίζονται με 

τη μορφή (McGarrell & Verbeem, 2007·  Lee, 2008a).  

Ωστόσο, τίθεται το ζήτημα της διαφοροποίησης των κατάλληλων 

στρατηγικών προσέγγισης ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες λαθών, καθώς 

σύμφωνα με τη Ferris (2002:21) τα “λάθη ακρίβειας” του γραπτού λόγου και τα λάθη 

που σχετίζονται με πολύπλοκες δομές και εμπλέκονται περισσότερο με το νόημα, δεν 

μπορεί να αντιμετωπίζονται με ενιαίες στρατηγικές διόρθωσης.  

 

γ. πότε πρέπει να γίνεται η διόρθωση των λαθών των μαθητών; 

  

Στον προβληματισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διορθωτικής 

ανατροφοδότησης οι απόψεις διίστανται για το αν πρέπει να παρέχεται χρονικά 

άμεσα με τη διάπραξη του λάθους ή σε μεταγενέστερο χρόνο (Brown et al., 2012).  

Σύμφωνα με τον Corder (1967) o χρόνος εφαρμογής της διόρθωσης εξαρτάται 

από τη συστηματικότητα ή μη του λάθους. Οι Clariana et al. (2000 στο Ηattie & 
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Timperley, 2007) υποστηρίζουν με έρευνά τους ότι η εφαρμογή της 

ετεροχρονισμένης ή άμεσης χρονικά ανατροφοδότησης εξαρτάται από τον βαθμό 

δυσκολίας του λάθους, θεωρώντας την ετεροχρονισμένη διόρθωση πιο 

αποτελεσματική σε δύσκολες έννοιες του γραπτού λόγου, σε σχέση με την άμεση 

χρονικά ανατροφοδότηση, η οποία πρέπει να παρέχεται σε εύκολα στοιχεία του. 

Ωστόσο, η άμεση χρονικά επέμβαση στα λάθη των μαθητών μπορεί να έχει αρνητική 

επίδραση, καθώς μπορεί να διακόψει τον ειρμό του μαθητή, όπως και η αναβολή της 

σε μελλοντικό χρόνο μπορεί να καταστεί μη αποτελεσματική, λόγω του χρόνου που 

μεσολαβεί ανάμεσα στο λάθος και στην αντιμετώπιση του (Long, 1977). H Shute 

(2008), παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι πιο αδύναμοι μαθητές επωφελούνται 

περισσότερο από την άμεση χρονικά ανατροφοδότηση σε σχέση με τους μαθητές με 

υψηλή επίδοση, στους οποίους αρμόζει περισσότερο η ετεροχρονισμένη.  

Με κριτήριο τον χρόνο παροχής της ανατροφοδότησης πολλοί ερευνητές της 

διδασκαλίας της μητρικής αλλά και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας υποστηρίζουν 

έντονα ότι η πρώιμη εστίαση στα γλωσσικά λάθη των μαθητών μπορεί να μειώσει 

την ικανότητα των μαθητών να σκεφτούν, να συνθέσουν και να διορθώσουν τον 

γραπτό τους λόγο (Ferris, 2002:61· Brown et al., 2012). Ο Εllis (2009) θεωρεί ότι σε 

δραστηριότητες που προσανατολίζονται στην ακρίβεια της χρήσης της γλώσσας η 

διόρθωση μπορεί να εφαρμόζεται χρονικά άμεσα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει 

διαπιστωθεί επαρκώς σε ερευνητικό επίπεδο η επίδραση του παράγοντα χρόνου κατά 

την ανατροφοδότηση. 

 Σύμφωνα με την προσέγγιση της παραγωγής του γραπτού λόγου ως 

διαδικασίας ο χρόνος παροχής της ανατροφοδότησης εξαρτάται από το στάδιο 

(προσυγγραφικό - συγγραφικό - μετασυγγραφικό) στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής. Οι 

Barksdale-Ladd και King (2000) προτείνουν την ευέλικτη στάση των διδασκόντων ως 

προς το αν θα γίνει λιγότερο ή περισσότερο αποδεκτό το λάθος από τους ίδιους 

ανάλογα με τo στάδιo συγγραφής. Οι Ferris και Hedgcock (2005:197) τονίζουν την 

ανάγκη εφαρμογής της ανατροφοδότησης στο πλαίσιο του κύκλου “γραφή-

ανταπόκριση-αναθεώρηση” (“draft-response-revision cycle”) υποστηρίζοντας ότι η 

διόρθωση του εκπαιδευτικού είναι αποτελεσματικότερη, όταν παρέχεται στα πρώτα 

προσχέδια τα οποία θα αναθεωρηθούν στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα 

(2009:56) η ανατροφοδότηση στον γραπτό λόγο των μαθητών αποτελεί μέρος του 

μετασυγγραφικού σταδίου, το οποίο εμπεριέχει τη διαδικασία επανεξέτασης και 

βελτίωσης του αρχικού κειμένου, κατά τη διάρκεια του οποίου καλλιεργούνται στους 
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μαθητές δεξιότητες μεταγλωσσικής και μεταγνωστικής θεώρησης των γραπτών 

κειμένων. Τέλος, οι Ferris και Hedgcock (2005:202) τονίζουν την τάση πολλών 

διδασκόντων να επιστρέφουν τα γραπτά διορθωμένα χωρίς να εφαρμόζουν πρακτικές 

ελέγχου του βαθμού κατανόησης και εμπέδωσης της ανατροφοδότησης από τους 

μαθητές, με αποτέλεσμα να μην ασκούνται οι τελευταίοι σε δεξιότητες επεξεργασίας 

των λαθών τους και αναθεώρησης του γραπτού. Καθώς οι διδάσκοντες 

διαφοροποιούν σε έντονο βαθμό τις πρακτικές ανατροφοδότησης ως προς το χρόνο 

εφαρμογής τους (Ellis, 2012:142) είναι αναγκαία η εφαρμογή του επανελέγχου 

(follow up) της ανατροφοδότησης που έχουν λάβει οι μαθητές, ώστε να δοθεί 

σύμφωνα με την Ferris (2007) ο απαιτούμενος χρόνος στον μαθητή να μελετήσει τα 

σχόλια του διδάσκοντος και να επεξεργαστεί την ανατροφοδότηση μέσα από τις 

προτεινόμενες διορθώσεις.  

 

δ. Πώς πρέπει να διορθώνονται τα λάθη των μαθητών και ποιος πρέπει να κάνει τη 

διόρθωση;  

 

Όπως είδαμε παραπάνω (Κεφ. 2.3) οι μέχρι τώρα έρευνες για τους επιμέρους τύπους 

διόρθωσης οδήγησαν σε αντιφατικά αποτελέσματα για τoν βαθμό της 

αποτελεσματικότητά τους στη διδακτική πράξη, ενώ η κριτική που ασκείται σε αυτές 

από διάφορους ερευνητές (Lalande, 1982·  Chandler, 2003·  Storch & Wigglesworth, 

2010·  Βitchener & Knoch, 2009) αφορά: α. άλλοτε στην έλλειψη ομάδας ελέγχου, β. 

άλλοτε στην έλλειψη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στον αριθμό των γλωσσικών 

λαθών ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου και γ. στον 

προβληματισμό για το αν ο τύπος ανατροφοδότησης που μελετάται έχει 

μακροπρόθεσμα μαθησιακά αποτελέσματα στις μελλοντικές εργασίες των μαθητών 

και όχι μόνο στις άμεσα διορθωμένες.  

Σύμφωνα με τον Ellis (2007) και τους Εvans et al.  (2010) οι εκπαιδευτικοί 

γενικά διακρίνονται από αβεβαιότητα για το ποιος τύπος ανατροφοδότησης είναι πιο 

αποτελεσματικός, ενώ σε έρευνα της Zamel (1985) και των Lyster και Ranta (1997) 

διαπιστώθηκε ότι η ανατροφοδότηση που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στα λάθη των 

μαθητών είναι «ιδιοσυγκρασιακή» και «αμφιλεγόμενη». Σύμφωνα με τον Anson 

(1989) οι διδάσκοντες διακατέχονται από την επικρατούσα αντίληψη ότι υφίσταται 

ένας τρόπος ανατροφοδότησης που είναι ο πιο αποτελεσματικός, γεγονός που έχει 

χαρακτηριστεί από τον ίδιο ως «πίεση για βεβαιότητα» («urge for certainty»). Η πίεση 
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αυτή μεταφράζεται κατά τη διδασκαλία ως βιαστική υιοθέτηση μεθόδων 

ανατροφοδότησης που ορίζονται από τους ίδιους ως πιο αποτελεσματικές, χωρίς να 

ελέγχεται η χρησιμότητά τους σε συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα.  

Ως προς τον προβληματισμό για το ποιος πρέπει να κάνει τη διόρθωση ο Ellis 

(2012:137) θεωρεί ότι υφίσταται περισσότερη ομοφωνία ανάμεσα στους ερευνητές, 

καθώς προτείνεται η σταδιακή εξάσκηση των μαθητών σε δεξιότητες αυτοδιόρθωσης 

και αλληλοδιόρθωσης του γραπτού λόγου. Σε έρευνά της η Lalande (1982) συνέκρινε 

δύο ομάδες μαθητών, από τις οποίες η μία είχε δεχτεί τη διόρθωση των λαθών από 

τον διδάσκοντα, ενώ η άλλη έλαβε κωδικοποιημένη διόρθωση με τη μορφή της 

έμμεσης ανατροφοδότησης. Η ομάδα των μαθητών που επεξεργάστηκε τα λάθη  μόνη 

της παρουσίασε στο τέλος της έρευνας λιγότερα λάθη. Tα προβλήματα, ωστόσο, 

σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτοδιόρθωσης και της 

αλληλοδιόρθωσης αφορούν μεταξύ άλλων που αναλύθηκαν παραπάνω (Κεφ. 2.3.6) 

στην προτίμηση των μαθητών για τη διόρθωση από τον διδάσκοντα και στην ύπαρξη 

αναγκαίου γλωσσικού υπόβαθρου στους μαθητές (Ellis, 2007). Η Αδαλόγλου 

(2007:55) αναφέρει ως σημαντική προϋπόθεση και την ωριμότητα των μαθητών να 

ανταποκριθούν σε τέτοιες διαδικασίες, τονίζοντας όμως την αναγκαιότητα 

συστηματικής εξάσκησής τους στην αυτοαξιολόγηση της γραπτής τους έκφρασης.  

 

2.4.1 Η σύγχρονη θεώρηση της ανατροφοδότησης στο πλαίσιο της 

κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας 
 

Στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας (sociolcultural theory) η διορθωτική 

ανατροφοδότηση προσεγγίζεται πλέον ως πεδίο μελέτης του τρόπου με τον οποίο ο 

εκπαιδευτικός διαμεσολαβεί στη μάθηση μέσω της «ζώνης της επικείμενης 

ανάπτυξης» του Vygotsky (Ellis, 2009). Σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική 

θεώρηση της ανατροφοδότησης ο τύπος διόρθωσης που θεωρείται καταλληλότερος 

είναι εκείνος που προσαρμόζεται καλύτερα στο αναπτυξιακό στάδιο του μαθητή 

(Sheen, 2010). Απαιτείται, επομένως, να λαμβάνονται υπόψη τα εξατομικευμένα 

χαρακτηριστικά των μαθητών, τα οποία συνοψίζονται από τον Ellis (2007, 2010) σε 

τρεις διαστάσεις που συγκροτούν τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της διορθωτικής 

ανατροφοδότησης:  
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 τη γνωστική διάσταση, η οποία λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές διαχειρίζονται την ανατροφοδότηση διαμέσου εσωτερικών 

μαθησιακών διεργασιών, 

 την κοινωνική διάσταση, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή της 

ανατροφοδότησης και η ικανότητα των μαθητών να επωφεληθούν από αυτή 

καθορίζονται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται και το 

κοινωνικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, 

 την ψυχολογική διάσταση, η οποία αναφέρεται στον τρόπο που ατομικοί 

παράγοντες, όπως οι πεποιθήσεις για τη μάθηση επηρεάζουν τις επιλογές των 

εκπαιδευτικών ως προς τους τύπους ανατροφοδότησης, αλλά και την 

αντίδραση των μαθητών σε αυτούς.  

 

Οι τρεις παραπάνω διαστάσεις εμπεριέχονται στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία, 

η οποία προσεγγίζει τη μάθηση μέσα στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και όχι ως 

αποτέλεσμα αυτής και τη διόρθωση ως ένα είδος κοινωνικής διαμεσολάβησης 

ανάμεσα στον διδάσκοντα και στον μαθητή (Lee, 2008a· Ellis, 2009· Cross, 2010). 

Παράλληλα,  η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση στον γραπτό λόγο των μαθητών 

συνιστούν, σύμφωνα με τους Peterson και McClay (2010), κοινωνικές πρακτικές, οι 

οποίες διεξάγονται πάντα σε ένα θεσμικό και κοινωνικο - πολιτισμικό πλαίσιο από το 

οποίο επηρεάζονται και στο οποίο οι προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις των 

διδασκόντων ασκούν καθοριστική επίδραση. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται πλέον 

κοινωνικό υποκείμενο του οποίου οι σκέψεις και πράξεις αλληλεπιδρούν σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο και όχι απλός διεκπεραιωτής μιας μαθησιακής διαδικασίας 

(Cross, 2010). Ο Schwegler (1991 στο Peterson & McClay, 2010) εξηγεί ότι η 

ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση δεν είναι ποτέ ιδεολογικά και πολιτικά ουδέτερες 

πρακτικές - ανεξάρτητα από την τάση των εκπαιδευτικών να υποβαθμίσουν την 

επίδραση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων.  

Βασικό πυρήνα της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας αποτελεί η διαλεκτική σχέση 

μεταξύ σκέψης και πράξης μέσα στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίοι οι 

διδάσκοντες ως «σκεπτόμενα, ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά υποκείμενα 

διαμορφώνουν την πράξη της γλωσσικής διδασκαλίας» (Cross, 2010:438). Καθώς 

σύμφωνα με τους Hyland και Hyland (2006b) η διορθωτική ανατροφοδότηση 

αποτελεί κοινωνική διεργασία, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με το πλαίσιο 

εφαρμογής της και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή, είναι αναγκαίο να 
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ληφθούν υπόψη οι κοινωνικο-συναισθηματικοί παράγοντες που την επηρεάζουν στη 

διδακτική πράξη. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται μεταξύ άλλων με τις στάσεις και 

πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού απέναντι στους διάφορους τύπους της 

ανατροφοδότησης, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με το κοινωνικό - 

θεσμικό περιβάλλον διαμόρφωσής τους. Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία  (βλ. 

Εllis, 2008· Guénette, 2007· Bitchener, 2008· Storch & Wigglesworth, 2010) 

καθίσταται πλέον αναγκαία η διερεύνηση τους στο ερευνητικό πεδίο της 

ανατροφοδότησης.  
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Κεφάλαιο 3 
 

Α3. Πεποιθήσεις των διδασκόντων και πρακτικές ανατροφοδότησης  
 

Στο παραδοσιακό πλαίσιο του μπιχεβιορισμού η διδασκαλία θεωρούνταν 

αποκλειστικά ως ένα σύνολο παρατηρήσιμων και περιγραφικών συμπεριφορών χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των νοητικών διεργασιών των διδασκόντων σε αυτές 

τις συμπεριφορές (Carlsen, 1991). Στη δεκαετία του 1980 και 1990 κυριαρχεί η 

αντίληψη ότι προκειμένου να γίνει κατανοητή η διδασκαλία είναι σημαντικό να 

διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη 

διδασκαλία τους και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν (Clark & Peterson, 1986·  

Basturkmen et al., 2004· Luft & Roehrig, 2007· Wesley, 2012· Ellis, 2012:144). Η 

θεώρηση των διδασκόντων ως ατόμων που κατασκευάζουν τις δικές τους προσωπικές 

θεωρίες διδασκαλίας συνέβαλε στην ανάγκη διερεύνησης των πεποιθήσεων τους και 

της σχέσης τους με τις διδακτικές πρακτικές (Borg, 2003· Basturkmen et al.,  2004). 

Ως αποτέλεσμα της μεταστροφής αυτής, που ανάγεται στις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, οι πεποιθήσεις 

των διδασκόντων αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ερευνητικό πεδίο, στο οποίο 

μπορούν να διερευνηθούν οι διδακτικές πρακτικές που επιλέγουν στη γλωσσική 

διδασκαλία (Pajares, 1992· Johnson, 1992· Freeman & Richards, 1996· Borg, 2003·  

Basturkmen et al., 2004· Brown, 2009· Basturkmen, 2012). Σύμφωνα με τη 

Richardson (1996), η σχέση των πεποιθήσεων με τις διδακτικές πρακτικές υπήρξε, 

αρχικά, αντικείμενο γραμμικής προσέγγισης, με τη μορφή αιτίου-αποτελέσματος, 

προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός με τον οποίο οι αλλαγές στις πεποιθήσεις των 

διδασκόντων οδηγούσαν σε αλλαγές στις διδακτικές τους πρακτικές. Πρόσφατες 

μελέτες αναδεικνύουν τον διαδραστικό και δυναμικό χαρακτήρα της σχέσης αυτής, 

καθώς οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν αφενός να καθορίσουν τη 

διδακτική πράξη και αφετέρου η ίδια η διδακτική πράξη μπορεί να συμβάλει στην 

αλλαγή των πεποιθήσεων τους (Thompson, 1992).  

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται, αρχικά, εννοιολογικά οι πεποιθήσεις των 

διδασκόντων, ενώ επιχειρείται η βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση της σχέσης 

ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές σε συνάρτηση με το ευρύτερο 

κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος των πεποιθήσεων στην εφαρμογή 
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και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ανατροφοδότησης στα λάθη του 

γραπτού λόγου.  

 

3.1. Πεποιθήσεις διδασκόντων (teachers’ beliefs) 
 

3.1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός των πεποιθήσεων  
 

Αρχικά, καθίσταται αναγκαία η απόπειρα ορισμού των πεποιθήσεων, καθώς 

ταυτίζονται πολλές φορές εννοιολογικά στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία με 

τους όρους “στάση” (attitude) και “αντίληψη” (perception)  (Καλδρυμίδου κ.α., 1997·  

Pajares, 1992).     

Σύμφωνα με τον Abelson (1979) οι πεποιθήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως μη συνειδητές και εν δυνάμει συγκρουσιακές, συχνά αφηρημένες, με αξιολογικό 

χαρακτήρα και με διαφορετικό βαθμό δέσμευσης από τα άτομα.  

Η Richardson (1996) προτείνει έναν κοινό ορισμό των πεποιθήσεων, ο οποίος 

προσδιορίζει τις πεποιθήσεις ως ψυχολογικά προσδιοριζόμενες αντιλήψεις, υποθέσεις 

ή δηλώσεις για τον κόσμο στον οποίο βιώνονται ως αληθινές.  

Ο Borg (2011) ορίζει τις πεποιθήσεις ως προτάσεις που έχουν έντονο 

αξιολογικό και συναισθηματικό περιεχόμενο, τις οποίες τα άτομα εκλαμβάνουν ως 

αληθινές, ενώ μπορεί να βρίσκονται συχνά σε λανθάνουσα μορφή, να διαμορφώνουν 

τη δράση του ατόμου και να αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή.  

Σύμφωνα με τον Pajares (1992:316) σε όλους τους ορισμούς των 

πεποιθήσεων υπάρχει κοινή η διαπίστωση ότι «οι πεποιθήσεις βασίζονται στην 

αξιολόγηση και στην κρίση ενός ατόμου για την επαλήθευση ή διάψευση μιας δήλωσης, 

η οποία προκύπτει από αυτό που λέει, προτίθεται να πράξει ή πράττει». Οι Luft και 

Roehrig (2007) αναφέρουν ότι οι ορισμοί των πεποιθήσεων που περιλαμβάνουν 

αξιολογικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά είναι αποδεκτοί από τους 

περισσότερους ερευνητές και μελετητές στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Fives 

και Buehl (2012) δίνουν ως κοινά χαρακτηριστικά των ορισμών που έχουν 

διατυπωθεί για τις πεποιθήσεις τη ρητή και άρρητη φύση τους, τον παγιωμένο αλλά 

και δυναμικό χαρακτήρα τους, τη σχέση τους με τη γνώση και την ύπαρξή τους ως 

ατομικές ή ευρύτερα αποδεκτές προτάσεις.  

Οι πεποιθήσεις μπορούν να διακριθούν σύμφωνα με τον Ajzen (1991:189): α. 

στις συμπεριφορικές πεποιθήσεις (behavioural beliefs) που συνδέουν μια 
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συγκεκριμένη συμπεριφορά με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα β. στις κανονιστικές 

πεποιθήσεις (normative beliefs), οι οποίες επικυρώνονται από μια συγκεκριμένη 

κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο και γ. στις πεποιθήσεις ελέγχου (control 

beliefs), οι οποίες αντανακλούν την εκτίμηση ενός ατόμου για το αν είναι εφικτό ή 

πρακτικό να επιδιώξει ένα στόχο
82

.  

Από τα παραπάνω προκύπτει η σύνδεση των πεποιθήσεων με τη διαμόρφωση 

των στάσεων, καθώς οι τελευταίες αποτελούν, σύμφωνα με τον Pajares (1992) 

υποδομές του ευρύτερου συστήματος πεποιθήσεων που διαμορφώνει ένα άτομο. Το 

άθροισμα των πεποιθήσεων - θετικών ή αρνητικών –που έχει ένα άτομο συνιστά την 

έννοια της στάσης
83

 (attitude) που διαμορφώνεται απέναντι σε ένα αντικείμενο, η 

οποία βασίζεται στη γενική αξιολόγηση των πεποιθήσεων (βλ. Hale et al., 2003). 

Κεντρικό χαρακτηριστικό, λοιπόν, της έννοιας των στάσεων είναι η αξιολόγηση, 

θετική ή αρνητική, μιας συμπεριφοράς, η οποία σχετίζεται άμεσα με τις πεποιθήσεις 

του ατόμου για τη συμπεριφορά αυτή (Ajzen, 1991· Κοκκινάκη, 2006:93). Σύμφωνα 

με τον Ajzen (1991) η διερεύνηση των στάσεων προκύπτει μέσα από την εκμαίευση 

των πεποιθήσεων του ατόμου για μια συμπεριφορά και από την αξιολόγηση των 

υποκειμενικών αξιών που συνδέονται με τις πεποιθήσεις, καθώς κάθε πεποίθηση 

συνδέει τη συμπεριφορά με ένα αποτέλεσμα διαμορφώνοντας τη στάση.  

Σύμφωνα με τους Καλδρυμίδου κ.α. (1997:148) οι όροι “πεποίθηση”, 

“αντίληψη” και “στάση” περιλαμβάνουν από κοινού γνωστικά και συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται για την έκφραση της γνώσης των υποκειμένων 

για ένα αντικείμενο ή μια συμπεριφορά. Ωστόσο, ακολουθώντας την εννοιολογική 

διάκριση των όρων αυτών που έχει προταθεί και αξιοποιηθεί από πολλούς μελετητές 

και ερευνητές στην παρούσα διατριβή: α. ο όρος “αντιλήψεις” (“perceptions”) 

αναφέρεται στις σκέψεις του διδάσκοντος σχετικά με τη φύση και τον σκοπό μιας 

παιδαγωγικής διαδικασίας ή μιας διδακτικής πρακτικής (Τhompson, 1992· Brown et 

                                                 
82 Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι τρεις κατηγορίες πεποιθήσεων στη διδακτική πράξη δίνονται από τον 

Ellis (2012:143) τα εξής παραδείγματα εκφοράς τους: α. συμπεριφορική πεποίθηση: "αυξάνοντας τη χρήση της 

γλώσσας - στόχου στην τάξη θα προκύψει πιο γρήγορα η εκμάθηση της" β. κανονιστική πεποίθηση: "είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιείται η γλώσσα - στόχος συνεχώς σε ένα μάθημα Αγγλικών" γ. πεποίθηση ελέγχου: "είναι 

κάποιες φορές καλό να χρησιμοποιείται η μητρική γλώσσα για να κατανοήσουν οι μαθητές μια δραστηριότητα".  
83 Ως προς το περιεχόμενο του όρου "στάση" δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους ερευνητές. Ορισμένοι 

ερευνητές αποδίδουν τις στάσεις ως συναισθήματα, άλλοι ως γνωστικές δομές και άλλοι ως αξιολογήσεις (βλ. 

Κοκκινάκη, 2006:93). Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση των στάσεων, αυτές αποτελούνται από τρία 

δομικά στοιχεία: το συναισθηματικό (affect), το γνωστικό (cognition) και το συμπεριφορικό στοιχείο (conation) 

(Μούσιου-Μυλωνά, 2003· Κοκκινάκη, 2006:93). Πιο πρόσφατες θεωρήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στον 

αξιολογικό χαρακτήρα των στάσεων, βλέπουν το γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό στοιχείο ως 

παράγοντες που καθορίζουν τις στάσεις (διεργασίες μέσω των οποίων διαμορφώνονται οι στάσεις) ή ως συνέπειες 

των στάσεων (αντιδράσεις που προκαλούν οι στάσεις).   
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al., 2011, Wesely, 2012) και συνδέεται περισσότερο με την προσωπική, 

εσωτερικευμένη γνώση του ατόμου (Καλδρυμίδου κ.α., 1997), γ. ο όρος 

“πεποιθήσεις” (“beliefs”) αναφέρεται σε παγιωμένες απόψεις των ατόμων, με έντονα 

αξιολογικό χαρακτήρα και όχι κατ’ ανάγκη ρητά διατυπωμένες, οι οποίες σύμφωνα 

με τον ορισμό των Basturkmen et al. (2004:244-245) αποτελούν «δηλώσεις για τις 

ιδέες τους, τις σκέψεις και τη γνώση τους, που εκφράζονται ως αξιολογήσεις για το τι 

πρέπει να ισχύει, τι ισχύει, και τι είναι προτιμητέο», και δ. ο όρος “στάσεις” 

(“attitudes”) συνίσταται κυρίως στο σύστημα εκδήλωσης μιας συμπεριφοράς, θετικής 

ή αρνητικής απέναντι σε ένα αντικείμενο, ως αποτέλεσμα γνωστικών και 

συναισθηματικών διεργασιών που προκύπτουν από τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις 

των ατόμων (Underwood, 2012). 

 

3.1.2 Η γνωστική διεργασία των διδασκόντων (teachers’ cognition) 
 

Η μεγαλύτερη δυσκολία στον προσδιορισμό των πεποιθήσεων έγκειται στον 

προσδιορισμό της σχέσης τους με τη γνώση. Πολλοί ερευνητές και μελετητές (Borg, 

2003· Zheng, 2009· Vasquez & Harvey, 2010·  Fives & Buehl, 2012) θεωρούν ότι 

είναι δύσκολο, ειδικά στη διδακτική πράξη, να οριοθετηθεί η σχέση αυτή μέσα από 

τις πρακτικές των διδασκόντων.  

Ο Νespor (1987) υποστήριξε ότι οι πεποιθήσεις των διδασκόντων έχουν 

περισσότερο έντονο συναισθηματικό και αξιολογικό χαρακτήρα από τη γνώση και 

κατά συνέπεια λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτή. Ο Pajares (1992) θεωρεί ότι οι 

πεποιθήσεις βασίζονται στην αξιολόγηση και στην κρίση, ενώ η γνώση σε ένα 

αντικειμενικό γεγονός.  

Ωστόσο, η Richardson (1996) προσέγγισε τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις 

αντιλήψεις των ατόμων σε μια ομάδα νοητικών κατασκευών, οι οποίες διέπουν τις 

δράσεις ενός ατόμου. Ο Woods (1996 στο Ellis, 2012) ομαδοποίησε τις πεποιθήσεις, 

τις υποθέσεις και τη γνώση σε ένα ενιαίο σύστημα το ονομαζόμενο “BAK”
84

, καθώς 

θεωρεί ότι τα όρια ανάμεσα στις τρεις αυτές έννοιες είναι ασαφή.   

Οι έννοιες αυτές θεωρούνται πλέον από μεγάλο μέρος της σύγχρονης διεθνούς 

βιβλιογραφίας ως μέρος της ευρύτερης “γνωστικής διεργασίας” 

(“teachers’cognition”) των διδασκόντων (Borg, 2003· Zheng, 2009· Cross, 2010, 

                                                 
84 H συντομογραφία προκύπτει από τα αρχικά των αντίστοιχων όρων στην αγγλική γλώσσα: πεποιθήσεις (Βeliefs), 

υποθέσεις (Assumptions) και γνώση (Knowledge).  
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Ellis, 2012). O  Borg (2003) συμπεριέλαβε τη γνώση, τις πεποιθήσεις και τις σκέψεις 

των εκπαιδευτικών στον όρο “γνωστική διεργασία” (“teacher cognition”), η οποία 

αποτελεί μια μη παρατηρήσιμη διάσταση της διδασκαλίας και συνίσταται σε αυτό 

που οι διδάσκοντες «γνωρίζουν», «πιστεύουν» και «σκέφτονται». Ως αποτέλεσμα την 

τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις γνωστικές 

διεργασίες των εκπαιδευτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις στάσεις, τις γνώσεις, τις 

πεποιθήσεις και τις πράξεις τους σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 

αλληλεπιδρούν (Cross, 2010), η διερεύνηση των οποίων αποκαλύπτει τον χαρακτήρα 

της διδασκαλίας τους (Κaravas-Doukas, 1996· Brown, 2009).  

 

3.1.3 Θεωρίες για τη σύνδεση των πεποιθήσεων με τη συμπεριφορά 

 

Το γεγονός ότι οι  πεποιθήσεις των ατόμων καθορίζουν τη διαμόρφωση της στάσης 

του, θετικής ή αρνητικής, απέναντι σε μια συμπεριφορά ή ένα αντικείμενο αποτέλεσε 

ένα από τα κεντρικά σημεία της “Θεωρία της Λογικής δράσης” (“Theory of Reasoned 

Action”), που διατυπώθηκε από τους Fishbein και Αjzen (1975). Σύμφωνα με τους 

Hale et al. (2003) η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η ερμηνεία της συμπεριφοράς 

έγκειται στη διερεύνηση της πρόθεσης επιτέλεσής της από το άτομο, η οποία 

καθορίζεται αφενός από προσωπικούς και αφετέρου από κανονιστικούς - 

κοινωνικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί εξαρτώνται από προϋπάρχουσες 

πεποιθήσεις, οι οποίες καθορίζουν τη στάση του ατόμου και κατ’ επέκταση την 

πρόθεση πραγματοποίησης μιας συμπεριφοράς.  

Συμπληρωματικά προς την παραπάνω θεωρία λειτούργησε η θεωρία της 

Προγραμματισμένης Δράσης (Theory of Planned Behavior), που διατυπώθηκε από 

τον Ajzen (1985). Η θεωρία αυτή προσθέτει στην ατομική πρόθεση επιτέλεσης μιας 

συμπεριφοράς, τον παράγοντα του “αντιλαμβανόμενου ελέγχου της συμπεριφοράς” 

(“perceived behavioral control”), ο οποίος αναφέρεται στις ατομικές πεποιθήσεις 

ελέγχου του ατόμου σχετικά με την επικείμενη δράση και την εκτίμηση του βαθμού 

ευκολίας (ή δυσκολίας) στο αν θα προβεί τελικά στην επιτέλεση της (Ajzen, 1991).  

Και οι δύο παραπάνω θεωρίες αποτελούν σύμφωνα με τους Hale et al. (2003) ένα 

βασικό μέσο ερμηνείας της συμπεριφοράς σε συνάρτηση με τις πεποιθήσεις και τις 

στάσεις των ατόμων.  

Τέλος, οι Argyris και Schön (1974) υποστήριξαν ότι τα άτομα διαμορφώνουν 

διάφορες θεωρίες για τις ενέργειές τους, μια θεωρία που είναι συνεπής με αυτό που 
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υποστηρίζουν και μία άλλη που είναι συνεπής με τις ενέργειές τους. Η διάκριση αυτή 

αντικατοπτρίζεται σε δύο διαφορετικές “θεωρίες τους για τη δράση” (“theories of 

action”): “την ενστερνισμένη θεωρία” (“espoused theory”), η οποία αναφέρεται στη 

βιοθεωρία και τις αξίες πάνω στις οποίες τα άτομα πιστεύουν ότι βασίζεται η 

συμπεριφορά τους και “τη θεωρία σε χρήση” (“theory in use”), η οποία ανάγεται στη 

βιοθεωρία και στις αξίες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συμπεριφορά. Σύμφωνα 

με τον Ellis (2012:144) η “ενστερνισμένη θεωρία” περιλαμβάνει με άλλα λόγια ρητές 

πεποιθήσεις που ερμηνεύουν αυτό που τα άτομα πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν ή 

που θα ήθελαν οι άλλοι να θεωρήσουν ότι καθορίζει τις δράσεις τους, ενώ “η θεωρία 

σε χρήση” περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις εκείνες που πραγματικά καθορίζουν τις 

δράσεις του ατόμου και οι οποίες μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό άρρητες. Η 

διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει στην ουσία τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που τα 

άτομα «λένε» και σε αυτό που «πράττουν», γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη 

σύγκλισης των δύο θεωριών, μέσα από την επίγνωση της απόκλισης αυτής από το 

άτομο (Argyris, 1980).  

Οι παραπάνω θεωρίες αξιοποιούνται στην παρούσα διατριβή ως θεωρητικό 

πλαίσιο ερμηνείας των πρακτικών ανατροφοδότησης των διδασκόντων, καθώς 

σύμφωνα με τον Ellis (2012:144) συντελούν στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα 

στις πεποιθήσεις των διδασκόντων για τη χρήση συγκεκριμένων διδακτικών 

πρακτικών ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών και για την εφαρμογή 

αυτών στη διδακτική πράξη.  

 

3.1.4 Παράγοντες διαμόρφωσης των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών 

 

Το σύστημα πεποιθήσεων των διδασκόντων περιλαμβάνει τους στόχους, τις αξίες και 

τα πιστεύω τους για το περιεχόμενο και τη διαδικασία της διδασκαλίας, καθώς και τη 

θεώρηση του ρόλου τους στο σχολικό περιβάλλον διαμορφώνοντας την «κουλτούρα 

της διδασκαλίας τους» (Richards & Locκhart, 1996:30-31). Σύμφωνα με τους Fives 

και Buehl (2012) υφίστανται δύο θεωρήσεις των πεποιθήσεων των διδασκόντων: η 

μία θεώρηση που προσεγγίζει τις πεποιθήσεις ως εξαρτημένες από επιμέρους 

μεταβλητές της διδασκαλίας (γνωστικό αντικείμενο, μαθησιακές ιδιαιτερότητες), ενώ 

σύμφωνα με τη δεύτερη οι πεποιθήσεις των διδασκόντων είναι ανεξάρτητες από 

επιμέρους χαρακτηριστικά  του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος και παρουσιάζουν 

μια σταθερή δομή. Οι συγγραφείς ενσωματώνουν και τις δύο αυτές θεωρήσεις στην 
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προσέγγιση ότι οι πεποιθήσεις εκλαμβάνονται ως ατομικά κατασκευασμένα 

συστήματα, αλλά σε συνεχή αλληλεξάρτηση με το κοινωνικο - πολιτισμικό πλαίσιο 

του σχολείου και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, οι πεποιθήσεις 

των διδασκόντων αποτελούν περίπλοκα και δυναμικά συστήματα, τα οποία δεν είναι 

μόνο βιωματικά, αλλά εξελισσόμενα και κοινωνικά κατασκευασμένα, 

περιλαμβάνοντας υποκειμενικές και αντικειμενικές διαστάσεις της πραγματικότητας 

(Pajares, 1992·  Richards & Locκhart, 1996· Brown, 2009· Zheng, 2013).  

Οι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων των 

διδασκόντων συνοψίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία (Pajares, 1992·  Borg, 2003·  

Κοκινάκη, 2006:129· Richards & Lochart, 1996:30-31· Zheng, 2009· Ellis, 2012:144·  

Cross, 2010): στην προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών ως μαθητές, στη 

διδακτική τους εμπειρία στο εκάστοτε εκπαιδευτικό περιβάλλον και στον ρόλο της 

προετοιμασίας - επιμόρφωσης κατά την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι 

παράγοντες αυτοί αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2), το οποίο περιέχει 

την εννοιολογική αποτύπωση της διδασκαλίας με βάση τη γνωστική διεργασία των 

διδασκόντων (Borg, 1997 στο Borg, 2003). 

 

Σχήμα 2. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη γνωστική διεργασία των εκπαιδευτικών (Borg, 

2003:82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aρχικά, οι πεποιθήσεις που διαμορφώνονται από τις προσωπικές εμπειρίες 

των διδασκόντων ως μαθητών είναι έντονα παγιωμένες και αντιστέκονται στην 

 

 

 

Πεποιθήσεις (beliefs), γνώση 

(knowledge), θεωρίες (theories), 

στάσεις (attitudes), υποθέσεις 

(assumptions), αντιλήψεις 

(conceptions), απόψεις 

(perspectives). 

Διδασκαλία (teaching), εκπαιδευτικοί (teachers), 

μάθηση (learning), μαθητές (students), γνωστικό 

αντικείμενο (subject matter), αναλυτικό 

πρόγραμμα (curriculum), διδακτικές ενέργειες 

(instructional activities, προσωπικότητα (self). 

 

Εκπαίδευση (schooling) Επαγγελματική επιμόρφωση 

(professional coursework) 

Γνωστική διεργασία 

εκπαιδευτικού 

(teacher cognition) 

Παράγοντες πλαισίου 

(contextual factors) 

Σχολική πρακτική 

(classroom practice) 
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προσπάθεια αλλαγής
85

 (Lortie, 1975· Nespor, 1987· Pajares, 1992· Borg, 2003). 

Αποτελούν προϊόν μακρόχρονης «μαθητείας στην παρατήρηση» («apprenticeship of 

observation») και διαμορφώνουν ασυνείδητες πολλές φορές υποθέσεις για τους 

μαθητές και τη διδασκαλία (Lortie, 1975· Vásquez & Harvey, 2010). 

Χαρακτηριστικά ο Borg (2003) αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα ερευνών 

των Freeman (1992), Johnson (1994) και Golombek (1998), τα οποία επιβεβαιώνουν 

την τάση των διδασκόντων να αναπαράγουν στις διδακτικές πρακτικές τους τον 

τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι διδάχθηκαν. Από την άλλη σε έρευνες του Woods (1996 

στο Borg 2003)  διαπιστώθηκε ότι η προηγούμενη εμπειρία των διδασκόντων μπορεί 

να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην υιοθέτηση επιμέρους διδακτικών πρακτικών που 

βίωσαν οι ίδιοι ως αναποτελεσματικές στη μαθητική τους πορεία. Το γεγονός αυτό 

ανάγεται κατά τον Cross (2010) στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η 

οποία τονίζει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην πράξη και τη θεωρία, αλλά και τον 

παράγοντα της “ιστορικότητας” (“historicity”) ως στοιχείο που καθορίζει τις 

προσωπικές αντιλήψεις και πράξεις των εκπαιδευτικών στη γλωσσική διδασκαλία 

ανάλογα με το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. 

Eπιπροσθέτως, το ευρύτερο κοινωνικό, θεσμικό και ψυχολογικό περιβάλλον 

της σχολικής πραγματικότητας σχετίζεται αφενός με τη διαμόρφωση πεποιθήσεων 

των διδασκόντων και αφετέρου μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών που αντανακλούν τις πεποιθήσεις τους (Borg, 2003). Οι Richards και 

Lochart (1996:31) τονίζουν ότι η εμπειρία του εκπαιδευτικού ως προς την απόδοση 

των στραγητικών στη σχολική τάξη είναι πρωταρχικός παράγοντας διαμόρφωσης των 

πεποιθήσεων του για τη διδασκαλία σε συνδυασμό με τον εκάστοτε θεσμικό, 

οργανωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα του σχολείου, γεγονός που μπορεί να 

καταστήσει προτιμητέες ή μη, συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Ειδικότερα, η 

έννοια της “ευθύνης” (“accountability”) του εκπαιδευτικού συνδέεται με τα κριτήρια 

αξιολόγησης, τα οποία θέτει το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Συγχρόνως, 

εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι πιέσεις που ασκούνται από τις ομάδες αναφοράς του 

σχολείου (όπως οι απαιτήσεις γονέων), αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση πεποιθήσεων και διδακτικών πρακτικών διαμορφώνοντας άλλοτε μια 

συγκλίνουσα και άλλοτε μια αποκλίνουσα σχέση μεταξύ τους (Lee, 2008b·  Fleming, 

                                                 
85 Σύμφωνα με τον Pajares (1992:317) όσο πιο νωρίς ενσωματώνεται μια πεποίθηση στο σύστημα πεποιθήσεων 

ενός ατόμου, τόσο πιο δύσκολο είναι να αλλάξει, σε αντίθεση με πιο “νεοαποκτηθείσες” πεποιθήσεις που είναι 

περισσότερο ευάλωτες στην αλλαγή.  
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2006). Χαρακτηριστικά στην έρευνα των Brown et al. (2011) για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της 

αξιολόγησης κατά τη διδασκαλία εντοπίστηκε η άμεση σύνδεση της έννοιας της 

αποτελεσματικής αξιολόγησης με την έννοια της “ευθύνης του σχολείου” (“school 

accountability”) απέναντι στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης.  

Συγχρόνως, οι θεωρίες για διάφορες διδακτικές μεθόδους που μπορεί να 

υιοθετήσει ο διδάσκων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης του μπορούν να 

ενισχύσουν τις πεποιθήσεις του για την ανάγκη εφαρμογής ή μη συγκεκριμένων 

στρατηγικών στη διδακτική πράξη
86

. Πρόκειται για τις λεγόμενες “επιστημολογικές 

πεποιθήσεις”
87

 (“epistemological beliefs”), τις οποίες διαμορφώνουν οι διδάσκοντες 

σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση και καθορίζουν τις διδακτικές πρακτικές 

που εφαρμόζουν (Chan, 2004).  Αυτές μπορεί να πηγάζουν και από πεποιθήσεις των 

διδασκόντων για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μιας διδακτικής 

προσέγγισης ή μεθόδου στην πράξη, καθώς και από θεωρητικές παιδαγωγικές αρχές 

που υιοθετούν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους (Richards & Lochart, 1996:31). Για 

παράδειγμα, στην έρευνα της Johnson (1992) διαπιστώθηκε ότι οι πρακτικές των 

διδασκόντων βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό συμφωνίας με τις θεωρητικές πεποιθήσεις 

τους για τη γλωσσική διδασκαλία. Ωστόσο, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις μπορεί 

να παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στην απόπειρα αναθεώρησή τους, καθώς 

σύμφωνα με τον Borg (2003:91) κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μια 

συμπεριφορική αλλαγή δεν συνεπάγεται πάντα αλλαγή του τρόπου σκέψης των 

διδασκόντων και η τελευταία δεν εγγυάται τη μεταβολή των διδακτικών πρακτικών 

τους
88

. Γι’ αυτό οι Fives και Buehl (2012) τονίζουν ότι είναι αναγκαία η διάκριση σε 

πεποιθήσεις που έχουν παγιωθεί και είναι βαθιά εσωτερικευμένες και σε εκείνες που 

είναι καινούριες και παρουσιάζουν πιο ασταθή χαρακτήρα.  

                                                 
86 Η Johnson (1992:86-87) αναφέρει ότι οι θεωρητικές πεποιθήσεις των διδασκόντων για τη γλωσσική διδασκαλία 

που επηρεάζουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις τους στην πράξη προσεγγίζονται μέσα από τρεις ερμηνείες: α. 

την εμπειρική (empiristic), στο πλαίσιο της οποίας η γλωσσική διδασκαλία θεωρείται μηχανική διαδικασία 

απόκτησης γνώσεων μέσα από την επανάληψη και την αποστήθιση, β. την ορθολογιστική (rationalistic), κατά την 

οποία η γλωσσική διδασκαλία είναι αποτέλεσμα αφομοίωσης κανόνων και δομών, και γ. την επικοινωνιακή 

(communicative), η οποία προσεγγίζει τη γλωσσική εκμάθηση ως αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα 

από τη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας. Ωστόσο, όπως τονίζει οι πραγματικές διδακτικές 

πρακτικές αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων για τη γλωσσική διδασκαλία ανάλογα με τις 

προτεραιότητες των διδασκόντων, γεγονός που εμποδίζει την διακριτή κατάταξη τους ( p.94).  
87Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις αναφέρονται στη φύση της γνώσης και στη διαδικασία απόκτησης της και 

σχετίζονται με τη μεταγνωστική επεξεργασία των αποφάσεων που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη για τη 

διδασκαλία του (Chan, 2003:2· Luft & Roehrig, 2007:41).  
88 Σύμφωνα με τη Ζheng (2009:79) δεν έχει μέχρι σήμερα διερευνηθεί επαρκώς ο βαθμός επίδρασης της 

επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων τους.  
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Στους παραπάνω παράγοντες οι Beauchamp και Lynn (2009) προσθέτουν το 

συναισθηματικό σκέλος των εμπειριών των διδασκόντων, ανάλογα με το οποίο 

επεκτείνουν ή περιορίζουν τις διδακτικές τους πρακτικές. Σύμφωνα με τη Wesley 

(2012) οι διδακτικές επιλογές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών.  

Τέλος, οι Richards και Lochart (1996:31) αναφέρονται και σε πεποιθήσεις που 

απορρέουν από την προσωπικότητα του κάθε διδάσκοντος και τις προσωπικές 

προτιμήσεις του σε συγκεκριμένα διδακτικά πρότυπα. Πρόκειται στην ουσία για τις 

λεγόμενες “προσωπικές πεποιθήσεις” (“personal beliefs”) των ατόμων, οι οποίες, 

σύμφωνα με την Underwood (2012), όταν εκφράζονται σε μια ευρύτερη κοινότητα με 

συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά, μετασχηματίζονται σε 

“κοινωνικές πεποιθήσεις” (“social beliefs”).   

Συμπερασματικά, οι πεποιθήσεις των διδασκόντων λειτουργούν ως βάση της 

“Προσωπικής Θεωρίας της Διδασκαλίας” που διαμορφώνουν. Αυτή συνίσταται σε 

ένα πολύπλοκο, αλληλοσχετιζόμενο και συχνά αντιφατικό σύστημα θεωριών, το 

οποίο, ενώ τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή, καθορίζει 

αποφασιστικά την εκπαιδευτική πράξη (Ματσαγγούρας, 2000:177-178). Προκύπτει, 

επομένως, η στενή σύνδεση των πεποιθήσεων με τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών, 

οι οποίες σύμφωνα με τους Sperling και DiPardo (2008) επηρεάζουν τις πεποιθήσεις 

τους και κατ’ επέκταση τις διδακτικές τους πρακτικές. Από τη σκοπιά των 

κοινωνικοπολιτισμικών προσέγγισεων
89

 η ταυτότητα του εκπαιδευτικού (teachers’ 

identity) είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, αλλά και συνυφασμένη με την ιδεολογία, 

το περιεχόμενο και τις διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος, καθώς και με την 

ατομική επιθυμία του εκπαιδευτικού να νοηματοδοτήσει τον ρόλο του κατά την 

επαγγελματική του ανάπτυξη (Gipps, 2000· Singh & Richards, 2006). Παράλληλα, 

αποτελεί το αποτέλεσμα μιας κοινωνικά διαμεσολαβούμενης δραστηριότητας, η 

δυναμική εξέλιξη της οποίας προκύπτει από τη σχέση αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευτικού με το ευρύτερο κοινωνικό - πολιτισμικό περιβάλλον διεξαγωγής της 

διδασκαλίας (Beauchamp & Thomas, 2009· Lee, 2013). Στις πεποιθήσεις, επομένως, 

των διδασκόντων αντανακλώνται στοιχεία της ταυτότητάς τους, καθώς αυτή 

                                                 
89 Καθώς οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες εκλαμβάνουν τη μάθηση και τη διδασκαλία ως κοινωνικές πρακτικές, 

που περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση, τον λόγο (discourse), την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις δομές 

συμμετοχής, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην ιδεολογία τόσο των συμμετεχόντων όσο και του θεσμικού 

πλαισίου για το τι συνιστά μια αποτελεσματική διδασκαλία (Signh & Richards, 2006:153).  
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διαμορφώνεται αφενός από τις προσωπικές τους - συχνά υποκειμενικές - θεωρίες
90

 

για τη μάθηση και από τις επιδράσεις της κοινωνικής νόρμας στις διδακτικές τους 

πρακτικές (Kummaravadivelu, 2006: 173-174).  

 

3.1.5 Η σχέση των πεποιθήσεων με τις διδακτικές πρακτικές  
 

Η ερμηνεία των διδακτικών πρακτικών των διδασκόντων προκύπτει μέσα από τη 

διερεύνηση των πεποιθήσεών τους γι’ αυτές, καθώς οι διδακτικές πρακτικές 

αντανακλούν τις σκέψεις και τα «πιστεύω» των διδασκόντων, μέσα από τα οποία 

ερμηνεύονται και κατευθύνονται οι διδακτικές τους ενέργειες (Richards & Lochart 

1996:29-30· Luft & Roehrig, 2007· OECD 2009: 91-92· Βaghaei et al., 2012). Oι 

William και Βurden (1997 στο Brown, 2009) θεωρούν ότι οι πεποιθήσεις των 

διδασκόντων αποτελούν κεντρικό σημείο της θεωρίας του κοινωνικού 

κονστρουκτουβισμού για την εκμάθηση της γλώσσας,  καθώς καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τις διδακτικές τους ενέργειες λειτουργώντας ως «φίλτρα» ερμηνείας και 

νοηματοδότησης του ρόλου τους στη διδασκαλία. Ειδικότερα, αποτελούν εργαλεία 

προσδιορισμού και επιλογής των στρατηγικών προσέγγισης της μάθησης και 

επίλυσης προβλημάτων στη διδακτική πράξη (Pajares, 1992).  

Σύμφωνα με τους Fives και Buehl (2012) η σχέση των πεποιθήσεων με τις 

διδακτικές πρακτικές συνίσταται σε τρεις βασικές λειτουργίες: α. χρησιμεύουν ως 

«φίλτρα» ερμηνείας και διαμόρφωσης προσωπικών αντιλήψεων των διδασκόντων για 

τη διδασκαλία και τον ρόλο τους  β. αποτελούν στοιχεία διαμόρφωσης και ορισμού 

ενός προβλήματος ή μιας δραστηριότητας στις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν 

γ. έχουν καθοδηγητικό ρόλο στα κίνητρα των διδασκόντων προκειμένου να 

εφαρμόσουν ή όχι μια διδακτική πρακτική ανάλογα με την αίσθηση 

αποτελεσματικότητας που απορρέει από αυτές και την εκτίμηση για την εν δυνάμει 

επίτευξη των διδακτικών στόχων και την αντιμετώπιση προκλήσεων στη διαδικασία 

αυτή. Κατά τον Pajares (1992) η διαδικασία βαθύτερης διερεύνησης των 

πεποιθήσεων των διδασκόντων είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει τόσο την πρόθεση 

επιτέλεσης μιας συμπεριφοράς όσο και τις αντιδράσεις τους ως προς την 

πραγματοποίησή της. To γεγονός αυτό αναδεικνύει και τη βασική λειτουργία των 

                                                 
90 Σύμφωνα με τον Kummaravadivelu (2006:173) οι προσωπικές θεωρίες είναι οι θεωρίες που διαμορφώνουν οι 

εκπαιδευτικοί για τον ρόλο τους και πηγάζουν αφενός από τις πεποιθήσεις για τη διδασκαλία αλλά και από 

παράγοντες του ευρύτερου διδακτικού πλαισίου, στοιχεία μέσα από τα οποία νοηματοδοτούν τη δική τους θεωρία 

για τη διδασκαλία.   
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πεποιθήσεων ως συναισθηματικό, αξιολογικό και βιωματικό φίλτρο ερμηνείας της 

πραγματικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη θεώρηση της διδασκαλίας από 

τη γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική διάσταση (Richards & Lochart, 

1996:29·  Davis, 2003). 

Η σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές δεν είναι 

μόνο συγκλίνουσα, με την έννοια της συμφωνίας των πεποιθήσεων με τις διδακτικές 

πρακτικές, αλλά και αποκλίνουσα, ανάλογα με τον βαθμό απόκλισης των 

πεποιθήσεων με αυτές (Karavas-Doukas, 1996· Borg, 2003· Zheng, 2009· Fives & 

Buehl, 2012· Farrell & Bennis, 2013). Σύμφωνα με τους Breen et al. (2001 στο 

Farrell & Bennis, 2013) ο βαθμός συμφωνίας των διδακτικών πρακτικών με τις 

πεποιθήσεις καθορίζεται από την αμφίδρομη και διαδραστική σχέση μεταξύ τους, 

εφόσον δεν καθορίζουν μόνο οι πεποιθήσεις τις διδακτικές πρακτικές, αλλά και το 

αντίστροφο. Σε έρευνα της Basturkmen (2012) διαπιστώθηκε ότι μεγάλο βαθμό 

συμφωνίας ανάμεσα στις πρακτικές και τις πεποιθήσεις τους εμφανίζουν οι πιο 

έμπειροι διδάσκοντες, γεγονός που μπορεί να ερμηνεύεται σύμφωνα με την ίδια από 

την τάση ενσωμάτωσης των πεποιθήσεων στις διδακτικές πρακτικές με την πάροδο 

του χρόνου. Στην έρευνα των Farell και Bennis (2013), ωστόσο, εντοπίστηκαν 

αποκλίσεις ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές των διδασκόντων, 

οι οποίες λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τη διδακτική εμπειρία τους.   

Από την άλλη πλευρά ο Ellis (2012:144-145) συνοψίζοντας τα αποτελέσματα 

των μέχρι τώρα ερευνών για την ερμηνεία της συγκρουσιακής σχέσης των 

πεποιθήσεων με τις διδακτικές πρακτικές των διδασκόντων καταλήγει στις παρακάτω 

διαπιστώσεις:  

α. στην ύπαρξη απόκλισης ανάμεσα στις δηλωμένες πεποιθήσεις τους και τις 

πραγματικές πρακτικές στη διδακτική πράξη, γεγονός που μπορεί να προκύπτει 

μεταξύ άλλων από το συναισθηματικό κλίμα της διδασκαλίας και από προσωπικούς  

παράγοντες (όπως η κούραση του διδάσκοντος),  

β. στη σύγκρουση των πεποιθήσεων των διδασκόντων με το θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής των πρακτικών τους, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην 

πραγμάτωσή τους, 

γ. στην έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στις πεποιθήσεις των διδασκόντων και των 

μαθητών για την εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών πρακτικών. 

Σύμφωνα με τον Davis (2003) η αναντιστοιχία ανάμεσα στις πεποιθήσεις και 

στις πραγματικές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών κατά τη γλωσσική διδασκαλία 



99 

 

 

 

στην τάξη μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές. Η Βasturkmen (2012) μέσα 

από μια ενδελεχή ανασκόπηση των ερευνών για την ερμηνεία της σχέσης 

πεποιθήσεων και πρακτικών διαπίστωσε ότι στις περισσότερες περιοριστικοί 

παράγοντες του σχολικού πλαισίου - όπως για παράδειγμα οι ιδιαιτερότητες των 

μαθητών και οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος - ευθύνονται σε μεγάλο 

βαθμό για την απόκλιση αυτή. Ωστόσο, η Lee (2008b) σε έρευνά της για τις 

πεποιθήσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών στην ανατροφοδότηση του γραπτού 

λόγου ισχυρίζεται ότι η τάση των εκπαιδευτικών να εναποθέτουν την απόκλιση 

ανάμεσα στα πιστεύω και στις πρακτικές τους σε περιοριστικούς παράγοντες της 

διδασκαλίας, δεν ερμηνεύει επαρκώς τις πρακτικές τους, αλλά αποτελεί πολλές φορές 

μέσο δικαιολόγησης. Οι Fives και Buehl (2012) θεωρούν ότι η σχέση πεποιθήσεων 

και διδακτικών πρακτικών μπορεί να ερμηνευτεί, εν τέλει,  μέσα από τη συνεξέταση 

εσωτερικών (προσωπικό σύστημα αξιών και πεποιθήσεων των διδασκόντων) και 

εξωτερικών μεταβλητών (παράγοντες του πεδίου εφαρμογής) που καθορίζουν τη 

σχέση αυτή.  

O Ellis (2012:144) αξιοποιώντας τη διάκριση των Argyris και Schon (1974) 

ανάμεσα στην “ενστερνισμένη θεωρία” (espoused theory) και τη “θεωρία σε χρήση” 

(theory in use) ερμηνεύει την απόκλιση ανάμεσα στις πεποιθήσεις των διδασκόντων 

και στις πρακτικές που αξιοποιούν στην τάξη ως αποτέλεσμα της δυσαρμονίας 

ανάμεσα στις συμπεριφορικές-κανονιστικές πεποιθήσεις και τις πεποιθήσεις ελέγχου. 

Ως αποτέλεσμα, η θεωρία που υιοθετούν οι διδάσκοντες για τη γλωσσική διδασκαλία  

(espoused theory) και εκφράζεται στις δηλώσεις τους για μια προτιμητέα εκδήλωση 

συμπεριφοράς μπορεί να είναι συμβατή ή όχι με τη θεωρία σε χρήση (theory in use), 

η οποία καθορίζει στην πραγματικότητα τις ενέργειες του (Argyris & Schon, 1974:6-

7). Ο διαχωρισμός αυτός αξιοποιείται και στην έρευνα των Basturkmen et al. (2004) 

για την ερμηνεία των αποκλίσεων των πεποιθήσεων των διδασκόντων με τις 

πρακτικές τους, ως αποτέλεσμα της «χαλαρής σύνδεσης» ανάμεσα στις δηλωθείσες 

πεποιθήσεις τους και τις διδακτικές ενέργειες στη σχολική πράξη. Ο Davis (2003) 

θεωρεί ότι η απόκλιση αυτή πηγάζει από τις βαθιά εδραιωμένες - και συχνά 

λανθάνουσες - αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη γλωσσική μάθηση και 

διδασκαλία, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης διδακτικής εμπειρίας, των 

προκαταλήψεων
91

 και των πεποιθήσεων που έχουν διαμορφώσει και χρειάζεται να 

                                                 
91 Οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών πηγάζουν από τη γνωστική διεργασία (cognition) και τον τρόπο σκέψης 

των εκπαιδευτικών και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία μάθησης (Βaghaei et al., 2012:703). 
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αναθεωρηθούν από τους ίδιους στη διαδικασία υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων. Η 

διαδικασία αυτή της αναθεώρησης μπορεί να είναι δύσκολη, σύμφωνα με τον Wagner 

(1991, στο Karavas-Doukas, 1996), όταν προσκρούει στις στάσεις εκείνες των 

διδασκόντων που δεν είναι συμβατές με τις αρχές μιας νέας προσέγγισης στη 

διδασκαλία.  

Τέλος, οι Fives και Buehl (2014:435-46) θέτουν ως κριτήριο καθορισμού της 

απόκλισης ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές την έννοια της 

“κεντρικότητας” (“centrality”), η οποία αναφέρεται στον βαθμό που επιμέρους 

υποσυστήματα πεποιθήσεων των διδασκόντων απέχουν από το κεντρικό σύστημα 

πεποιθήσεών τους
92

. Καθώς οι πεποιθήσεις των διδασκόντων για τη διδασκαλία τους 

αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος πεποιθήσεων είναι αναγκαία η 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυτές αλληλεπιδρούν ή συγκρούονται με άλλες 

πεποιθήσεις εντός του ευρύτερου συστήματος στο οποίο ανήκουν (Luft & Roehrig, 

2007· Βasturkmen, 2012). Η σχέση των επιμέρους πεποιθήσεων που ανήκουν σε ένα 

σύστημα και ο τρόπος που οι ποιοτικές διαφορές τους αλληλεπιδρούν
93

 αποτελεί 

αντίστοιχα βάση ερμηνείας της αποκλίνουσας ή συγκλίνουσας σχέσης ανάμεσα στις 

πεποιθήσεις και στις διδακτικές πρακτικές (Luft & Roehrig, 2007· Zheng,  2013).  

Ανακεφαλαιώνοντας, στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία τονίζεται η ανάγκη 

αναγνώρισης από τους διδάσκοντες της διάστασης ανάμεσα σε αυτό που σκέφτονται 

και σε αυτό που πράττουν, γεγονός που αποτελεί σύμφωνα με τους Golombek & 

Johnson (2004 στο Cross, 2010) «κινητήριος δύναμη» στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Αν οι ίδιοι οι διδάσκοντες δεν αποκτήσουν επίγνωση της διάστασης 

ανάμεσα στις πρακτικές που εφαρμόζουν και τις πεποιθήσεις τους, θα περιοριστούν 

μόνο στην προσαρμογή καινούριων ιδεών σε προϋπάρχουσες πεποιθήσεις και 

πρακτικές και θα ταλανίζονται από συγκρούσεις και διλλήματα (Hashweh, 2003). 

Συνεπώς, η αλλαγή των διδακτικών πρακτικών δεν προϋποθέτει μόνο απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων ή γνώσεων αλλά κυρίως την αλλαγή  των στάσεων, των πεποιθήσεων και 

                                                 
92 Ως σύστηματα πεποιθήσεων (belief systems) ορίζεται σύμφωνα με τους Fives και Buehl (2014) το σύνολο των 

πεποιθήσεων των ατόμων σύμφωνα μέσω των οποίων προσδιορίζουν και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και τον 

εαυτό τους. Εντός του γενικού συστήματος πεποιθήσεων των διδασκόντων μπορεί να διαμορφώνονται 

υποσυστήματα, τα οποία αφορούν είτε σε ένα γνωστικό πεδίο είτε σε συγκεκριμένες διδακτικές δραστηριότητες.  

Τα συστήματα πεποιθήσεων των διδασκόντων προσεγγίζονται κατά τη Zheng (2013) με βάση τη θεωρία της 

πολυπλοκότητας (complexity theory), σύμφωνα με την οποία τα επιμέρους στοιχεία ενός συστήματος 

πεποιθήσεων συνδέονται και αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς και μεταβαλλόμενους τρόπους.   
93 Πρόκειται για τη διάκριση ανάμεσα στις “δομικές πεποιθήσεις” (“core beliefs”), οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγάλη συνοχή μεταξύ τους και με το γενικό σύστημα πεποιθήσεων και τις “περιφερειακές πεποιθήσεις” 

(“peripheral beliefs”), οι οποίες δεν είναι τόσο συνδεδεμένες με άλλες πεποιθήσεις εντός του συστήματος και 

μπορεί να βρίσκονται σε συγκρουσιακή σχέση μεταξύ τους  (Luft & Roehring, 2007). 
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των προσωπικών θεωριών των διδασκόντων για τη διδασκαλία τους (Harris, 2003). 

Επομένως, η επανεξέταση και αναδόμηση προϋπαρχόντων πεποιθήσεων των 

διδασκόντων απαιτείται να είναι στόχος μιας αποτελεσματικής επιμόρφωσης.  Αυτή 

είναι αναγκαίο να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της "στοχαστικής δράσης"
94

 

(reflective practice), η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη της επίγνωσης και του 

αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στις πεποιθήσεις , ώστε να ενισχυθεί η αναγκαία 

ενσωμάτωση παλιών αντιλήψεων στις νέες και όχι το αντίστροφο (Vásquez & 

Harvey, 2010). Ο αναστοχασμός από τους διδάσκοντες πάνω στις διδακτικές 

πρακτικές που εφαρμόζουν ενισχύει τη βαθύτερη επίγνωσή τους γι’ αυτές και για το 

πλαίσιο εφαρμογής τους, αποτελώντας ταυτόχρονα παράγοντα διαμόρφωσης και 

αναπλαισίωσης της ταυτότητάς τους στην πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

(Anson, 2000· Beauchamp & Lynn, 2009). O Brookfield (1995 στο Anson, 2000) 

δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα εφαρμογής του “κριτικού αναστοχασμού” (“critical 

reflection”), ο οποίος δίνει έμφαση στην αναγνώριση, στην ανάπτυξη και πολλές 

φορές στην αναθεώρηση των προσωπικών θεωριών των διδασκόντων για τις 

πρακτικές τους μέσα από συνεχή έρευνα και έλεγχο της ίδιας της διδασκαλίας τους. 

 

3.2 Ο ρόλος των πεποιθήσεων των διδασκόντων στην εφαρμογή και 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών ανατροφοδότησης  
 

3.2.1 Πεποιθήσεις των διδασκόντων για το λάθος  
 

Στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται δύο βασικές 

κατηγορίες στάσεων και πεποιθήσεων των διδασκόντων για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση μέσα από τις οποίες διερευνώνται σε μεγάλο ποσοστό οι πρακτικές τους 

(OECD, 2009:92-93): η θεώρηση του ρόλου του διδάσκοντος ως αποκλειστικά 

υπεύθυνου για την “άμεση μεταβίβαση” της γνώσης στους μαθητές 

(δασκαλοκεντρισμός), έναντι της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης της διδασκαλίας, η 

οποία έχει κυρίως μαθητοκεντρικό προσανατολισμό με τους μαθητές να έχουν ενεργό 

ρόλο στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης και τον διδάσκοντα υποστηρικτικό ρόλο 

σε αυτή. Οι δύο αυτές θεωρήσεις αντικατοπτρίζονται αντίστοιχα σε δύο στάσεις των 

                                                 
94 O Schon (1983, 1987 στο Anson, 2000) εισήγαγε τις έννοιες της «αναστοχαστικής πρακτικής» (reflective 

practice) και του «αναστοχασμού σε δράση» (reflection in action). Η πρώτη αναφέρεται στον προβληματισμό των 

διδασκόντων πάνω στις διδακτικές ενέργειες τους με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους, ενώ η δεύτερη 

αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αναθεώρησης και βελτίωσης των πρακτικών μέσα από τον πειραματισμό, την 

παρατήρηση και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.    
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διδασκόντων απέναντι στα λάθη των μαθητών: την παραδοσιακή, που περιλαμβάνει 

τους εκπαιδευτικούς εκείνους που πιστεύουν ότι το λάθος οφείλεται σε ελλείψεις των 

μαθητών και πρέπει να αντιμετωπιστεί με επαναλήψεις και εξηγήσεις και τη 

σύγχρονη, σύμφωνα με την οποία οι διδάσκοντες εντάσσουν το λάθος μέσα στη 

διαδικασία μάθησης και το προσεγγίζουν δυναμικά ως αφορμή για την επανεξέταση 

των διδακτικών ενεργειών τους ως προς αυτό (Καλδρυμίδου, κ.α., 1997· Davis, 2003· 

Σφυρόερα, 2007).  Αρχικά, στην έρευνα των Baghaei et al. (2012) για τις στάσεις και 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

διαπιστώθηκαν τάσεις τελειομανίας κατά τη διαχείριση του λάθους και μετατόπιση 

της ευθύνης διάπραξης του αποκλειστικά στον μαθητή. Οι Barksdale-Ladd και King 

(2000) στην έρευνα τους για τον τρόπο διαχείρισης των λαθών του γραπτού λόγου 

από τους διδάσκοντες καταλήγουν στη διαπίστωση ότι εναποθέτουν την αναγνώριση 

των λαθών στους μαθητές στο πλαίσιο της συμπεριφοριστικής προσέγγισης και ότι 

διαφοροποιούν την ανοχή τους στα λάθη ανάλογα με την επίδοση των μαθητών 
95

.  

Συγχρόνως, ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η ανατροφοδότηση στα λάθη 

του γραπτού λόγου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις και πεποιθήσεις 

των διδασκόντων απέναντι στον τρόπο αξιολόγησης και προσέγγισης επιμέρους 

λαθών του γραπτού λόγου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της  παραδοσιακής προσέγγισης 

της γλωσσικής διδασκαλίας κυριαρχεί η τάση προσκόλλησης των διδασκόντων στη 

γραμματική και στους τύπους της γλωσσικής νόρμας κατά τη διόρθωση με απώτερο 

στόχο την επίτευξη απόλυτης ορθότητας στη χρήση της (Williams & Burder, 

1997:59). Η προσκόλληση των διδασκόντων στα λάθη γραμματικής κατά τη 

διόρθωση του γραπτού λόγου επιβεβαιώνεται με την έρευνα των Montgomery και 

Baker (2007), παρόλο που οι πεποιθήσεις τους αντανακλούσαν την ανάγκη εστίασης 

σε λάθη περιεχομένου και δομής, χωρίς πολλές φορές να έχουν και οι ίδιοι επίγνωση 

της απόκλισης αυτής. Στην έρευνα των Basturkmen et al. (2004) στην οποία 

διερευνήθηκαν οι πεποιθήσεις τριών διδασκόντων της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας 

για την εστίαση της διόρθωσης στη μορφή του γραπτού λόγου διαπιστώθηκαν 

ασυνέπειες ανάμεσα στις πεποιθήσεις τους και τις πρακτικές τους. Ενδεικτικό της 

απόκλισης αυτής υπήρξε η τάση των διδασκόντων να υποστηρίζουν θεωρητικά ότι η 

διόρθωση λαθών της μορφής του γραπτού λόγου πρέπει να γίνεται μόνο σε 

                                                 
95 Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι οι διδάσκοντες επέδειξαν μεγαλύτερη ανοχή στα λάθη εκείνων των 

μαθητών, οι οποίοι θεωρούνταν από τους ίδιους ως «αδύναμοι συγγραφείς» σε σχέση με τα λάθη «των ικανών 

συγγραφέων», στα οποία ασκούσαν μεγαλύτερη διορθωτική παρέμβαση (Barksdale-Ladd & King, 2000:368).  
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περίπτωση εμπλοκής τους με την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του κειμένου, 

ωστόσο στην πράξη εστίαζαν σε λάθη μορφής χωρίς να συντρέχει η παραπάνω 

προϋπόθεση. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει η έρευνα των Ντίνα κ.α. (2006) σε 

δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι, ενώ  θεωρούν ως 

βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός κειμένου την επικοινωνιακή καταλληλότητα του 

στην πραγματικότητα διορθώνουν γραμματικά και όχι επικοινωνιακά λάθη.  Στην 

ίδια έρευνα είναι κυρίαρχη η πεποίθηση ότι η γνώση της γλώσσας συνεπάγεται για 

τους διδάσκοντες γνώση της γραμματικής, παρόλο που οι ίδιοι δεν θεωρούν 

απαγορευτική την εμφάνιση γεωγραφικής ή κοινωνικής γλωσσικής ποικιλίας στο 

μαθητικό λόγο.  

Σύμφωνα με τον Μήτση (2000) η σύγχρονη διδακτική αντίληψη για τη 

διόρθωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά τη σύγκριση της γλώσσας του μαθητή με την 

επίσημη γλωσσική νόρμα, ενώ σύμφωνα με τους Χαραλαμπόπουλο και 

Χατζησαββίδη (1997:30-33) πρέπει να αξιοποιείται στη σύγχρονη γλωσσική 

διδασκαλία η λειτουργική πολυμορφία της γλώσσας στις ποικίλες περιστάσεις 

επικοινωνίας. Η πεποίθηση ότι κάποιες γλωσσικές ποικιλίες είναι λανθασμένες ή 

ανεπαρκείς στηρίζεται σε «αισθητικές κρίσεις» που προκύπτουν από διάφορες 

προκαταλήψεις των διδασκόντων (κοινωνικές, πολιτισμικές, προσωπικές) (Trudgill, 

1983, Σετάτος, 1991). Αυτές μπορεί να διαμορφώνονται από το 

κοινωνικοπολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο που διαθέτουν οι μαθητές, των οποίων 

ο γλωσσικός κώδικας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την πρότυπη γλώσσα του 

σχολείου
96

 (Ντίνας & Ζαρκογιάννη, 2009: 19-20· Σφυρόερα, 2007). Ενδεικτικά, η 

Μαγαλιού (2000) σε έρευνά της για τις γλωσσικές προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών 

επαληθεύει τη βασική υπόθεση ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν προκαταλήψεις 

τόσο απέναντι στις γεωγραφικές όσο και στις κοινωνικές διαλέκτους που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές τους. Έτσι, στην περίπτωση αυτή τα λάθη θεωρούνται 

παρεκκλίσεις από τη νόρμα που συνήθως συνοδεύονται από το ιδεολογικό επίχρισμα 

του κινδύνου αφανισμού ή αλλοίωσης της πρότυπης γλώσσας του σχολείου
97

, με 

                                                 
96 Σύμφωνα με τους Χατζησαββίδη και Χαραλαμπόπουλο (1997:30) πρόκειται για τη ρυθμιστική γλωσσική 

διδασκαλία, στο πλαίσιο της οποίας η γλωσσική παραγωγή των μαθητών κρίνεται ως προς τον βαθμό 

συμμόρφωσής της προς τη ρυθμισμένη γλώσσα (πρβλ. Σετάτος 1991:32-33).  
97 Ο Μοσχονάς (2004:153) χρησιμοποιεί τον όρο "διορθωτική πρακτική" η οποία είναι ταυτόχρονα γλωσσική και 

μεταγλωσσική, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο "επιτελείται στη γλώσσα με βάση ένα μεταγλωσσικό πρότυπο". 

Υποστηρίζει παράλληλα ότι η διορθωτική πρακτική προκύπτει μέσα από ένα πλαίσιο τυποποίησης της γλώσσας, 

το οποίο λειτουργεί ως "πολλαπλασιαστής" των διορθωτικών οδηγιών. Τα γλωσσικά πρότυπα που απορρέουν από 

τις διορθωτικές πρακτικές αντανακλούν αλλά και διαμορφώνουν τη γλωσσική πραγματικότητα «κουβαλώντας» 

έντονες κοινωνικές αξιολογήσεις στο πλαίσιο μιας γλωσσικής κοινότητας (οπ.π., σ.173).  
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αποτέλεσμα την άμεση διόρθωσή τους  (βλ. Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου,  

2001).  

Επομένως, οι διδάσκοντες οφείλουν να μετριάσουν τις απόλυτες αξιολογικές 

κρίσεις απέναντι σε λάθη που στιγματίζουν κοινωνικά αυτούς που δεν ταυτίζονται με 

τη χρήση της επίσημης γλώσσας, εφαρμόζοντας σύγχρονους εναλλακτικούς τρόπους 

διδακτικής προσέγγισης των λαθών (Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 2001). 

Καθώς, οι πεποιθήσεις των διδασκόντων λειτουργούν ως “φίλτρα” αναγνώρισης και 

αξιολόγησης του λάθους στον γραπτό λόγο των μαθητών, στο πλαίσιο της 

κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης είναι αναγκαία η θεώρηση του όχι ως αποτέλεσμα 

παραβίασης κανόνων, αλλά ως αφορμή για μια συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης 

ανάμεσα σε διδάσκοντες και μαθητές (Anson, 2000).  

 

3.2.2 Πεποιθήσεις των διδασκόντων για τον γραπτό λόγο  
 

H στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στoν γραπτό λόγο των μαθητών είναι ένας από 

τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την εφαρμογή των πρακτικών διόρθωσης 

στη διδακτική πράξη. Έχει διαπιστωθεί μέσα από έρευνα της Zamel (1985) η τάση 

των διδασκόντων κατά τη διόρθωση να εφαρμόζουν διαφορετικά και μερικές φορές 

αντιφατικά κριτήρια, τα οποία πηγάζουν από τις διαφορετικές εμπειρίες, τις 

προσδοκίες και τις προσωπικές αντιλήψεις τους για τον γραπτό λόγο. Ως αποτέλεσμα 

της τάσης αυτής μπορεί να προκληθεί σύγχυση στον μαθητή, ο οποίος γίνεται 

αποδέκτης μιας “ιδιοσυγκρασιακής” και πολλές φορές “αυθαίρετης” διόρθωσης (οπ.π., 

σ. 82).  

Αρχικά, με τις πεποιθήσεις των διδασκόντων για το λάθος σχετίζονται και 

εκείνες που απορρέουν από μία τάση «τελειομανίας» («perfectionism») στην 

προσέγγιση του γραπτού λόγου των μαθητών. Σύμφωνα με την τάση αυτή οι 

διδάσκοντες διακατέχονται από έλλειψη ανοχής στα λάθη των μαθητών και από την 

ανάγκη άμεσης επέμβασης σε αυτά με τη διόρθωση, αντιμετωπίζοντας το γραπτό ως 

τελικό προϊόν αξιολόγησης και επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε επιφανειακά 

χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου (Zamel, 1985). Tη μεγαλύτερη συχνότητα στις 

διορθώσεις των διδασκόντων παρουσιάζουν, εξάλλου, τα λάθη που αφορούν στη 

μορφή του γραπτού λόγου, όπως διαπιστώνουν οι Williams και Burder (1997), η 

Ferris (2006) και οι Parr και Timperley (2010). Το γεγονός αυτό απορρέει σύμφωνα 

με την Zamel (1985) από την παραδοσιακή προσέγγιση του γραπτού κειμένου ως μια 
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σειρά από ξεχωριστά μέρη στο προτασιακό επίπεδο και όχι ως ένα ολοκληρωμένο 

τμήμα λόγου, με αποτέλεσμα να επικεντρώνονται στα λάθη που αφορούν κυρίως στη 

χρήση της γλώσσας, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι πίσω από αυτά υπάρχει ένα 

μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με το νόημα.  

Αποτέλεσμα της παραπάνω στάσης απέναντι στον γραπτό λόγο είναι η 

προσκόλληση  των εκπαιδευτικών στην «ορθότητα» αντί να παροτρύνουν τους 

μαθητές στην ανάληψη του ρίσκου ως προς τη διάπραξη του λάθους, με άμεση 

συνέπεια οι τελευταίοι να φοβούνται να εκτεθούν απέναντι στο λάθος (Zamel, 1985·  

Baghaei et al., 2012). Το γεγονός αυτό απορρέει και από την εσφαλμένη επιμονή των 

εκπαιδευτικών στην ιδέα «του ιδανικού γραπτού», η οποία αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα στη διαδικασία ανατροφοδότησης κατά τη διόρθωση και στοιχείο που 

απαιτείται οι διδάσκοντες να αποβάλουν. Αυτό είναι αναγκαίο ώστε να μην 

εκλαμβάνουν ως προσωπική αποτυχία την αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν 

σε τυχόν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις τους, αλλά να επικεντρώνονται στην πρόοδο των 

μαθητών ως προς την ικανότητα σύνθεσης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου 

(Ferris, 2007). Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται και από τυχόν μη ρεαλιστικές 

αντιλήψεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών απέναντι στον γραπτό λόγο, οι οποίες 

μεταφέρονται στους μαθητές είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα με συγκεκριμένες 

στρατηγικές διδασκαλίας, οι οποίες απαιτείται να τροποποιηθούν (Diab, 2006).  

Οι παραπάνω αντιλήψεις συνδέονται με την «οικειοποίηση» (“appropriation”) 

του γραπτού λόγου των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρώντας τον 

εαυτό τους ως αυθεντία αντιμετωπίζουν πολλές φορές τα γραπτά κείμενα με 

ομοιόμορφα και μη ευέλικτα κριτήρια και τα αξιολογούν με βάση τον βαθμό 

απόκλισης από τα κριτήρια αυτά (Ζamel, 1985· Ferris 2002:65). Οι προσδοκίες αυτές 

των διδασκόντων μεταφέρονται κυρίως με τον σχολιασμό του γραπτού λόγου των 

μαθητών, με αποτέλεσμα η ευθύνη και ο έλεγχος για την παραγωγή γραπτού λόγου 

να μετατίθεται από τον μαθητή στον διδάσκοντα (Sommers, 1982). Kατά συνέπεια, οι 

μαθητές θεωρούν ότι πρέπει να ανταποκριθούν περισσότερο στις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών παρά σε αυτό που θέλουν να εκφράσουν οι ίδιοι (Zamel, 1985). Από 

την άλλη ο φόβος της “οικειοποίησης” του γραπτού οδηγεί τους διδάσκοντες, 

σύμφωνα με τη Ferris (2007), στην έλλειψη εποικοδομητικής κριτικής και αναγκαίων 

διορθώσεων, παρέχοντας μόνο θετικά σχόλια, προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν 

και επηρεαστούν αρνητικά οι μαθητές. Γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία η ισορροπία 

ανάμεσα στη διαμεσολάβηση, η οποία είναι αναγκαία και περιλαμβάνει μια 
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εποικοδομητική κριτική και την "οικειοποίηση", η οποία είναι βλαπτική και δεν 

αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας στον μαθητή ώστε να επεξεργαστεί την 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει.  

 

3.2.3 Πεποιθήσεις διδασκόντων για τις πρακτικές ανατροφοδότησης  
 

Οι έρευνες για τις πεποιθήσεις και πρακτικές των διδασκόντων στον τομέα της 

διορθωτικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο παρουσιάζουν αντιφατικά 

αποτελέσματα για επιμέρους πτυχές της διαδικασίας αυτής (Evans et al., 2010b).  

Αρχικά, μέσα από έρευνες για τις πεποιθήσεις των διδασκόντων για την 

αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης που παρέχουν στα λάθη του γραπτού 

λόγου των μαθητών διαπιστώνεται ότι, ενώ αφιερώνουν μεγάλο ποσοστό χρόνου στη 

διόρθωση γλωσσικών λαθών, δεν είναι βέβαιοι για την αποτελεσματικότητα της 

ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι μαθητές (Lee, 2003a· Lee, 2004· Guénette, 

2007· Lee, 2008b). Ενώ οι Κατσούδα και Τράπαλης (2008) αναφέρουν ότι οι μαθητές 

σπάνια παρατηρούν τα λάθη τους στα διορθωμένα γραπτά, η Ferris (2007) 

υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένας «κοινός μύθος» και ότι οι μαθητές τείνουν 

περισσότερο να αφομοιώνουν τις προτροπές των διδασκόντων παρά να τις αγνοούν. 

Προσθέτει, παράλληλα, ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται απογοητευμένοι και 

πιεσμένοι από τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν στη διόρθωση και αμφισβητούν 

τα θετικά αποτελέσματα που έχει αυτή στον μαθητή. Το ίδιο υποστηρίζει και η Leki 

(1991) η οποία προσθέτει ότι η επανάληψη των ίδιων λαθών από τους μαθητές μετά 

τη διόρθωση εντείνουν την αίσθηση ματαιότητας των διδασκόντων για την όλη 

διαδικασία. Αντίθετα σε άλλες  έρευνες (Zamel, 1985· Bitchener,  2008·  Evans et al., 

2010b· Peterson & McClay, 2010) οι διδάσκοντες θεωρούν σε μεγάλο βαθμό 

αποτελεσματική την ανατροφοδότηση που παρέχουν στα λάθη των μαθητών τους 

στον γραπτό λόγο.  

Αντικρουόμενες είναι και οι πεποιθήσεις των διδασκόντων και ως προς 

επιμέρους τύπους ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν στη διόρθωση του γραπτού 

λόγου, όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες. Αρχικά, σύμφωνα με αυτές (βλ. 

Yoshida, 2008· Peterson & McClay, 2010) βασικό κριτήριο στον τρόπο παροχής της 

διορθωτικής ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες είναι η επίδραση που θεωρούν 

ότι ασκεί αυτή στην αυτοεικόνα του μαθητή. Οι Hyland και Ηyland (2001) 

υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται από την τάση να προτιμούν 
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περισσότερο έμμεσες μορφές διόρθωσης στην προσπάθειά τους να «απαλύνουν» τις 

παρενέργειες επικριτικών σχολίων στη διόρθωση, γεγονός όμως που θεωρούν ότι 

μεγιστοποιεί τον κίνδυνο να παρερμηνεύσει ο μαθητής τη διόρθωση. Συγχρόνως, σε 

άλλες έρευνες (βλ. Diab, 2006· Hamouda, 2011) οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 

προτιμούν κυρίως την υπογράμμιση του λάθους και την κωδικοποιημένη 

ανατροφοδότηση έναντι της άμεσης ανατροφοδότησης θεωρώντας ότι μπορεί να 

συμβάλει περισσότερο στην αναγνώριση και στην κατανόηση του τύπου του λάθους 

από τον μαθητή. Στην έρευνα των Peterson και McClay (2010) οι διδάσκοντες 

εκφράζουν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην εφαρμογή της αλληλοδιόρθωσης, 

καθώς θεωρούν επιφανειακή την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν οι μαθητές μεταξύ 

τους χωρίς την παρέμβαση του διδάσκοντος. Παράλληλα, η εφαρμογή της 

αυτοδιόρθωσης τόσο στα λάθη του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου 

εξαρτάται από την κρίση των διδασκόντων για την ικανότητα των μαθητών να 

προβούν οι ίδιοι σε διόρθωση των λαθών τους (Υoshida, 2008). Όσον αφορά στην 

προφορική ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών, αυτή 

θεωρείται σε μεγάλο ποσοστό αναγκαία από τους διδάσκοντες (Peterson & McClay, 

2010) και ειδικά στα αρχικά στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου, ενώ οι 

προτιμήσεις των διδασκόντων στην επιλεκτική διόρθωση των λαθών φαίνεται να 

υπερτερούν έναντι εκείνων της αναλυτικής διόρθωσης (Diab, 2006).  

Ωστόσο, στις περισσότερες έρευνες διαπιστώνεται σημαντικός βαθμός 

απόκλισης των πεποιθήσεων των διδασκόντων από τις πρακτικές ανατροφοδότησης 

που εφαρμόζουν - ή δηλώνουν ότι εφαρμόζουν - στην πράξη  (βλ. Lee, 2004·  

Yoshida, 2008· Montgomery & Baker, 2007). H απόκλιση αυτή ανάγεται από τους 

διδάσκοντες κυρίως σε χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του ευρύτερου θεσμικού 

πλαισίου (σύστημα εξετάσεων) και των εξωτερικών ομάδων αναφοράς (γονείς) (Lee, 

2003a· Brown et al., 2012). Η πιο χαρακτηριστική έρευνα για την ύπαρξη 

αποκλίσεων ανάμεσα στις πεποιθήσεις των διδασκόντων και τις πρακτικές 

ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου είναι εκείνη της Lee (2008b), στην 

οποία εντοπίστηκαν δέκα αναντιστοιχίες ανάμεσα στις δηλώσεις των διδασκόντων 

και τις πρακτικές διόρθωσης που εφαρμόζουν. Αυτές συνοψίζονται: α. στον 

προσανατολισμό της διόρθωσης που εφαρμόζουν στην πράξη σε λάθη μορφής και 

ακρίβειας, παρόλο που θεωρούν την ανατροφοδότηση στη  δομή και στο περιεχόμενο 

του γραπτού λόγου εξίσου σημαντική, β. στην προτίμηση της επιλεκτικής-

εστιαζόμενης διόρθωσης, αν και στην πράξη εφαρμόζουν την αναλυτική διόρθωση 
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των λαθών, γ. στην αναγνώριση της αξίας της αυτοδιόρθωσης ως στρατηγικής 

εντοπισμού και επεξεργασίας των λαθών από τους μαθητές, παρόλο που  στην πράξη 

εφαρμόζουν δασκολοκεντρικές πρακτικές διόρθωσης δ. στην εφαρμογή κυρίως της 

άμεσης ανατροφοδότησης από τους ίδιους, παρόλο που κυριαρχεί η πεποίθηση ότι οι 

μαθητές πρέπει να έχουν την ευθύνη της επεξεργασίας του γραπτού τους λόγου και ε. 

στην πεποίθηση ότι η ανατροφοδότηση περιλαμβάνει τα αρνητικά και τα θετικά 

στοιχεία του γραπτού λόγου, ενώ στην πράξη επικεντρώνονται κυρίως στις αδυναμίες 

του γραπτού. Η ερμηνεία που δίνεται από τη Lee (2008b) για την ύπαρξη των 

αποκλίσεων αυτών δεν αφορά μόνο στους περιορισμούς του ευρύτερου σχολικού 

θεσμικού πλαισίου που ισχυρίζονται οι διδάσκοντες ότι τους επηρεάζουν, αλλά και 

σε επιπλέον παράγοντες που σχετίζονται αφενός με τον ίδιο τον διδάσκοντα και 

αφετέρου με τον μαθητή στην ίδια τη  διδακτική πράξη.  

 

3.2.4 Ο ρόλος των πεποιθήσεων των μαθητών στις πρακτικές 

ανατροφοδότησης των διδασκόντων 
 

Οι πεποιθήσεις των μαθητών για πολλές επιμέρους πτυχές της γλωσσικής 

διδασκαλίας μπορούν να επηρεάσουν τα κίνητρά τους, τις προσδοκίες τους για τη 

γλωσσική εκμάθηση, καθώς και τις αντιλήψεις τους για την ευκολία ή δυσκολία 

εφαρμογής συγκεκριμένων μαθησιακών στρατηγικών (Richards & Lochart, 1996:52).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης της ανατροφοδότησης 

στον γραπτό λόγο των μαθητών καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά της 

ασκεί ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν την 

ανατροφοδότηση. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι έντονη η εμπλοκή εσωτερικών 

νοητικών διεργασιών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών μέσα από τις στάσεις και 

αντιλήψεις τους απέναντι σε διάφορους τύπους ανατροφοδότησης (Murphy, 2000·  

Lee, 2004·  Ellis, 2007· Storch & Wigglesworth, 2010·  Brown, 2009).  

Αρχικά, στις περισσότερες έρευνες που αφορούν τις προτιμήσεις των 

μαθητών στους τύπους λαθών που πρέπει να διορθώνονται από τον εκπαιδευτικό 

(Leki, 1991· Saito, 1994· Davis, 2003· Diab, 2006· Brown, 2009· Ηamuda, 2011) 

είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι μαθητές επιδιώκουν κυρίως τη διόρθωση των 

επιφανειακών και γραμματικών λαθών του γραπτού λόγου,  γεγονός που ωθεί τους 

διδάσκοντες στο να δίνουν αντίστοιχα μεγάλη βαρύτητα στη διόρθωση των λαθών 

μορφής, για να μη χάσουν την «αξιοπιστία» τους στους μαθητές.  
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Σε άλλες έρευνες για τις προτιμήσεις των μαθητών ως προς τους τύπους 

ανατροφοδότησης στα λάθη τους (Leki, 1991· Saito, 1994· Lee 2004· Ellis, 2007·  

Ζacharias, 2007), διαπιστώνεται η τάση των μαθητών να τάσσονται υπέρ της 

διόρθωσης των λαθών τους από τον διδάσκοντα και όχι από τους ίδιους, γεγονός που 

αντίκειται στη γενικότερη θεώρηση της έμμεσης ανατροφοδότησης ως πιο αναγκαίας 

πρακτικής. Το γεγονός αυτό απορρέει από γενικότερες πεποιθήσεις των μαθητών, οι 

οποίοι σύμφωνα με έρευνα του Zacharia (2007), θεωρούν το ρόλο του διδάσκοντος 

ως κύρια πηγή γνώσης και αποκλειστικά υπεύθυνου στη διόρθωση των λαθών τους 

λόγω της κατάρτισής του. Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι η διόρθωση των λαθών  

από τον εκπαιδευτικό προτιμάται περισσότερο από τους αδύναμους μαθητές (Lee, 

2005· Zacharias, 2007· Brown et al., 2012), καθώς η αυτοδιόρθωση αποτελεί μία πιο 

δύσκολη και πιο χρονοβόρα διαδικασία επεξεργασίας των λαθών από τους ίδιους 

(Chandler, 2003). Ωστόσο, οι μαθητές εμφανίζονται περισσότερο δεκτικοί σε 

εκείνους τους τύπους της έμμεσης ανατροφοδότησης που περιέχουν εντοπισμό και 

περιγραφή του λάθους από τον διδάσκοντα (Liu, 2008· Ferris, 2002:32), ενώ 

δείχνουν, παράλληλα, να αξιολογούν θετικά τις ενθαρρυντικές παρατηρήσεις του 

διδάσκοντος κατά τον σχολιασμό των λαθών, όταν αυτές συνιστούν δημιουργική 

κριτική και όχι «κοινότυπες» τοποθετήσεις (Ferris, 1995 στο Sadrolmomaleki, 2009). 

Επιπροσθέτως, οι έρευνες που αποσκοπούν στη συγκριτική μελέτη των 

στάσεων και πεποιθήσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους διδάσκοντες κατέδειξαν 

σημαντικές αποκλίσεις σε επιμέρους τομείς της διαδικασίας ανατροφοδότησης. Στην 

έρευνα του ο Brown (2009) για τις αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών και 

μαθητών σε διάφορες διδακτικές πρακτικές διαπίστωσε ότι στον τομέα της 

διόρθωσης των γλωσσικών λαθών οι εκπαιδευτικοί δεν προτιμούν τόσο την άμεση 

ανατροφοδότηση, όσο οι μαθητές. Στην έρευνα του Davis (2003) οι μαθητές 

διακατέχονταν πιο έντονα από την πεποίθηση ότι τα λάθη πρέπει να διορθώνονται 

από τον διδάσκοντα, σε αντίθεση με τη γενική πεποίθηση των διδασκόντων ότι οι 

μαθητές μαθαίνουν περισσότερο μέσω της αυτοδιόρθωσης παρά μέσα από τις 

διορθώσεις του εκπαιδευτικού. Οι πεποιθήσεις των μαθητών και οι προτιμήσεις τους 

σε συγκεκριμένους τύπους ανατροφοδότησης, αποτελούν εν τέλει σύμφωνα με 

έρευνα της Lee (2003a:225) και των Montgomery και Baker (2007) έναν βασικό 

παράγοντα που καθορίζει τις πρακτικές ανατροφοδότησης των διδασκόντων, πολλές 

φορές σε αναντιστοιχία με τις δικές τους πεποιθήσεις.  
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Η απόσταση ανάμεσα στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και 

μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών, για τους τύπους λαθών που πρέπει να 

διορθώνονται και τους τύπους ανατροφοδότησης που πρέπει να εφαρμόζονται, 

θεωρείται μέσα από έρευνες και μελέτες της σύγχρονης βιβλιογραφίας ως μία από τις 

κύριες αιτίες αναποτελεσματικής εφαρμογής της ανατροφοδότησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Davis, 2003· Diab, 2006· Amrheim & Nassaji, 2010·  

Hamouda, 2011). Σύμφωνα με τον Cohen (1991b), υφίσταται απόσταση ανάμεσα στο 

είδος της ανατροφοδότησης που παρέχεται από τους διδάσκοντες στον γραπτό λόγο 

των μαθητών και σε αυτό που οι μαθητές θα ήθελα να λάβουν ως ανατροφοδότηση.  

Ο ίδιος αποδίδει το γεγονός αυτό στην παροχή μιας ασαφούς και μη ισορροπημένης 

ανατροφοδότησης που παρέχεται πολλές φορές από τον εκπαιδευτικό και η οποία 

δίνει υπερβολική έμφαση στα αρνητικά κυρίως σημεία. Κατά συνέπεια, ως αιτία της 

απόστασης αυτής θεωρείται η αδυναμία κατανόησης και χειρισμού από τους μαθητές 

της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν από τον διδάσκοντα (Cohen, 1991b· Amrheim 

&  Nassaji, 2010).  

Από την άλλη πλευρά οι προτεραιότητες των διδασκόντων ως προς τις 

πρακτικές ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν μπορούν να επηρεάσουν αντίστοιχα 

και τις προτιμήσεις των μαθητών στους τύπους ανατροφοδότησης που επιλέγουν 

(Ferris, 2002:31). Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η σύγκλιση των απόψεων και 

αντιλήψεων μαθητών και διδασκόντων που διαπιστώθηκε στην έρευνα της Lee 

(2005), για την εφαρμογή της αναλυτικής διόρθωσης όλων των λαθών του γραπτού 

λόγου. Η ίδια ανάγει το γεγονός αυτό στην επίδραση  που ασκούν οι εφαρμοζόμενες 

πρακτικές των διδασκόντων στη διαμόρφωση αντίστοιχων προσδοκιών στους 

μαθητές για συγκεκριμένους τύπους διόρθωσης.  

Τέλος, οι διδάσκοντες μπορεί να έχουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις  για την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που υιοθετούν οι μαθητές στη γλωσσική 

διδασκαλία, οι οποίες δεν συμπίπτουν με τις αντίστοιχες των μαθητών (Griffiths, 

2007). H αναντιστοιχία αυτή επηρεάζει αρνητικά τη γλωσσική διδασκαλία (Νuman, 

1987 στο Hamuda, 2011), με αποτέλεσμα να απαιτείται σύμφωνα με τη Ferris (2003) 

η σύγκλιση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές με τον τρόπο διδασκαλίας 

του εκπαιδευτικού. Συνεπώς, στη διαδικασία ανατροφοδότησης απαιτείται να 

λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι στόχοι του εκπαιδευτικού αλλά και οι στόχοι του 

μαθητή (Voerman et al., 2012). Σύμφωνα με την έρευνα των Ferris et al. (2013) η 

αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι μαθητές στον γραπτό 
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τους λόγο καθορίζεται από α. ατομικούς παράγοντες και εσωτερικά χαρακτηριστικά 

των μαθητών, όπως το επίπεδο αυτοπεποίθησής τους και οι στάσεις τους για τον 

γραπτό λόγο και β. από παράγοντες του μαθησιακού πλαισίου, όπως η σύνδεση της 

διόρθωσης με διαδικασίες αξιολόγησης, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 

πρόσληψη της ανατροφοδότησης από τους ίδιους. Το  γεγονός αυτό απαιτείται να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους διδάσκοντες προκειμένου α. να έχουν επίγνωση της 

επίδρασης των στρατηγικών διόρθωσης στους μαθητές (Lee, 2004) και β. να 

αναπτύξουν τις διδακτικές τους πρακτικές συνυπολογίζοντας τις αντιλήψεις των 

μαθητών για την αποτελεσματικότητα τους και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους στη 

διαδικασία αυτή (Leki, 1991· Brown, 2009).  

 

3.3 Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας της ανατροφοδότησης  
 

Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανατροφοδότησης εξαρτάται εν τέλει από: 

α. ατομικούς παράγοντες που αφορούν στον διδάσκοντα και στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών, β. παράγοντες γλωσσικούς που σχετίζονται με το είδος των λαθών και 

τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου και γ. κοινωνικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής τους (Amrheim & Nassaji, 2010·  

Sheen, 2010). Oι Εvans et al. (2010a) κατατάσσουν τους παραπάνω παράγοντες που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της διορθωτικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο 

των μαθητών σε τρεις τύπους μεταβλητών: α. σε μεταβλητές που σχετίζονται με τον 

μαθητή (learner variables) και αφορούν στα κίνητρα, τον τρόπο μάθησης και τους 

μαθησιακούς στόχους β. σε καταστασιακές μεταβλητές (situational variables), οι 

οποίες περιλαμβάνουν τον εκπαιδευτικό και το ευρύτερο θεσμικό και κοινωνικό 

πλαίσιο του σχολείου, γ. και σε μεταβλητές που σχετίζονται με τη μεθοδολογία 

(methodological variables) που κάθε φορά υιοθετείται και αφορούν στο τι και στο 

πώς της διδασκαλίας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

διορθωτικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών απαιτείται η 

συνεξέταση και των τριών αυτών μεταβλητών. Αρχικά, καθώς η σύνδεση της 

διόρθωσης με τις αρχές της “διαφοροποιημένης διδασκαλίας” δίνει έμφαση στον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, είναι 

απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου διαρκούς και λεπτομερούς αξιολόγησής της 

στη διδακτική πράξη, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις που αφορούν στο επίπεδο, τα 
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ενδιαφέροντα και τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησης των μαθητών. Ειδικότερα, η 

Ferris (2007) προτείνει την εφαρμογή της εξατομικευμένης ανατροφοδότησης 

(individualized feedback) στον γραπτό λόγο των μαθητών έναντι μιας γενικής και μη 

ευέλικτης. Η διαφοροποίηση των διορθωτικών πρακτικών προκύπτει σύμφωνα με τη 

Ferris (2010) και από την ανάγκη εφαρμογής διαφορετικών παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων ανάμεσα στους μαθητές της μητρικής γλώσσας και σε εκείνους που 

μαθαίνουν μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα και αφορά στον διαπολιτισμικό χαρακτήρα 

των τάξεων. Καθώς στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία παραμένει ανοιχτό το ζήτημα 

του πιο αποτελεσματικού τρόπου ανατροφοδότησης στη γλωσσική εκμάθηση 

(Vásquez & Harvey, 2010· Amrheim & Nassaji, 2010), ο Ellis (2008) υποστηρίζει ότι 

είναι μεγάλο λάθος να αναζητεί κανείς τον καλύτερο τύπο ανατροφοδότησης, αν δεν 

συνεκτιμήσει και άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του στη 

διδακτική πράξη. Ένας τύπος ανατροφοδότησης που είναι αποτελεσματικός για έναν 

μαθητή σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης μπορεί να μην είναι σε ένα 

διαφορετικό (Hyland & Hyland, 2006b·  Sheen, 2010).  

 Άλλοι παράγοντες που χρειάζεται να συνεκτιμηθούν είναι το είδος του 

γραπτού λόγου στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν οι μαθητές, καθώς και το 

είδος των λαθών υπό διόρθωση (Guénette 2007· Ellis 2008·  Lee 2008a). Η Guénette 

(2007) προσθέτει χαρακτηριστικά ότι κάθε τύπος ανατροφοδότησης στον γραπτό 

λόγο του μαθητή είναι καταδικασμένος να αποτύχει, αν δεν λάβει υπόψη τα κίνητρα 

του μαθητή για να γράψει. Σύμφωνα με την Tatawy (2002) η ανατροφοδότηση του 

εκπαιδευτικού πρέπει να έχει συστηματικό χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη τις 

στάσεις των μαθητών απέναντί της και την αναπτυξιακή ετοιμότητά τους να την 

εφαρμόσουν. Η Lee (2004) τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διόρθωσης στη 

διδασκαλία ως βασικού τμήματος της μάθησης, ώστε οι μαθητές να θεωρούν τη 

διόρθωση ως άμεσα σχετιζόμενη με την εξέλιξη τους στον γραπτό λόγο και οι 

διδάσκοντες να εγκαταλείψουν τη διεκπεραιωτική στάση απέναντί της (get- the -job-

done attitude) εφαρμόζοντας μια μακροπρόθεσμη στοχοθεσία.  

Στο επίπεδο των διδακτικών πρακτικών απαιτείται η συγκεκριμενοποίηση και 

η σαφήνεια από τον διδάσκοντα των στόχων που επιτελεί η ανατροφοδότηση στη 

γλωσσική διδασκαλία και των στρατηγικών με τις οποίες θα επιτευχθεί από 

διδάσκοντες και μαθητές η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Ηattie & Timperley, 2007·  

Voerman et al., 2012· Brown et al., 2012). Σύμφωνα με την Leki (1991) είναι 

αναγκαίο οι ίδιοι οι μαθητές να προβληματιστούν στην αποτελεσματικότητα της 
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διόρθωσης βασιζόμενοι στις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες, καθώς η 

ανατροφοδότηση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν δεν έχει οριστεί ξεκάθαρα 

ο στόχος της, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ανάγκη επίτευξης του. 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να θέτουν στόχους στη διόρθωση σε 

συνεργασία με τους μαθητές τους ανάλογα με το εκάστοτε κοινωνικό και θεσμικό 

περιβάλλον της διδασκαλίας  (Ηattie & Timperley, 2007· Ellis, 2009).   

Συμπερασματικά, καθίσταται αναγκαία η μετατόπιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού από την αποκλειστική άσκηση ελέγχου κατά τη διδασκαλία σε πιο 

ευέλικτο και δημιουργικό συμμέτοχο στη διαδικασία μάθησης (Cohen, 1991a). Οι 

Evans et al. (2010a:452) προτείνουν την εφαρμογή της «δυναμικής ανατροφοδότησης 

στον γραπτό λόγο» του μαθητή, η οποία αποσκοπεί στο να καθίσταται διαχειρίσιμη, 

νοηματοδοτική και διαρκής τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή (βλ. 

Lee & Schallert, 2008· Ηatziapostolou & Paraskakis, 2010). Σύμφωνα με τον 

Kumaravadivelu (2006:171-176) το παραπάνω είδος ανατροφοδότησης σχετίζεται με 

τις τρεις βασικές παραμέτρους που συνιστούν τη μετα-μεθοδολογική παιδαγωγική 

(postmethod pedagogy) στον τομέα των διδακτικών πρακτικών: α. την παράμετρο της 

“ιδιαιτερότητας” (“particularity”), που αναφέρεται στη διαφοροποίηση των 

διδακτικών πρακτικών ανάλογα με τον εκπαιδευτικό, τον μαθητή και το κοινωνικό-

θεσμικό περιβάλλον της διδασκαλίας, β. την παράμετρο της “πρακτικότητας” 

(“practicality”), που  αφορά στη σχέση των προσωπικών θεωριών των διδασκόντων 

και της διδακτικής πράξης
98

 και γ. την παράμετρο της “δυνατότητας” (“possibility”), 

η οποία αναφέρεται στην έμφαση που δίνεται πλέον στην ταυτότητα των 

διδασκόντων και των μαθητών, ως στοιχείου που καθορίζει τη διεξαγωγή και το 

χαρακτήρα της διδασκαλίας.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Oι Richards και Lochart (1996:105) τονίζουν ότι ανεξάρτητα από συγκεκριμένες μεθόδους και θεωρητικές 

αρχές για τη διδασκαλία που γνωρίζουν οι διδάσκοντες, ο ρόλος τους διαμορφώνεται κυρίως από τις δικές τους 

θεωρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση και από τον τρόπο πραγμάτωσής τους σε ένα συγκεκριμένο σχολικό 

περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 4 

 

Α4. Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

 

4. 1 Η διόρθωση και αξιολόγηση του γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο 
 

Η παραδοσιακή γλωσσική διδασκαλία στην Ελλάδα δεν προέβλεπε τη συστηματική 

διδασκαλία του γραπτού λόγου ούτε στο Γυμνάσιο ούτε στο Λύκειο, καθώς 

κυριαρχούσε η διδασκαλία της μορφής της “έκθεσης” έχοντας τον χαρακτήρα του 

αυτοσχεδιασμού από τους φιλολόγους χωρίς άμεση σύνδεση με τη γλωσσική 

διδασκαλία (Ντίνας, 1998:12· Δανιηλίδου & Βορβή, 2011). H “έκθεση ιδεών” ως 

σχολικό κειμενικό είδος αξιοποιεί μόνο τον κειμενικό τύπο της επιχειρηματολογίας 

και με λανθασμένο τρόπο, επειδή είχαν επικρατήσει ο στόμφος, η υπερβολή, η 

ηθικολογία και η παράθεση έτοιμων σκέψεων (Αδαλόγλου, 2007:16·  Κουτσογιάννης 

& Αλεξίου, 2012:30). Παράλληλα, η παραδοσιακή προσέγγιση του γλωσσικού 

μαθήματος έδινε μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία της γραμματικής και στους κανόνες 

του γλωσσικού συστήματος ως μέσου «σωστότερης» χρήσης και ενίσχυσης της 

ορθογραφίας. Σύμφωνα με τον Χαραλαμπόπουλο (1999), η αντίληψη αυτή είναι 

βαθιά εδραιωμένη στο ελληνικό παραδοσιακό μοντέλο γλωσσικής διδασκαλίας.  Το 

μοντέλο αυτό περιοριζόταν στην επισήμανση των λαθών, η οποία δικαιολογούσε την 

τελική αξιολόγηση, χωρίς να συνοδεύεται από εξηγήσεις για τις αιτίες των λαθών και 

από κατευθύνσεις για το πώς θα αποφευχθούν ή δεν θα επαναληφθούν (βλ. 

Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:79).  

Η επικοινωνιακή προσέγγιση ως νέο ρεύμα στο χώρο διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας αμφισβήτησε τον αποκλειστικό ρόλο της γραμματικής ορθότητας στην 

αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία στρέφοντας το ενδιαφέρον στη χρήση της 

γλώσσας σύμφωνα με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση και όχι στην 

τυπολατρική προσκόλληση στη γλωσσική δομή (Χαραλαμπόπουλο, 1999). Οι νέες 

αυτές αντιλήψεις ενσωματώνονται το 2003 στο “Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο”, με βάση το οποίο 

συντάχθηκαν και τα νέα σχολικά εγχειρίδια για τον διδάσκοντα και τον μαθητή και 

χρησιμοποιούνται από το 2006 στη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο 

(Χατζησαββίδης, 2007β:85). O γραπτός λόγος προσεγγίζεται πλέον ως αντικείμενο 
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συστηματικής διδασκαλίας προσδίδοντας αυξανόμενο έλεγχο του γραπτού στον ίδιο 

τον μαθητή (Κουτσογιάννης, 2014). Παράλληλα, η διαδικασία της παραγωγής 

γραπτού λόγου δεν ολοκληρώνεται με τη διόρθωση και την επισήμανση της 

επάρκειας ή ανεπάρκειας ενός τελικού αποτελέσματος (Δανιηλίδου & Βορβή, 2011), 

αλλά προβλέπεται ότι ο μαθητής μαθαίνει να συντάσσει διαφορετικού τύπου κείμενα 

ακολουθώντας τη διαδικασία του σχεδιασμού, της γραφής της αρχικής εκδοχής και 

του ελέγχου - βελτίωσής της (Δ.Ε.Ε.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2003).  

Ειδικότερα, απώτερος στόχος του Διαθεματικού Προγράμματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

& Α.Π.Σ., 2003:3793) είναι να αντιληφθεί ο ίδιος ο μαθητής τις αδυναμίες και τα 

θετικά στοιχεία του γραπτού λόγου του και να οδηγηθεί σταδιακά από τον 

διδάσκοντα στην αυτοαξιολόγηση της έκφρασης του. Στα βιβλία του καθηγητή για το 

Γυμνάσιο τονίζεται ότι «η ανατροφοδότηση που μπορούν να δώσουν στον μαθητή ο 

καθηγητής και οι συμμαθητές του έχει ως στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου κειμένου 

και όχι τη βαθμολόγηση του» (σ.18Γ)
99

, ενώ τα νέα σχολικά βιβλία προβλέπουν 

ασκήσεις επανελέγχου του προφορικού και του γραπτού λόγου μέσα από διαδικασίες 

αυτοδιόρθωσης (Αδαλόγλου, 2007:181· Kατσούδα & Τράπαλης, 2008). Πλέον, η 

ανατροφοδότηση συνδέεται άμεσα με τους στόχους της αξιολόγησης του γλωσσικού 

μαθήματος, προκειμένου να εντοπιστούν οι μαθησιακές ελλείψεις (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & 

Α.Π.Σ., 2003:3743).  

Οι Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 

(2006:97-100) επισημαίνουν την ανάγκη εφαρμογής της επικοινωνιακής μεθόδου 

διδασκαλίας, τον  κειμενοκεντρικό προσανατολισμό της διόρθωσης και την έμφαση 

στη διαφοροποίηση της γλώσσας ανάλογα με το επικοινωνιακή περίσταση.  

Συγχρόνως, θεωρείται σφάλμα η επιμονή στη διατήρηση και τη διαιώνιση μιας έστω 

και τέλειας μορφής του γραπτού λόγου (βλ. Ηλιοπούλου, 2009:203), γεγονός που 

αντίκειται στην παραδοσιακή προσέγγιση του γραπτού λόγου δίνοντας έμφαση στην 

εποικοδομητική αξιοποίηση του λάθους στη μαθησιακή διαδικασία  

Στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 

(2006:165) και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της 

Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2003:3793) λαμβάνεται 

υπόψη για την παραγωγή γραπτού λόγου το επικοινωνιακό περιβάλλον (σκοπός-

                                                 
99 Η παραπομπή αφορά στο βιβλίο του εκπαιδευτικού της Γ΄ Γυμνασίου για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας (Κατσαρού κ.α., 2006).  
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πομπός-δέκτης), ενώ για την αξιολόγηση του γραπτού κειμένου θεωρούνται ως 

κριτήρια: 

 το περιεχόμενο  

 η χρήση της γλώσσας (σύνταξη, ορθογραφία κ.α.) 

 η οργάνωση του λόγου  (συνοχή, συνεκτικότητα) 

 η καταλληλότητα του ύφους (επικοινωνιακή περίσταση, είδος κειμένου) 

 η αποτελεσματικότητα του κειμένου (σύνδεση με το σκοπό συγγραφής) 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα κριτήρια αυτά αποτελούν μείξη των κλασικών 

κριτηρίων αναλυτικής αξιολόγησης του γραπτού λόγου και εκείνων που τίθενται από 

την επικοινωνιακής προσέγγισης (βλ. Αδαλόγλου, 2007:63). Η κριτική που ασκήθηκε 

στα παραπάνω έγκειται κυρίως στο ότι επαναφέρουν τα “κλασικά” κριτήρια μιας 

παραδοσιακής έκθεσης, ενώ παράλληλα είναι ασαφή και αόριστα για το φιλόλογο 

που θα κληθεί να διορθώσει τον γραπτό λόγο του μαθητή, καθώς απουσιάζουν η 

σαφής περιγραφή του τι αναμένεται να πράξει ο μαθητής και ο προσδιορισμός της 

αξιολογικής βαρύτητας του εκάστοτε κριτηρίου ανάλογα με τους στόχους της 

διόρθωσης (Ηλιοπούλου, 2007β). Παράλληλα, ενώ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

2003 είναι ευδιάκριτη τόσο η επικοινωνιακή όσο και η κειμενοκεντρική προσέγγιση 

της διδασκαλίας του γραπτού λόγου ο Χατζησαββίδης (2007β) τονίζει ότι γενικά οι 

σύγχρονες τάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας αξιοποιούνται ανισομερώς και με 

θεωρητικό κυρίως χαρακτήρα.  Tέλος, τη στάση ενοχοποίησης των λαθών διαδέχεται 

μια στάση ανοχής, σύμφωνα με την οποία τα γραπτά των μαθητών αφήνονται κατά 

τους Χαραλαμπόπουλο και Χατζησαββίδη (1997:79-80) «απείραχτα», ενώ ο 

διδάσκων επισημαίνει τα θετικά στοιχεία χωρίς να αξιοποιούνται τα λάθη ως 

ευκαιρίες για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας στους μαθητές. Για τη διόρθωση 

των γραπτών των μαθητών στο Γυμνάσιο προβλέπεται μια διδακτική ώρα την 

εβδομάδα (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 2006:100). Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του διδακτικού χρόνου της Γλώσσας από 

29% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε 12% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί 

στη διαπίστωση ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διδασκαλία ενός τόσο βασικού 

μαθήματος, όπως είναι η Νεοελληνική Γλώσσα (Δανιηλίδου & Βορβή, 2011). 

Τέλος, στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για τη διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο τονίζεται ότι, ενώ κριτήριο της επικοινωνιακής 

προσέγγισης είναι η επεξεργασία και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με 
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κριτήριο την καταλληλότητά τους ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, 

απουσιάζει η κριτική διερεύνηση της γλώσσας σε σχέση με τις κοινωνικές, πολιτικές 

και πολιτισμικές συνθήκες (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011:8). Προστίθεται, λοιπόν, 

ως βασικός στόχος του γλωσσικού μαθήματος η ανάδειξη της σχέσης της γλώσσας με 

το ευρύτερο κοινωνικό και ιδεολογικό περιβάλλον, όπως ορίζει η θεωρία του 

κριτικού γραμματισμού, ενώ η παραγωγή γραπτού λόγου εκλαμβάνεται ως μια 

συνεργατική και δημιουργική διαδικασία ανάμεσα στους μαθητές, ώστε να 

αναπτύξουν δεξιότητες επανασχεδιασμού και αξιολόγησης του παραγόμενου λόγου 

τους (οπ.π., σ. 9-11). Με αφετηρία την έμφαση στους κανόνες της ορθής χρήσης της 

γλώσσας που ανήκε στο παραδοσιακό-ρυθμιστικό μοντέλο της γλωσσικής 

διδασκαλίας οι συντάκτες του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2011:14,16) δίνουν 

έμφαση στην κριτική και λειτουργική αντιμετώπιση της γραμματικής σε συνδυασμό 

με το ύφος των κειμένων και κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίσιο παραγωγής τους, κυρίως 

σε επίπεδο μακροδομής του εκάστοτε κειμενικού τύπου. Τα λάθη του γραπτού λόγου 

των μαθητών αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το σύνολο των μαθητών, ενώ 

η παραγωγή γραπτού λόγου εκλαμβάνεται ως διαδικασία, στην οποία ο ρόλος του 

διδάσκοντος είναι συντονιστικός (οπ.π., σ. 19). Οι έννοιες της αυτοαξιολόγησης και 

αλληλοαξιολόγησης εντάσσονται στο νέο αυτό μοντέλο διδασκαλίας ως 

εναλλακτικές διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών με προκαθορισμένα κριτήρια. 

Επειδή το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών εισήχθη στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα σχετικά πρόσφατα και με πιλοτική εφαρμογή σε κάποια Γυμνάσια 

της χώρας, βρίσκονται σε εξέλιξη η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ως προς 

την εφαρμογή του και ο βαθμός υιοθέτησής του από τους έλληνες εκπαιδευτικούς.  

 

4.2 Η αναγκαιότητα διερεύνησης των πρακτικών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

 

Οι σύγχρονες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη γλωσσική διδασκαλία στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα τόσο από τα Προγράμματα Σπουδών όσο και 

από επιμέρους μελετητές εντάσσουν τη διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου 

οργανικά στη διδακτική διαδικασία. Ενδεικτικά, στην πρόταση των 

Χαραλαμπόπουλο και Χατζησαββίδη (1997) για τη διδασκαλία της λειτουργικής 

χρήσης της γλώσσας η επεξεργασία των λαθών του γραπτού λόγου που παράγουν οι 

μαθητές γίνεται με τη συνεργασία των μαθητών και του διδάσκοντος, ενώ η 
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παραγωγή γραπτού λόγου θεωρείται ως διαδικασία που στηρίζεται σε 

προκαθορισμένα κριτήρια διόρθωσης (οπ.π., σ.83, Χατζησαββίδης, 2007α). Καθώς 

όμως η αποτελεσματικότητα της γλωσσικής διδασκαλίας δεν εξασφαλίζεται από μόνη 

της μέσα από τις επίσημες προδιαγραφές του μαθήματος, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στα Προγράμματα Σπουδών και σε επιμέρους προτεινόμενες μεθοδολογίες και 

διδακτικά μέσα, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη ευρύτερες παράμετροι που 

αφορούν τις διδακτικές πρακτικές των διδασκόντων, την κατάρτιση και επιμόρφωση 

τους και το θεσμικό πλαίσιο του σχολείου (Π.Ι., 2010:28). Ειδικότερα, στη 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας έχει επισημανθεί από διάφορους μελετητές και 

ερευνητές η τάση πόλωσης ανάμεσα στη διατήρηση της παλιάς πρακτικής και στον 

επαναπροσδιορισμό της γλωσσικής διδασκαλίας, γεγονός που ανάγεται στην 

ανασφάλεια του καινούριου και στη χρόνια επίδραση του ρυθμιστικού χαρακτήρα της 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (Χαραλαμπόπουλος, 1999· Μήτσης, 2004α:200·  

Αδαλόγλου, 2007:158). Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στις διδακτικές 

πρακτικές της πλειονότητας των ελλήνων εκπαιδευτικών στην έρευνα του 

Κουτσογιάννη (2007), μέσα στις οποίες είναι εμφανής ο παραδοσιακός χαρακτήρας 

της γλωσσικής διδασκαλίας και ο περιορισμένος ρόλος του μαθητή σε αυτή.  

Καθίσταται, λοιπόν αναγκαία, η διερεύνηση ενός πολύ σημαντικού τομέα της 

γλωσσικής διδασκαλίας που αφορά στις πεποιθήσεις και πρακτικές ανατροφοδότησης 

των διδασκόντων για τα λάθη του γραπτού λόγου, καθώς οι σχετικές έρευνες είναι 

περιορισμένες στην ελληνική βιβλιογραφία. Ενώ, έχουν διερευνηθεί  οι πρακτικές 

διόρθωσης των λαθών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στον γραπτό λόγο των μαθητών (βλ. Αθανασίου, 2001· Nτίνας κ.α., 

2006) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχει γίνει συστηματική και εστιασμένη 

καταγραφή και διερεύνηση των πρακτικών προσέγγισης των λαθών του γραπτού 

λόγου από τους διδάσκοντες και των πεποιθήσεών τους γι’αυτές. Είναι αναγκαίο να 

συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός ότι σε πρόσφατη έρευνα του Παιδαγωγικού 

Ινστιστούτου (Π.Ι., 2010) των απόψεων και στάσεων των φιλολόγων για τη γλωσσική 

επάρκεια των ελλήνων μαθητών του Γυμνασίου διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές του 

Γυμνασίου δεν αναπτύσσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα σύνθεσης 

γραπτών κειμένων. Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η διερεύνηση των πρακτικών 

ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν οι διδάσκοντες στο μάθημα της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας στο Γυμνάσιο κατά τη διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου καθώς και 

των πεποιθήσεών τους γι’ αυτές, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον 
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τρόπο εφαρμογής τους και για την αποτελεσματικότητά τους στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα.  
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B. EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Από την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της διατριβής που προηγήθηκε προκύπτει 

ότι στη διερεύνηση των τύπων ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν οι διδάσκοντες 

στα λάθη του γραπτού λόγου απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι: α. η 

θεώρηση του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία και στην αξιολόγηση του γραπτού 

λόγου β. ο βαθμός εφαρμογής συγκεκριμένων πρακτικών σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα την οποία αποδίδουν σε αυτές οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του 

Γυμνασίου και γ. η σχέση των πεποιθήσεων των διδασκόντων με τον τρόπο 

εφαρμογής της διόρθωσης των λαθών στον γραπτό λόγο των μαθητών. Οι τρεις αυτές 

παράμετροι προσεγγίζουν σφαιρικά το φαινόμενο της διορθωτικής ανατροφοδότησης 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού, καθόσον συνδέουν τη διαχείριση του λάθους στη 

διδακτική πράξη με την ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Εξάλλου, σύμφωνα με την 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της ανατροφοδότησης η σύγχρονη έρευνα στις 

αντίστοιχες πρακτικές των διδασκόντων αποσκοπεί πλέον στη βαθύτερη ερμηνεία 

των διδακτικών τους ενεργειών μέσα από τη διαλεκτική σχέση «πράξης» και 

«θεωρίας» που αναπτύσσουν στη διδασκαλία.  

Κεφάλαιο 5. Ποσοτική έρευνα  
 

5.1 Εισαγωγή  
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται, αρχικά, εκτενής περιγραφή του σκοπού της παρούσας 

διατριβής, καθώς και των ειδικών στόχων και των ερευνητικών ερωτημάτων της 

ποσοτικής έρευνας. Γίνεται αναφορά στον πληθυσμό - στόχο που αποτέλεσε το 

δείγμα της παρούσας έρευνας, ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του και 

αιτιολογείται το μέγεθος του δείγματος. Παρουσιάζεται, επίσης, το μέσο που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων και περιγράφεται η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε από την αρχική φάση του σχεδιασμού της έρευνας μέχρι τη φάση 

διεξαγωγής της. Ελέγχονται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία: α. της κλίμακας 

μέτρησης των γενικών πεποιθήσεων των φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος, β. της 

βαρύτητας που δίνουν σε επιμέρους κατηγορίες λαθών του γραπτού λόγου και γ. των 

πρακτικών ανατροφοδότησης που υιοθετούν στα λάθη του γραπτού λόγου. Tέλος,  
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παρουσιάζεται η τυπολογία των φιλολόγων του δείγματος ως προς τις στρατηγικές 

διόρθωσης που εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη.  

 

5.2 Σκοπός, ειδικοί στόχοι της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας που ακολουθεί είναι η διερεύνηση των πρακτικών 

ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούν οι φιλόλογοι του Γυμνασίου κατά τη διόρθωση 

των λαθών του γραπτού λόγου στο μάθημα της Γλώσσας, καθώς και οι παράγοντες 

που τις επηρεάζουν. Καθίσταται, λοιπόν αναγκαία η συνεξέταση επιμέρους 

παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή, η οποία περιλαμβάνει την 

αναγνώριση και την αξιολόγηση των λαθών από τους διδάσκοντες, καθώς και τις 

στρατηγικές ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη (Hyland & 

Anan, 2006). Τα δύο πρώτα στάδια σχετίζονται με το τι εκλαμβάνουν οι διδάσκοντες 

ως λάθη στον γραπτό λόγο των μαθητών και σε ποια λάθη δίνουν βαρύτητα κατά τη 

διόρθωση. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί, αρχικά, η βαρύτητα που 

δίνουν οι φιλόλογοι του Γυμνασίου σε επιμέρους κατηγορίες λαθών, που σχετίζονται 

με το περιεχόμενο, την έκφραση-μορφή και τη δομή του γραπτού λόγου των 

μαθητών, καθώς ο βαθμός της διορθωτικής παρέμβασής τους σε αυτά αφορά το τι της 

διόρθωσης. Παράλληλα, οι πρακτικές διόρθωσης που υιοθετούν σχετίζονται με τη 

διαχείριση του λάθους σε επίπεδο ανατροφοδότησης προς τον μαθητή και αφορούν 

στο ποιος, πώς και το πότε της διόρθωσης. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν αντικείμενο 

εξέτασης της ποσοτικής έρευνας που ακολουθεί, ώστε να αποτυπωθούν επιμέρους 

παράμετροι που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η ανατροφοδότηση 

από τους έλληνες φιλολόγους στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών στο πλαίσιο 

της γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο. Από τα παραπάνω προκύπτει το βασικό 

ερευνητικό ερώτημα της παρούσης διατριβής:  

Ποιες είναι οι στρατηγικές ανατροφοδότησης των φιλολόγων του Γυμνασίου 

στα λάθη του γραπτού λόγου και πώς αυτές συνδέονται α. με τις πεποιθήσεις 

τους για την αποτελεσματικότητά τους, β. με τις πεποιθήσεις τους για τα 

γλωσσικά λάθη και τη βαρύτητα που δίνουν σε επιμέρους τύπους λαθών κατά τη 

διόρθωση;  

Αναλυτικότερα, οι ειδικοί στόχοι της ποσοτικής έρευνας είναι: 1) η καταγραφή των 

γενικών πεποιθήσεων των φιλολόγων απέναντι στο γλωσσικό λάθος, 2) η διερεύνηση 

της βαρύτητας που αποδίδουν οι φιλόλογοι σε συγκεκριμένες κατηγορίες λαθών με 
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βάση τα γλωσσικά και επικοινωνιακά κριτήρια προσέγγισης του γραπτού λόγου, 3) η 

καταγραφή της συχνότητας, με την οποία συναντούν επιμέρους κατηγορίες λαθών 

στον γραπτό λόγο των μαθητών, 4) η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο 

υιοθετούνται από τους φιλολόγους επιμέρους πρακτικές στο πλαίσιο της άμεσης και 

έμμεσης ανατροφοδότησης, της μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης, της εστιαζόμενης 

και μη εστιαζόμενης ανατροφοδότησης, της προφορικής ανατροφοδότησης, της 

ηλεκτρονικής ανατροφοδότησης και του συνδυασμού της διόρθωσης με τον τελικό 

σχολιασμό του γραπτού, 5) η διερεύνηση των πεποιθήσεων των φιλολόγων για την 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών της άμεσης και έμμεσης ανατροφοδότησης σε 

συνδυασμό με τύπους της μεταγλωσσικής και προφορικής ανατροφοδότησης, 6) η 

διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο οι φιλόλογοι εφαρμόζουν πρακτικές 

αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους μαθητές σε επίπεδο αυτοδιόρθωσης και 

αλληλοδιόρθωσης μετά από την ανατροφοδότηση του διδάσκοντος, 7) η κατασκευή 

τυπολογίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών - φιλολόγων με βάση τις υπάρχουσες 

στρατηγικές διόρθωσης του γλωσσικού λάθους, 8) η διερεύνηση της σχέσης των 

τύπων των φιλολόγων ως προς τις στρατηγικές διόρθωσης με ατομικά-δημογραφικά 

τους χαρακτηριστικά και 9) η διερεύνηση της σχέσης των τύπων των φιλολόγων με 

τις γενικές πεποιθήσεις τους για το γλωσσικό λάθος, τις πεποιθήσεις τους για την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διόρθωσης και τα κριτήρια βαρύτητας των 

γλωσσικών λαθών.  

Με βάση τους παραπάνω στόχους διατυπώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:   

1. Ποιες είναι οι γενικές πεποιθήσεις των φιλολόγων του Γυμνασίου για το 

γλωσσικό λάθος;  

2. Υπάρχει διαφοροποίηση στη βαρύτητα που δίνουν οι φιλόλογοι σε επιμέρους 

κατηγορίες λαθών του γραπτού λόγου των μαθητών (λάθη περιεχομένου, 

δομής και έκφρασης-μορφής);  

3. Σε ποιον βαθμό οι φιλόλογοι του Γυμνασίου αναγνωρίζουν ως λάθη στοιχεία 

του γραπτού λόγου των μαθητών που αποκλίνουν από την επίσημη γλωσσική 

νόρμα (χρήση κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλίας - χρήση στοιχείων 

προφορικού λόγου);  

4.  Mε ποια συχνότητα οι φιλόλογοι του Γυμνασίου εντοπίζουν στον γραπτό 

λόγο των μαθητών λάθη που σχετίζονται με όλες τις επιμέρους κατηγορίες 

του (περιεχόμενο, δομή, έκφραση-μορφή);  
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5. Σε ποιον βαθμό οι φιλόλογοι του Γυμνασίου εφαρμόζουν τύπους της άμεσης ή 

της έμμεσης ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών;  

6. Σε ποιο βαθμό η άμεση ή έμμεση ανατροφοδότηση συνδυάζεται από τους 

φιλολόγους με μορφές προφορικής ή γραπτής μεταγλωσσικής περιγραφής του 

λάθους;  

7. Σε ποιον βαθμό οι φιλόλογοι του Γυμνασίου εστιάζουν σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες λαθών κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου;  

8. Σε ποιο βαθμό οι φιλόλογοι του Γυμνασίου αξιοποιούν τον τελικό σχολιασμό 

του γραπτού στη διαδικασία ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών;  

9. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των φιλολόγων για την αποτελεσματικότητα των 

επιμέρους τύπων της άμεσης και της έμμεσης ανατροφοδότησης που 

εφαρμόζουν στον γραπτό λόγο των μαθητών;  

10. Σε ποιον βαθμό αξιοποιείται από τους φιλολόγους η ηλεκτρονική 

ανατροφοδότηση κατά τη διόρθωση λαθών του γραπτού λόγου;  

11. Σε ποιον βαθμό εφαρμόζουν πρακτικές αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης 

που εμπλέκουν τους μαθητές στη διαδικασία αναθεώρησης του γραπτού μετά 

από την ανατροφοδότηση του διδάσκοντος;  

12. Το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία, και οι επιπλέον σπουδές των φιλολόγων 

του Γυμνασίου αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν τις στρατηγικές 

ανατροφοδότησης που υιοθετούν; 

13.  Οι στρατηγικές ανατροφοδότησης που αξιοποιούν οι φιλόλογοι στα λάθη του 

γραπτού λόγου επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις τους για το γλωσσικό 

λάθος; 

14.  Οι στρατηγικές ανατροφοδότησης επηρεάζονται από τα κριτήρια βαρύτητας 

που έχουν τα λάθη αυτά για τους ίδιους;  

15. Οι στρατηγικές ανατροφοδότησης συνδέονται με τις αντίστοιχες πεποιθήσεις 

για την αποτελεσματικότητά τους;   
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5.3 Μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας  
 

5.3.1 Πληθυσμός Στόχος  
 

Ως πληθυσμός στόχος της έρευνας θεωρήθηκαν οι φιλόλογοι που υπηρετούν σε 

Γυμνάσια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (μέγεθος πληθυσμού Ν=2015)
100

. 

Επιλέχτηκαν οι φιλόλογοι που διδάσκουν στο Γυμνάσιο, επειδή αφενός στη βαθμίδα 

αυτή ολοκληρώνεται η διδασκαλία του συστήματος της γλώσσας (Π.Ι., 2010:94) και 

αφετέρου επειδή η γραπτή έκφραση στο Λύκειο και η διόρθωση είναι, σύμφωνα με 

την Αδαλόγλου (2007:174-175), συνδεδεμένες αναπόφευκτα με τις απαιτήσεις των 

πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ το Γυμνάσιο προσφέρεται, θεωρητικά τουλάχιστον, 

για την εφαρμογή πιο ευέλικτων δράσεων στον τομέα αυτόν.  

 

5.3.2 Εργαλείο Μέτρησης 

 

Προκειμένου να γίνει δυνατή η συλλογή δεδομένων για την εκπόνηση της ποσοτικής 

έρευνας καταρτίστηκε από την ερευνήτρια πρωτότυπο ερωτηματολόγιο (βλ. 

Παράρτημα 1). Το ερωτηματολόγιο πήρε την τελική του μορφή μετά από πιλοτική 

εφαρμογή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 10 φιλολόγων της Δυτικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011. Η πιλοτική 

δοκιμή του ερωτηματολογίου συνετέλεσε στην ανίχνευση τεχνικών προβλημάτων και 

αδύνατων σημείων κατά τη χορήγηση και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 

προβλημάτων κατανόησης του περιεχομένου, γλωσσικών αδυναμιών και εκτίμηση 

της διάρκειας της όλης διαδικασίας. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία της πιλοτικής 

μελέτης, παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν: α) ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, β) οι αντιδράσεις των ερωτηθέντων φιλολόγων, και γ) η 

κατανόηση της λεκτικής διατύπωσης των ερωτήσεων. Με βάση την ανατροφοδότηση 

στα προηγούμενα στοιχεία το ερωτηματολόγιο πήρε την τελική του μορφή.  

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει έξι ομάδες ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι κλειστού τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις. Με 

εξαίρεση τις ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία των 

ερωτώμενων οι υπόλοιπες είναι κυρίως πολυθεματικές ερωτήσεις με διαβαθμισμένες 

                                                 
100

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010-2011) στη Δ. Μακεδονία 

υπηρετούν 301 φιλόλογοι και στην Κ. Μακεδονία 1714. Συνεπώς το σύνολο του πληθυσμού στόχου είναι 2015 

φιλόλογοι (15% από Δ. Μακεδονία και 85% από την Κ. Μακεδονία). 
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απαντήσεις πέντε σημείων («Καθόλου Σημαντικά» έως «Πολύ Σημαντικά», «Σχεδόν 

Ποτέ» έως «Πολύ Συχνά», «Καθόλου» έως «Πολύ») ή δηλώσεις Likert, όπου οι 

ερωτώμενοι έπρεπε να επιλέξουν μία απάντηση που εκφράζει τον βαθμό συμφωνίας 

τους σχετικά με το περιεχόμενο της εκάστοτε δήλωσης με διαβαθμισμένες 

απαντήσεις επίσης πέντε σημείων («Διαφωνώ απόλυτα» έως «Συμφωνώ απόλυτα»).  

 

Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τις παρακάτω ενότητες: 

 

Ενότητα Α΄: Γενικές πληροφορίες - Δημογραφικά και ατομικά στοιχεία ερωτώμενων 

 

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται πέντε ερωτήσεις που αφορούν α. σε 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως το φύλο (Ερώτηση V1) και 

η ηλικία (Ερώτηση V2), και β. σε ατομικά στοιχεία, όπως ο τόπος υπηρέτησης 

(Ερώτηση V3), ο χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας (Ερώτηση V4) και οι επιπλέον 

σπουδές (Ερώτηση V5). Η καταγραφή των παραπάνω στοιχείων αποσκοπεί στον 

εμπλουτισμό της τυπολογίας των Ελλήνων φιλολόγων ως προς τις στρατηγικές 

διόρθωσης του λάθους στον γραπτό λόγο.  

 

Ενότητα Β΄: Γενικές πεποιθήσεις για το γλωσσικό λάθος 

 

Η ενότητα αυτή αφορά στη διερεύνηση και αποτύπωση μιας γενικής εικόνας των 

πεποιθήσεων των φιλολόγων σχετικά με το γλωσσικό λάθος. Συγκεκριμένα, η 

πολυθεματική ερώτηση V8 αναφέρεται στη γενική θεώρηση του λάθους από τον 

διδάσκοντα στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας. Περιλαμβάνει 

τέσσερις δηλώσεις (V8-1 έως V8-4), όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν 

τον βαθμό συμφωνίας τους σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα πέντε σημείων («Διαφωνώ 

Απόλυτα», «Διαφωνώ», «Ούτε Διαφωνώ - Ούτε Συμφωνώ», «Συμφωνώ Σχετικά», 

«Συμφωνώ Απόλυτα»). Οι βαθμοί που ανατέθηκαν σε αντιστοιχία με τις πέντε 

απαντήσεις είναι από το 1 («Διαφωνώ Απόλυτα») έως το 5 («Συμφωνώ Απόλυτα»).  

Οι ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας προέκυψαν από τα πορίσματα 

ερευνών και μελετών της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά 

με την παραδοσιακή και σύγχρονη θεώρηση του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία 

(Σετάτος, 1991· Barksdale-Ladd & King, 2000·  Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 

2001· Ράπτη, 2002· Davis, 2003· Μήτσης, 2004β· Wang, 2008·  Βάμβουκα, 2008). Η 

διερεύνηση των πεποιθήσεων των διδασκόντων στο πλαίσιο αυτό καθίσταται 
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αναγκαία, προκειμένου να αποτυπωθεί η τάση σύγκλισης ή απόκλισής τους με τις 

πρακτικές ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου (Zamel, 1985· Anson, 

2000· Davis, 2003).  

 

Ενότητα Γ΄: Κριτήρια βαρύτητας λαθών του γραπτού λόγου 

 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τρεις πολυθεματικές ερωτήσεις, που εξετάζουν τη 

βαρύτητα με την οποία οι φιλόλογοι αξιολογούν επιμέρους κατηγορίες γλωσσικών 

λαθών που σχετίζονται α. με το περιεχόμενο (Ερώτηση V9), β. με την έκφραση -

μορφή (Ερώτηση V10) και γ. με τη δομή του γραπτού λόγου των μαθητών (Ερώτηση 

V11). Στις τρεις αυτές πολυθεματικές ερωτήσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό στον οποίο θεωρούν σημαντικά τα λάθη των 

επιμέρους κατηγοριών του γραπτού λόγου σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα πέντε 

σημείων («Καθόλου σημαντικά», «Λίγο Σημαντικά», «Σχετικά Σημαντικά», «Αρκετά 

Σημαντικά» και «Πολύ Σημαντικά»). Οι βαθμοί που ανατέθηκαν σε αντιστοιχία με 

τις πέντε απαντήσεις είναι από το 1 («Καθόλου Σημαντικά») έως το 5 («Πολύ 

Σημαντικά»). 

Αναλυτικότερα η πολυθεματική ερώτηση V9 περιλαμβάνει πέντε δηλώσεις 

(V9-1 έως V9-5), στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό στον 

οποίο θεωρούν σημαντικά τα λάθη εκείνα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του 

γραπτού λόγου, ενώ στην πολυθεματική ερώτηση V10 ανήκουν 6 δηλώσεις (V10-1 

έως V10-6), οι οποίες αφορούν στη βαρύτητα που προσδίδουν στα λάθη έκφρασης-

μορφής του γραπτού λόγου. Η πολυθεματική ερώτηση V11 περιλαμβάνει πέντε 

δηλώσεις (V11-1 έως V11-5), στις οποίες οι φιλόλογοι καλούνται να δηλώσουν τον 

βαθμό βαρύτητας που έχουν για τους ίδιους τα λάθη που σχετίζονται με τη δομή του 

γραπτού λόγου.  

Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν την ενότητα αυτή επιμερίζονται στους τρεις 

παραπάνω βασικούς άξονες προσέγγισης της γραπτής έκφρασης (περιεχόμενο, 

μορφή-έκφραση, δομή), όπως αυτοί καθορίζονται α. στα προτεινόμενα, από το 

αναλυτικό πρόγραμμα, κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου για το Γυμνάσιο 

(ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 2003), β. στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων στο Γυμνάσιο (2005:164-165), γ. στις οδηγίες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου για την αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων των Γενικών Εξετάσεων 

(44135/Γ2/15-4-2009) (βλ. Παράρτημα 2). Ακολουθούν, παράλληλα, τη γενική 
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διάκριση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. Hendrickson, 1978·  

Μήτσης, 1999, 2004β· James, 1998· Ferris, 2002) ως προς τη βαρύτητα που έχουν 

για τους διδάσκοντες λάθη που σχετίζονται αφενός με γλωσσικά και αφετέρου με 

επικοινωνιακά κριτήρια (βλ. Κεφ. 1.2). Η βαρύτητα που δίνουν οι διδάσκοντες στα 

λάθη του γραπτού λόγου με βάση κριτήρια αυτά καθορίζει τον προσανατολισμό της 

διόρθωσης του γραπτού λόγου (Zamel, 1985· Barksdale-Ladd & King, 2000· Ferris, 

2002·  Lee, 2008a). 

Παράλληλα, με την πολυθεματική ερώτηση V20 επιδιώκεται να αποτυπωθεί ο 

βαθμός διορθωτικής παρέμβασης των φιλολόγων σε στοιχεία γλωσσικής 

ποικιλότητας (κοινωνικής και γεωγραφικής) και γενικότερα σε στοιχεία 

“προφορικότητας” στον γραπτό λόγο των μαθητών, προκειμένου να καταδειχθεί το 

κατά πόσο εκλαμβάνονται αυτά ως λάθη από τους ίδιους. Περιλαμβάνει έξι δηλώσεις 

(V20-1 έως V20-6) σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα πέντε σημείων («Καθόλου», 

«Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πολύ») και οι βαθμοί που ανατέθηκαν σε αντιστοιχία 

με τις πέντε απαντήσεις είναι από το 1 («Καθόλου») έως το 5 («Πολύ»).   

Η υποενότητα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού με τον οποίο οι 

διδάσκοντες παρεμβαίνουν διορθωτικά σε στοιχεία που αποκλίνουν από την επίσημη 

γλωσσική νόρμα, γεγονός που αντανακλά τις πεποιθήσεις τους για επιμέρους μορφές 

γλωσσικής ποικιλότητας στον γραπτό λόγο. Έχει διαπιστωθεί, εξάλλου, ότι οι στάσεις 

και οι πεποιθήσεις των διδασκόντων απέναντι στη χρήση επιμέρους γλωσσικών 

ποικιλιών (κοινωνικών και γεωγραφικών) και άλλων στοιχείων προφορικού λόγου 

στον γραπτό λόγο καθορίζει τoν τρόπο προσέγγισής τους από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού (Byrnes et al., 1997· Pavlou & Papapavlou, 2004· Τσιπλάκου, 2007, 

Αρχάκης, 2009).  

 

Ενότητα Δ΄: Συχνότητα γλωσσικών λαθών 

  

Οι ερωτήσεις της πέμπτης ενότητας αποσκοπούν στη διερεύνηση της συχνότητας, με 

την οποία οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι συναντούν επιμέρους κατηγορίες λαθών στον 

γραπτό λόγο των μαθητών, όπως τα λάθη που σχετίζονται με το περιεχόμενο (V13), 

την έκφραση - μορφή (V14) και τη δομή (V15).  

Αναλυτικότερα, η πολυθεματική ερώτηση V13 συνίσταται από τέσσερις 

δηλώσεις (V13-1 έως V13-4) στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν τον 

βαθμό στον οποίο συναντούν στον γραπτό λόγο των μαθητών λάθη που σχετίζονται 
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με το περιεχόμενο σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα πέντε σημείων («Σχεδόν Ποτέ», 

«Σπάνια», «Μερικές Φορές», «Αρκετά Συχνά», «Πολύ Συχνά»). Με την ίδια 

διαβαθμισμένη κλίμακα δηλώνεται από τους φιλολόγους ο βαθμός συχνότητας των 

λαθών έκφρασης-μορφής στην πολυθεματική ερώτηση V14 (V14-1 έως V14-4), και 

στη V15, όπου ανήκουν πέντε δηλώσεις (V15-1 έως V15-5), οι οποίες αφορούν στη 

συχνότητα των λαθών δομής.  

Η διερεύνηση της συχνότητας των γλωσσικών λαθών θεωρείται μια από τις 

βασικές παραμέτρους που καθορίζουν τα κριτήρια που υιοθετούν οι διδάσκοντες 

στην αξιολόγηση της βαρύτητάς τους κατά τη διαδικασία διόρθωσης, καθώς αποτελεί 

δείκτη της συστηματικότητας των λαθών των μαθητών (Johannson, 1973· James, 

1998·  Ferris, 2002· Chan, 2010).   

 

Ενότητα Ε΄: Πρακτικές ανατροφοδότησης των φιλολόγων στα λάθη του γραπτού λόγου  

και πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητά τους. 

 

Η τελευταία ενότητα ερωτήσεων διερευνά τις πρακτικές ανατροφοδότησης που 

δηλώνουν ότι εφαρμόζουν οι φιλόλογοι του Γυμνασίου κατά τη διόρθωση του 

γραπτού λόγου (Ερωτήσεις  V6, V7, V12, V16, V17, V18, V19, V21), καθώς και τις 

επιμέρους πεποιθήσεις τους για την αποτελεσματικότητά τους  (V22).  Η ενότητα 

αυτή χωρίζεται στις παρακάτω τέσσερις υποενότητες:  

1
η
 υποενότητα: Η πρώτη υποενότητα περιέχει την πολυθεματική ερώτηση 

V16, η οποία στοχεύει α. στην ανάδειξη των πρακτικών διόρθωσης που 

εφαρμόζονται πιο συχνά από τους φιλολόγους στα λάθη του γραπτού λόγου στο 

πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης ανατροφοδότησης και του συνδυασμού τους με 

επιμέρους πρακτικές της μεταγλωσσικής και προφορικής ανατροφοδότησης β. στην 

αποτύπωση του βαθμού εφαρμογής του συνδυασμού της διόρθωσης επιμέρους λαθών 

με την παροχή συνολικής ανατροφοδότησης στον τελικό σχολιασμό του γραπτού.  

Η πολυθεματική ερώτηση V16 περιλαμβάνει δέκα δηλώσεις - προτάσεις 

(V16-1 έως V16-10), στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό 

στον οποίο εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές διόρθωσης σε μια διαβαθμισμένη 

κλίμακα πέντε σημείων («Σχεδόν Ποτέ», «Σπάνια», «Μερικές Φορές», «Αρκετά 

Συχνά», «Πολύ Συχνά»). Οι βαθμοί που ανατέθηκαν σε αντιστοιχία με τις πέντε 

απαντήσεις είναι από το 1 («Σχεδόν Ποτέ») έως το 5 («Πολύ Συχνά»).   
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Στην ενότητα αυτή ανήκει και η πολυθεματική ερώτηση V22, η οποία 

αποτελεί ερώτηση ελέγχου του βαθμού αντιστοιχίας των πεποιθήσεων των 

φιλολόγων με τις προτεινόμενες πρακτικές διόρθωσης της V16 που συνιστούν της 

στρατηγικές της άμεσης και της έμμεσης ανατροφοδότησης σε συνδυασμό με 

επιμέρους τύπους της μεταγλωσσικής και προφορικής ανατροφοδότησης, ώστε να 

ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν απόκλισης ανάμεσα στις πρακτικές διόρθωσης που 

δηλώνουν οι φιλόλογοι ότι υιοθετούν και στην αποτελεσματικότητα που θεωρούν ότι 

έχουν. Περιλαμβάνει οκτώ δηλώσεις - προτάσεις (V22-1 έως V22-8), στις οποίες οι 

ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό αποτελεσματικότητας στρατηγικών 

διόρθωσης του γλωσσικού λάθους σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα των πέντε σημείων 

(«Καθόλου», «Λίγο», «Μέτρια», «Αρκετά», «Πολύ»). Οι βαθμοί που ανατέθηκαν σε 

αντιστοιχία με τις πέντε απαντήσεις είναι από το 1 («Καθόλου») έως το 5 («Πολύ»).  

 Οι πολυθεματικές ερωτήσεις της ενότητας αυτής διατυπώθηκαν με βάση την 

ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, προκειμένου να 

εξαχθούν συμπεράσματα για το είδος και τους τύπους της ανατροφοδότησης που 

εφαρμόζουν οι φιλόλογοι στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών. Ειδικότερα, οι 

πρακτικές διόρθωσης που καλούνταν οι φιλόλογοι να επιλέξουν βασίστηκαν στην 

τυπολογία του Ellis (2008) για τα είδη της ανατροφοδότησης του γραπτού λόγου, 

καθώς και σε προτεινόμενες, από μελέτες και έρευνες της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας, κατηγοριοποιήσεις των τύπων ανατροφοδότησης (Αθανασίου, 2001·  

Ferris, 2002· Chandler, 2003· Μήτσης, 2004β· Ferris & Hedgkock, 2004· Diab, 

2006· Κατσούδα & Τράπαλης, 2008· Lee, 2008a· Bitchener, 2008). Τέλος, η 

διερεύνηση των πεποιθήσεων των διδασκόντων για επιμέρους τύπους 

ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών καθίσταται αναγκαία, καθώς 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Diab, 2006· Μontgomery & Baker, 2007· 

Lee, 2008b· Yoshida, 2008· Amrheim & Nassaji, 2010) ερμηνεύουν την επιλογή ή μη 

συγκεκριμένων πρακτικών ανατροφοδότησης στη διδακτική πράξη.  

2
η
 υποενότητα: Στη δεύτερη υποενότητα ερωτήσεων - προτάσεων 

διερευνώνται οι προτιμήσεις των φιλολόγων σχετικά με την εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση και την αναλυτική ανατροφοδότηση στον γραπτό λόγο των 

μαθητών. Ειδικότερα, η πολυθεματική ερώτηση V21 περιλαμβάνει τρεις δηλώσεις 

προτάσεις (V21-1 έως V21-3), στις οποίες αποτυπώνεται ο βαθμός εφαρμογής της 

αναλυτικής και της εστιαζόμενης διόρθωσης στα λάθη που συναντούν στον γραπτό 

λόγο των μαθητών σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα των πέντε σημείων («Σχεδόν 
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ποτέ», «Σπάνια», Μερικές φορές», «Αρκετά συχνά», «Πολύ συχνά»). Οι βαθμοί που 

ανατέθηκαν σε αντιστοιχία με τις πέντε απαντήσεις είναι από το 1 («Σχεδόν Ποτέ») 

έως το 5 («Πολύ συχνά»). Παράλληλα, η ερώτηση V12 περιλαμβάνει μία πρόταση-

δήλωση, με την οποία ανιχνεύεται ο βαθμός εστίασης της ανατροφοδότησης μέσα 

από τον τελικό σχολιασμό του γραπτού σε γενικές κατηγορίες λαθών (περιεχομένου, 

έκφρασης-μορφής και δομής).  

Η εφαρμογή της εστιαζόμενης ή της αναλυτικής ανατροφοδότησης στα λάθη 

του γραπτού λόγου των μαθητών αποτελεί πεδίο έρευνας στη σύγχρονη ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Ferris, 2002· Μήτσης, 2004β· Ellis et al., 2008· Wang, 

2008), καθώς συνδέεται αφενός με τον τρόπο προσέγγισης του γραπτού λόγου από 

τους διδάσκοντες και αφετέρου με την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης 

που λαμβάνει ο μαθητής.  

3
η
 υποενότητα: Με την τρίτη υποενότητα ερωτήσεων επιχειρείται η 

αποτύπωση του βαθμού αξιοποίησης της ηλεκτρονικής ανατροφοδότησης στα λάθη 

από τους φιλολόγους του Γυμνασίου. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τρεις 

ερωτήσεις οι οποίες αφορούν α. το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν οι φιλόλογοι του 

δείγματος ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Ερώτηση V6) β. τον βαθμό 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, γενικά στη γλωσσική διδασκαλία  (Ερώτηση V7) 

και ειδικότερα γ. τον βαθμό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διόρθωση του 

γλωσσικού λάθους (V19).  

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία ανατροφοδότησης στα 

λάθη του γραπτού λόγου αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο μελέτης στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Ware &Warschauer, 2006· Sadrolmomaleki, 2009· Bitchener et al., 

2010) και συνδέεται με ποικίλες πρακτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν οι 

διδάσκοντες στην προσέγγιση των λαθών. Ειδικά για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των 

νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και ειδικά στον τομέα της ανατροφοδότησης 

στα λάθη των μαθητών, καθώς τα τελευταία μόλις χρόνια διεξάγεται σύμφωνα με τον 

Κουτσογιάννη  (2007, 2014) η συστηματική επιμόρφωση των ελλήνων φιλολόγων σε 

αυτές.  

4
η
 υποενότητα: Τέλος, στην τέταρτη υποενότητα (V17, V18) καταγράφεται ο 

βαθμός με τον οποίο οι φιλόλογοι εφαρμόζουν πρακτικές αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου από τους μαθητές μέσα από την επεξεργασία της ανατροφοδότησης που 

λαμβάνουν από τον διδάσκοντα. Πιο συγκεκριμένα, στην πολυθεματική ερώτηση 
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V17, η οποία αποτελείται από επτά προτάσεις-δηλώσεις (V17-1 έως V17-7), οι 

ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν τις πρακτικές που υιοθετούν μετά την 

επιστροφή των γραπτών στην τάξη, σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα των πέντε 

σημείων («Σχεδόν ποτέ», «Σπάνια», Μερικές φορές», «Αρκετά συχνά», «Πολύ 

συχνά»). Με την ίδια διαβαθμισμένη κλίμακα δηλώνεται από τους φιλολόγους η 

συχνότητα εφαρμογής πρακτικών αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους μαθητές 

σε πλαίσιο αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης στην πολυθεματική ερώτηση V18, 

η οποία αποτελείται από πέντε προτάσεις-δηλώσεις (V18-1έως V18-5). Οι βαθμοί 

που ανατέθηκαν σε αντιστοιχία με τις πέντε απαντήσεις και στις δύο παραπάνω 

πολυθεματικές ερωτήσεις είναι από το 1 («Σχεδόν Ποτέ») έως το 5 («Πολύ συχνά»).    

Η εφαρμογή του επανελέγχου της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι 

μαθητές από τον διδάσκοντα (follow up) στα λάθη του γραπτού λόγου προϋποθέτει 

την εφαρμογή επιμέρους πρακτικών που μεγιστοποιούν τον ενεργό ρόλο του μαθητή 

στην αναθεώρηση του γραπτού του (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:81·  

Αθανασίου, 2001· Ηattia & Timperley, 2007· Zhao, 2010). Αποτελεί, παράλληλα, για 

τον διδάσκοντα μέσο ελέγχου του βαθμού πρόσληψης της ανατροφοδότησης που 

λαμβάνουν οι μαθητές από τον ίδιο (Βουγιούκας, 1994:348· Ferris & Hedgcock, 

2004:201·  Ellis, 2008).  

5.3.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

 

Πριν την τελική φάση διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποιήθηκε δεύτερη πιλοτική 

δοκιμή, όπου το προτεινόμενο εργαλείο μέτρησης χορηγήθηκε σε συμπτωματικό 

δείγμα 30 φιλολόγων (10 από τη Δ. Μακεδονία και 20 από την Κ. Μακεδονία) με 

σκοπό α) την εκτίμηση στατιστικών δεικτών για τον υπολογισμό του ελάχιστου 

απαιτούμενου μεγέθους δείγματος και β) τον τελικό έλεγχο του εργαλείου για τυχόν 

προβλήματα και αδυναμίες.  

Η κυρίως έρευνα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του διδακτικού 

έτους 2011-2012 και συμμετείχαν 230 φιλόλογοι. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν 

ταχυδρομικά από την ερευνήτρια στους διευθυντές των σχολικών μονάδων μετά από 

σχετική έγκριση του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 1/2012, Α.Π. 10622/Γ2) και μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους για τον αριθμό των φιλολόγων που υπηρετούν 

στην κάθε σχολική μονάδα. Αποδέκτες ήταν όλοι οι φιλόλογοι του Γυμνασίου που 
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δίδασκαν το μάθημα της Γλώσσας στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, 

Γρεβενών, Φλώρινας και Κιλκίς, από τους οποίους ζητήθηκε να αποστείλουν τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια έως τα μέσα Μαΐου 2012. Οι φιλόλογοι 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εκτός του διδακτικού τους ωραρίου, για να μην 

παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του ωραρίου των σχολείων και παρέδωσαν τα 

ερωτηματολόγια στους διευθυντές, οι οποίοι ανέλαβαν να τα συλλέξουν σε φακέλους 

που τους είχαν δοθεί από την ερευνήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία 

τους. Η συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 

κυρίως μέσω προσωπικής επαφής της ερευνήτριας με τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. Όπου αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε 

απομακρυσμένα σχολεία, στάλθηκαν στην ερευνήτρια υπηρεσιακά με πρωτοβουλία 

των διευθυντών.  

 

5.3.4 Μέγεθος δείγματος  
 

Για τον υπολογισμό του ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος (n) ελήφθησαν 

υπόψη τα παρακάτω: 

 

1. Από τη δεύτερη πιλοτική φάση της ποσοτικής έρευνας εκτιμήθηκε η τυπική 

απόκλιση (s) των απαντήσεων στις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θεωρήθηκαν 

αριθμητικού τύπου και μάλιστα ίσων διαστημάτων. Οι απαντήσεις έχουν 

κωδικοποιηθεί με αριθμούς από το 1 έως το 5 (αριθμητικού τύπου) και έγινε η 

συνήθης παραδοχή (στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών) ότι η απόσταση 

ανάμεσα στην τιμή 2 και 1 είναι ίση με την απόσταση ανάμεσα στην τιμή 2 

και 3, κοκ. Από τις εκτιμήσεις των τυπικών αποκλίσεων επιλέχθηκε η 

μεγαλύτερη (max s=1,5) και εισήχθη στη Σχέση (1).  

 

2. Καθορίστηκε το επίπεδο εμπιστοσύνης σε 95%, οπότε από τους πίνακες τιμών 

της Τυπικής Κανονικής Κατανομής υπολογίστηκε η κρίσιμη τιμή σε Ζ=1,96. 

 

3. Καθορίστηκε το αποδεκτό σφάλμα δειγματοληψίας d σε 5% (0,05) της 

μέγιστης βαθμολογικής διαφοράς που μπορεί να παρατηρηθεί στις απαντήσεις 

και επειδή οι αντίστοιχες κλίμακες μέτρησης είναι 5-βάθμες (από 1 έως 5, 

διαφορά 5-1=4), τέθηκε στη Σχέση (1) η παράμετρος d=0,05  4=0,20. 

 

4. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας περιλαμβάνει Ν=2015 φιλόλογους. 
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5. Οι πιο πάνω τιμές εισήχθησαν στη Σχέση (1) για να υπολογιστεί το ελάχιστο 

απαιτούμενο μέγεθος δείγματος (Ξεκαλάκη, 1995, Χαρίσης & Κιόχος, 1997):  

 

2
(1 )( )

Z s
n

N d

 
   (1) 

 

6. Έγινε η παραδοχή ότι το ελάχιστο μέγεθος δείγματος που απαιτείται στην 

απλή τυχαία δειγματοληψία αποτελεί ένα άνω όριο για το ελάχιστο 

απαιτούμενο μέγεθος σχεδόν σε όλα τα τεκμηριωμένα δειγματοληπτικά 

σχέδια πιθανότητας. 

Ειδικότερα, από τη δεύτερη πιλοτική φάση της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 

30 εκπαιδευτικοί (ν=30), η ποσότητα s εκτιμήθηκε σε 1,5. Συνεπώς, για ν=30, 

Ν=2015, s=1,5, d=0,20 και Z=1,96 από τη Σχέση 1 προκύπτει ότι n213. 

Το μέγεθος του δείγματος πρέπει εν γένει να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις των 

βασικών πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων (όπως είναι η Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες), με τις οποίες τα διαθέσιμα δεδομένα θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ένα 

συχνά χρησιμοποιούμενο κριτήριο είναι αυτό βάσει του οποίου το μέγεθος δείγματος 

θα πρέπει να είναι δεκαπλάσιο του αριθμού των μεταβλητών, οι οποίες συμμετέχουν 

σε μια πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση. Η αναλογία αυτή εξασφαλίζει εξωτερική 

και εσωτερική σταθερότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων (Hair et al., 1995, 

Coakes & Steed, 1999). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ενότητα του 

ερωτηματολογίου με το μεγαλύτερο πλήθος ερωτήσεων ήταν αυτή που αφορούσε στα 

κριτήρια βαρύτητας λαθών του γραπτού λόγου, η οποία περιλάμβανε 21 ερωτήσεις – 

μεταβλητές, οπότε σύμφωνα με τα προηγούμενα το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος 

δείγματος δεν θα έπρεπε να είναι μικρότερο από 1021=210 άτομα (φιλολόγους). 

Τελικά συγκεντρώθηκαν 230 ερωτηματολόγια. Το μέγεθος αυτό n=230 αντιστοιχεί 

στο 11,4% του πληθυσμού στόχου (230/2015). Με βάση αυτό το μέγεθος δείγματος 

ένα δειγματικό ποσοστό (%) μπορεί να γενικευτεί στον αντίστοιχο πληθυσμό στόχο 

με μέγιστο σφάλμα 6% σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 ή με μέγιστο σφάλμα 

5% σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,10  (Φαρμάκης, 1994). Από τους νομούς της Κ. 

Μακεδονίας συγκεντρώθηκαν συνολικά 180 ερωτηματολόγια ενώ από τους νομούς 

της Δ. Μακεδονίας τα υπόλοιπα 50. 

 



134 

 

 

 

5.3.5 Στατιστική Ανάλυση 

 

Για τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπολογίστηκαν απόλυτες και 

σχετικές συχνότητες (ποσοστά %), δείκτες κεντρικής τάσης (μέσοι όροι, διάμεσες 

τιμές) και δείκτες μεταβλητότητας (τυπικές αποκλίσεις). Για τη διερεύνηση της 

συσχέτισης μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών υπολογίστηκε και αξιολογήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης rho του Spearman και ο συντελεστής Kendall’s tau b. Για τη 

μελέτη της συσχέτισης μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ
2
 . 

Για τον έλεγχο εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής (Carmines & 

Zeller, 1979· Bryant, 2000) των κλιμάκων μέτρησης των στρατηγικών 

ανατροφοδότησης, των κριτηρίων βαρύτητας των λαθών του γραπτού λόγου, καθώς 

και των γενικών πεποιθήσεων των φιλολόγων ως προς το γλωσσικό λάθος 

εφαρμόστηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες - Principal Components Analysis  

(Kim & Mueller, 1978· Johnson & Witchern, 1992). Σε κάθε περίπτωση, η 

περιστροφή των αξόνων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Varimax (περιστροφή 

μεγίστης διακύμανσης). Το κριτήριο της ιδιοτιμής (eigenvalue) 1  χρησιμοποιήθηκε 

για τον καθορισμό του αριθμού των σημαντικών παραγοντικών αξόνων (Sharma 

1996· Hair et al., 1995). Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία (Strub, 2000) των παραπάνω 

κλιμάκων μέτρησης, υπολογίστηκε και αξιολογήθηκε ο δείκτης α του Cronbach 

(Spector 1992· Kim & Mueller, 1978· Norusis, 1992). Κατά σύμβαση, ικανοποιητικοί 

θεωρούνται δείκτες της τάξης του 0,60 (Malhotra, 1996· Σιάρδος, 1999) ή του 0,70 

και πάνω (Nunnaly & Bernstein, 1994).  

Για την ανάπτυξη της τυπολογίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους 

δομικούς παράγοντες της κλίμακας μέτρησης των στρατηγικών ανατροφοδότησης 

στα λάθη του γραπτού λόγου, οι οποίοι αναδείχθηκαν από την Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες, εφαρμόστηκε η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες (Aldenderfer & 

Blashfield, 1984· Everitt, 1993). Οι συστάδες σχηματίστηκαν με βάση το κριτήριο 

του Ward και ως μέτρο ανομοιότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το 

τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης (Hair et al., 1995· Sharma, 1996). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι θα πρέπει να αναζητηθεί λύση μεταξύ 2 και 5 συστάδων. 

Ελέγχθηκαν λύσεις με 2 έως 5 ομάδες εκπαιδευτικών. Η λύση με την καλύτερη 

φυσική ερμηνεία ήταν αυτή με τις 5 συστάδες. Η σχετική σημαντικότητα (συμβολή) 

των εξεταζόμενων μεταβλητών στο σχηματισμό των ομάδων αξιολογήθηκε μέσω του 
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συντελεστή προσδιορισμού R
2
 (Sharma, 1995). Για να γίνει μεγαλύτερη εμβάθυνση 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστάδων εκπαιδευτικών καθώς και για τον 

καθορισμό τύπων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του προφίλ των 

συστάδων σε σχέση με άλλες μεταβλητές (δημογραφικά χαρακτηριστικά) που δεν 

συμμετείχαν στο σχηματισμό τους, αλλά ερευνήθηκαν μέσω του σχετικού 

ερωτηματολογίου. 

Σε όλους τους ελέγχους σημαντικότητας η παρατηρούμενη στάθμη 

σημαντικότητας (p-value) υπολογίστηκε με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo 

(Mehta & Patel, 1996· Δαφέρμος, 2005). Με τη μέθοδο αυτή ενισχύεται η 

εγκυρότητα των συμπερασμάτων σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 

μεθοδολογικές προϋποθέσεις εφαρμογής των στατιστικών ελέγχων. 

Για τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

ver. 15.0 (Kinnear & Gray, 1995·  Babbie & Halley, 1998·  Bryman & Cramer, 1999·  

Coakes & Steed, 1999) με εγκατεστημένο το υποσύστημα Exact Tests (Mehta & 

Patel, 1996). Το επίπεδο σημαντικότητας των στατιστικών ελέγχων προκαθορίστηκε 

σε α=0,05. 
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5.4 Αποτελέσματα 
 

5.4.1 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας 
 

 

Ενότητα Α΄: Γενικές πληροφορίες - Δημογραφικά και ατομικά στοιχεία (V1-V5)  

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 230 φιλόλογοι που υπηρετούσαν στην 

εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου. Στη στατιστική ανάλυση αξιοποιήθηκε το 

σύνολο των 230 ερωτηματολογίων, τα οποία απαντήθηκαν από 30 άντρες (ποσοστό 

13,0%) και 200 γυναίκες (ποσοστό 87,0%) (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Κατανομή φύλου εκπαιδευτικών του δείγματος 
 

Φύλο Συχνότητα (%) 

Άνδρες 30 (13,0%) 

Γυναίκες 200 (87,0%) 

Σύνολο 230 (100%) 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι 46 χρόνια με τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς να κυμαίνονται μεταξύ 40 και 49 χρονών (49,6%) (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2: Κατανομή ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του δείγματος 
 

Ηλικία Συχνότητα (%) 

Κάτω των 30 

30-39 

40-49 

50-59 

60 και άνω 

3 (1,3%) 

37 (16,1%) 

114 (49,6%) 

71 (30,9%) 

5 (2,2%) 

Σύνολο 230 (100%) 

 

Ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών (70 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 30,6%) κυμαίνεται μεταξύ των 10 έως 19 

χρόνων, ενώ ακολουθεί ένα ποσοστό της τάξεως του 22,7% (52 εκπαιδευτικοί) που 

διαθέτει 20 έως 24 χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Κατανομή ετών διδακτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος  
 

Χρόνια προϋπηρεσίας  Συχνότητα (%) 

Λιγότερο από 5 13 (5,7%) 

5-9 30 (13,1%) 

10-14 35 (15,3%) 

15-19 35 (15,3%) 

20-24 52 (22,7%) 

25-29 43 (18,8%) 

30 και άνω 21 (9,2%) 

Σύνολο 230 (100%) 

 

Όσον αφορά την περιοχή όπου υπηρετούν οι ερωτώμενοι δήλωσαν σε ποσοστό 

49,6% (114 φιλόλογοι) ότι ανήκουν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης 

και σε ποσοστό 32,6% (75 φιλόλογοι) σε αστικό κέντρο εκτός Θεσσαλονίκης. Σε 

ημιαστική περιοχή υπηρετούν 31 φιλόλογοι (13,5%), ενώ 10 προέρχονται από 

σχολεία αγροτικών περιοχών (Πίνακας 4).  

 

Πίνακας 4: Περιοχή υπηρέτησης των εκπαιδευτικών του δείγματος 
 

Περιοχή Υπηρέτησης Συχνότητα (%) 

Πολ. Συγκρ. Θεσ/νίκης 114 (49,6%) 

Αστικό Κέντρο 75 (32,6%) 

Ημιαστική περιοχή 31 (13,5%) 

Αγροτική περιοχή 10 (4,3%) 

Σύνολο 230 (100%) 

 

Από τους 230 φιλολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 154 δεν διαθέτουν άλλο 

πτυχίο πέραν του βασικού (ποσοστό 67,0%), 15 (ποσοστό 6,5%) έχουν δεύτερο 

πτυχίο, 48 (ποσοστό 20,9%) έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και 13 (ποσοστό 

5,7%) έχουν διδακτορικό δίπλωμα (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: Σπουδές εκπαιδευτικών του δείγματος 
 

Σπουδές Συχνότητα (%) 

Βασικό Πτυχίο 154 (67,0%) 

Δεύτερο Πτυχίο 15 (6,5%) 

Μεταπτυχιακό 48 (20,9%) 

Διδακτορικό 13 (5,7%) 

Σύνολο 230 (100%) 
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Ενότητα Β΄: Γενικές πεποιθήσεις των φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος  

 

Στους Πίνακες 6 και 7 παρουσιάζονται αντίστοιχα η κεντρική τάση και η κατανομή 

(βλ. Διάγραμμα 1) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V8-1 έως και 

V8-4. 

 

Πίνακας 6: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V8 - 1 

έως V8 - 4 
 

 Ερωτήσεις/Δηλώσεις ΜO ΔΤ ΤΑ 

V8-1 
Tα λάθη είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμάθησης της 

γλώσσας.  
4,1 4,0 1, 1 

V8-2 
Τα λάθη πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μην καταστούν 

γλωσσικές συνήθειες.  
3,7 4,0 1,3 

V8-3 
Τα λάθη είναι ένδειξη του βαθμού αποτυχίας του μαθητή στη διαδικασία 

εκμάθησης της γλώσσας.  
2,7 2,0 1,2 

V8-4 
Τα λάθη πρέπει να αξιοποιούνται δημιουργικά στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας.  
4,7 5,0 0,7 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 
 

 

Πίνακας 7: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V8-1 έως V8-4 
 

Ερωτήσεις  ΔΑ ΔΣ ΟΣΟΔ ΣΣ ΣΑ Σύνολο 

V8-1 
Συχνότητα 

% 

9 

   3,9% 

17 

7,4% 

14 

6,1% 

93 

40,6% 

96 

41,9% 

229 

100,0% 

V8-2 
Συχνότητα 

% 

20 

8,7% 

32 

13,9% 

22 

9,6% 

80 

34,8% 

76 

33,0% 

230 

100,0% 

V8-3 
Συχνότητα 

% 

40 

17,5% 

82 

35,8% 

31 

13,5% 

65 

28,4% 

11 

4,8% 

229 

100,0% 

V8-4 
Συχνότητα 

% 

3 

1,3% 

3 

1,3% 

2 

0,9% 

37 

16,2% 

184 

80,3% 

229 

100,0% 

ΔΑ: Διαφωνώ Απόλυτα, ΔΣ: Διαφωνώ σχετικά, ΟΣΟΔ: Ούτε συμφωνώ/Ούτε διαφωνώ, 

ΣΣ: Συμφωνώ Σχετικά, ΣΑ: Συμφωνώ Απόλυτα 
 

Mε βάση τα στοιχεία του Πίνακα 7 διαπιστώνουμε ότι στη θέση V8-1 " Tα 

λάθη είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμάθησης της γλώσσας" η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 82,5% δήλωσε σε γενικές γραμμές ότι 

συμφωνεί με το περιεχόμενό της. Ειδικότερα, το 40,6% δήλωσε ότι "Συμφωνεί 

Σχετικά" και το 41,9% ότι "Συμφωνεί Απόλυτα". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 6) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η διάμεση τιμή 4,0. Οι δείκτες 
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αυτοί επιβεβαιώνουν τη γενική τάση συμφωνίας των εκπαιδευτικών με τη δήλωση 

αυτή.  

Σχετικά με την πρόταση V8-2 "Τα λάθη πρέπει να αποφεύγονται 

προκειμένου να μην καταστούν γλωσσικές συνήθειες" οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί 

σε ποσοστό 34,8% απαντούν ότι "Συμφωνούν σχετικά" και σε ποσοστό 33,0% ότι 

"Συμφωνούν απόλυτα", γεγονός που καταδεικνύει μια γενική τάση συμφωνίας με το 

περιεχόμενο της ερώτησης (Πίνακας 7). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

ο μέσος όρος ήταν 3,7 και η διάμεση τιμή 4,0 (Πίνακας 6).  

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (53,1%) φαίνεται να διαφωνεί σε γενικές 

γραμμές με τη θέση V8-3 "Τα λάθη είναι ένδειξη του βαθμού αποτυχίας του 

μαθητή στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας". Πιο συγκεκριμένα, οι 

ερωτώμενοι απάντησαν σε ποσοστό 35,8% “Διαφωνώ σχετικά” και σε ποσοστό 

17,5% “Διαφωνώ Απόλυτα", ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 28,4% απάντησε ότι 

"Συμφωνεί Σχετικά" με τη δήλωση αυτή (Πίνακας 7). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης 

των απαντήσεων ο μέσος όρος ήταν 2,7 και η διάμεση τιμή 2,0 (Πίνακας 6).  

Ως προς τη θέση V8-4 "Τα λάθη πρέπει να αξιοποιούνται δημιουργικά στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας" η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

"Συμφωνεί Απόλυτα" σε ποσοστό 80,3% (Πίνακας 7). Ο μέσος όρος ήταν 4,7 και η 

διάμεση τιμή 5,0, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενική τάση συμφωνίας των 

εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη ερώτηση (Πίνακας 6).  

 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V8. 

V8_1: Tα λάθη είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμάθησης της γλώσσας, V8_2: Τα λάθη πρέπει να 
αποφεύγονται προκειμένου να μην καταστούν γλωσσικές συνήθειες, V8_3: Τα λάθη είναι ένδειξη του βαθμού αποτυχίας του 

μαθητή στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας, V8_4: Τα λάθη πρέπει να αξιοποιούνται δημιουργικά στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας. 

ΔΑ: Διαφωνώ Απόλυτα, ΔΣ :Διαφωνώ σχετικά, ΟΣΟΔ: Ούτε συμφωνώ/Ούτε διαφωνώ, ΣΣ: Συμφωνώ Σχετικά, ΣΑ: Συμφωνώ 

Απόλυτα 
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Ενότητα Γ΄: Κριτήρια βαρύτητας των λαθών του γραπτού λόγου για τους 

φιλολόγους 
 

Γ1: Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη βαρύτητα των 

λαθών που σχετίζονται με το περιεχόμενο του γραπτού λόγου του μαθητή.  

 

Στους Πίνακες 8 και 9 παρουσιάζονται αντίστοιχα η κεντρική τάση και η κατανομή 

(βλ. Διάγραμμα 2) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V9-1 έως και 

V9-5. 

 

Πίνακας 8: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις V9 - 1 

έως V9-5 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V9-1 Έλλειψη συνάφειας με τα ζητούμενα.  4,5 5,0 0, 7 

V9-2 Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων. 4,1 4,0 0,8 

V9-3 Έλλειψη πρωτοτυπίας ιδεών. 3,2 3,0 0,9 

V9-4 Προβολή αόριστων θέσεων. 4,0 4,0 0,8 

V9-5 Προβολή φανερά παράλογων θέσεων.  4,4 5,0 1,0 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 9: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V9-1 έως V9-5 
 

Ερωτήσεις  KΣ ΛΣ ΣΣ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V9-1 
Συχνότητα 

% 

1 

   0,4% 

3 

1,3% 

18 

7,9% 

54 

23,7% 

152 

66,7% 

228 

100,0% 

V9-2 
Συχνότητα 

% 

1 

0,4% 

7 

3,1% 

32 

14% 

121 

52,8% 

68 

29,7% 

229 

100,0% 

V9-3 
Συχνότητα 

% 

5 

2,2% 

38 

16,6% 

97 

42,4% 

73 

31,9% 

16 

7,0% 

229 

100,0% 

V9-4 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

8 

3,5% 

52 

22,8% 

106 

46,5% 

62 

27,2% 

228 

100,0% 

V9-5 
Συχνότητα 

% 

6 

2,6% 

10 

4,4% 

20 

8,8% 

43 

18,9% 

149 

65,4% 

228 

100,0% 

ΚΣ: Καθόλου Σημαντικά, ΛΣ: Λίγο σημαντικά, ΣΣ: Σχετικά σημαντικά, ΑΣ: Αρκετά Σημαντικά, ΠΣ: 

Πολύ Σημαντικά  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 9 οι συμμετέχοντες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα 

λάθη που σχετίζονται με τη θέση V9-1 "Έλλειψη συνάφειας με τα ζητούμενα". Η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (90,4%) απάντησε σε ποσοστό 23,7% "Αρκετά 
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Σημαντικά" και σε ποσοστό 66,7% "Πολύ Σημαντικά", γεγονός που επιβεβαιώνει 

υψηλό βαθμό συμφωνίας ως προς τη δήλωση αυτή. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 8) ο μέσος όρος ήταν 4,5 και η διάμεση τιμή 5,0.  

Στη θέση V9-2 "Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων" οι ερωτώμενοι θεωρούν  

σε ποσοστό 82,6% ως σημαντικά τα λάθη που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 

κατηγορία (Πίνακας 9). Ειδικότερα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε σε 

ποσοστό 52,8% "Αρκετά Σημαντικά" και σε ποσοστό 29,7% "Πολύ Σημαντικά". Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 8) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η 

διάμεση τιμή 4,0.  

H "Έλλειψη πρωτοτυπίας ιδεών"(V9-3) θεωρείται από την πλειονότητα των 

φιλολόγων (74,3%) σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με τα λάθη στον γραπτό λόγο 

των μαθητών (Πίνακας 9). Πιο συγκεκριμένα, το 42,4% δήλωσε "Σχετικά Σημαντικά" 

και το 31,9% "Αρκετά Σημαντικά". Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι το 

16,6% δήλωσε "Λίγο Σημαντικά". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 8) ο μέσος όρος ήταν 3,2 και η διάμεση τιμή 3,0.  

Ως προς την "Προβολή αόριστων θέσεων" (V9-4) η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων (73,1%) συμφωνεί ως προς τη βαρύτητά της στον γραπτό λόγο του 

μαθητή (Πίνακας 9). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θεωρούν τα λάθη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας "Αρκετά Σημαντικά" σε ποσοστό 46,5% και "Πολύ 

Σημαντικά" σε  ποσοστό 27,2%. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 8) ο μέσος όρος ήταν 4,0 και η διάμεση τιμή 4,0.  

Σχετικά με τη θέση V9-5 "Προβολή φανερά παράλογων θέσεων" η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (84,3%) απάντησε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά τα 

λάθη της κατηγορίας αυτής (Πίνακας 9). Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι θεωρούν "Πολύ 

Σημαντικά" τα λάθη της συγκεκριμένης κατηγορίας σε ποσοστό 65,4% και "Αρκετά 

Σημαντικά" σε ποσοστό 18,9%. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 8) ο μέσος όρος ήταν 4,4 και η διάμεση τιμή 5,0. 
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Διάγραμμα 2. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V9 

V9_1: Έλλειψη συνάφειας με τα ζητούμενα, V9_2: Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων, V9_3: Έλλειψη πρωτοτυπίας ιδεών, 

V9_4: Προβολή αόριστων θέσεων, V9_5: Προβολή φανερά παράλογων θέσεων  
ΚΣ: Καθόλου Σημαντικά, ΛΣ: Λίγο σημαντικά, ΣΣ: Σχετικά σημαντικά, ΑΣ: Αρκετά Σημαντικά, ΠΣ: Πολύ Σημαντικά 

 

 

Γ2: Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη βαρύτητα των 

λαθών που σχετίζονται με την έκφραση-μορφή του γραπτού λόγου του μαθητή.  

 

Στους Πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται αντίστοιχα η κεντρική τάση, η διακύμανση 

και η κατανομή (βλ. Διάγραμμα 3) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις 

ερωτήσεις V10-1 έως και V10-6. 

 

Πίνακας 10: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V10-1 

έως V10-6 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V10-1 Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία.  4,3 4,0 0, 7 

V10-2 Λανθασμένη επιλογή λέξεων. 4,1 4,0 0,7 

V10-3 Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε σχέση με το κείμενο 4,0 4,0 0,8 

V10-4 Παραβίαση μορφοσυντακτικών κανόνων 4,3 4,0 0,8 

V10-5 Λάθη ορθογραφίας  3,5 4,0 0,9 

V10-6 Λάθη στίξης 3,3 3,0 1,0 

ΜΟ: Μέσος Όρος, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 
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Πίνακας 11: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V10-1 έως V10-6 
 

Ερωτήσεις  KΣ ΛΣ ΣΣ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V10-1 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

5 

2,2% 

21 

9,2% 

96 

41,9% 

107 

46,7% 

229 

100,0% 

V10-2 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

3 

1,3% 

41 

18,0% 

123 

53,9% 

61 

26,8% 

228 

100,0% 

V10-3 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

7 

3,1% 

52 

22,8% 

110 

48,2% 

59 

25,9% 

228 

100,0% 

V10-4 

 

Συχνότητα 

% 

1 

0,4% 

4 

1,7% 

25 

10,9% 

105 

45,9% 

94 

41,0% 

229 

100,0% 

V10-5 
Συχνότητα 

% 

4 

1,8% 

20 

8,8% 

89 

39,0% 

87 

38,2% 

28 

12,3% 

228 

100,0% 

V10-6 
Συχνότητα 

% 

6 

2,6% 

42 

18,4% 

77 

33,8% 

78 

34,2% 

25 

11,0% 

228 

100,0% 

ΚΣ: Καθόλου Σημαντικά, ΛΣ: Λίγο σημαντικά, ΣΣ: Σχετικά σημαντικά, ΑΣ: Αρκετά Σημαντικά,  

ΠΣ: Πολύ Σημαντικά  

 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί σε ποσοστό 88,2% ιδιαίτερα 

σημαντικά τα λάθη που αφορούν στην ερώτηση V10-1 "Έλλειψη σαφήνειας, 

αοριστία" (Πίνακας 11). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 41,9% 

"Αρκετά Σημαντικά" και σε ποσοστό 46,7% "Πολύ Σημαντικά". Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 10) ο μέσος όρος ήταν 4,3 και η διάμεση 

τιμή 4,0. 

Ως προς τη δήλωση V10-2 "Λανθασμένη επιλογή λέξεων" οι συμμετέχοντες 

απαντούν σε ποσοστό 80,7% ότι τα λάθη της κατηγορίας αυτής έχουν μεγάλη 

βαρύτητα στον γραπτό λόγο του μαθητή. Αναλυτικότερα, απάντησαν σε ποσοστό 

53,9% "Αρκετά Σημαντικά" και σε ποσοστό 26,8 "Πολύ Σημαντικά" (Πίνακας 11), 

γεγονός που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό συμφωνίας ως προς τη σημαντικότητα 

των συγκεκριμένων λαθών. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 

10) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Στη δήλωση V10-3 "Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε σχέση με το 

κείμενο" η πλειονότητα των ερωτηθέντων (74,1%) δηλώνει ότι συνιστά λάθος 

ιδιαίτερης βαρύτητας. Ειδικότερα, το 48,2% δηλώνει ότι ανήκει στα "Αρκετά 

Σημαντικά" είδη γλωσσικών λαθών και το 25,9% στα "Πολύ Σημαντικά" (Πίνακας 

11). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 10) ο μέσος όρος ήταν 
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4,0 και η διάμεση τιμή 4,0, γεγονός που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό 

σημαντικότητας της συγκεκριμένης κατηγορίας γλωσσικών λαθών.  

Σχετικά με τη δήλωση V10-4 "Παραβίαση μορφοσυντακτικών κανόνων" οι 

ερωτώμενοι σε ποσοστό 86,9% θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά τα λάθη που ανήκουν 

στη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, το 45,9% των ερωτηθέντων απάντησε 

"Αρκετά Σημαντικά" και το 41,0% "Πολύ Σημαντικά" (Πίνακας 11). Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 10) ο μέσος όρος ήταν 4,3 και η διάμεση 

τιμή 4,0.  

Στη δήλωση V10-5 "Λάθη ορθογραφίας" η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

(77,2%) φαίνεται να θεωρεί σημαντικά τα λάθη αυτά διαμορφώνοντας μια σχετική 

ισορροπία στις απαντήσεις μεταξύ της διάστασης "Σχετικά Σημαντικά" και "Αρκετά 

Σημαντικά". Πιο συγκεκριμένα, το 39,0% δήλωσε "Σχετικά σημαντικά" και το 38,2% 

"Αρκετά σημαντικά" (Πίνακας 11). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 10) ο μέσος όρος ήταν 3,5 και η διάμεση τιμή 4,0.  

Ως προς τα "Λάθη στίξης" της ερώτησης V10-6 η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών δήλωσε σε ποσοστό 68,0% ότι αποτελούν ως έναν βαθμό σημαντικά 

λάθη. Διαπιστώνεται και στη δήλωση αυτή σχετική ισορροπία στις απαντήσεις 

μεταξύ της διάστασης "Σχετικά σημαντικά" και "Αρκετά σημαντικά". Πιο 

συγκεκριμένα, το 33,8% δήλωσε "Σχετικά σημαντικά" και το 34,2% "Αρκετά 

σημαντικά". Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 18,4% των ερωτηθέντων θεωρεί 

τα λάθη στίξης "Λίγο σημαντικά" (Πίνακας 11). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 10) ο μέσος όρος ήταν 3,3 και η διάμεση τιμή 3,0. 

 

 

Διάγραμμα 3. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V10 
 

V10_1: Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία, V10_2: Λανθασμένη επιλογή λέξεων, V10_3: Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε σχέση 

με το κείμενο, V10_4: Παραβίαση μορφοσυντακτικών κανόνων, V10_5: Λάθη ορθογραφίας V10_6: Λάθη στίξης. 

ΚΣ: Καθόλου Σημαντικά, ΛΣ: Λίγο σημαντικά, ΣΣ: Σχετικά σημαντικά, ΑΣ: Αρκετά Σημαντικά, ΠΣ: Πολύ Σημαντικά 
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Γ3: Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη βαρύτητα των 

λαθών που σχετίζονται με τη δομή του γραπτού λόγου του μαθητή.  

 

Στους Πίνακες 12 και 13 παρουσιάζονται η κεντρική τάση, η διακύμανση και η 

κατανομή αντίστοιχα (βλ. Διάγραμμα 4) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις 

ερωτήσεις V11-1 έως και V1 -5. 

 

Πίνακας 12: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V11-1 

έως V11- 5 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V11-1 Έλλειψη συνοχής  4,4 4,0 0, 7 

V11-2 
Έλλειψη συνεκτικότητας (λογική διάταξη σκέψεων, οργανική και 

αρμονική σύνδεσή τους). 
4,5 5,0 0,7 

V11-3 
Αδυναμία προσαρμογής στο αντίστοιχο κάθε φορά επικοινωνιακό πλαίσιο 

(π.χ. επιστολή, άρθρο, ομιλία) 
4,0 4,0 0,8 

V11-4 Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη (επαναλήψεις και αναμασήματα). 4,1 4,0 0,8 

V11-5 
Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών του κειμένου (πρόλογος, κυρίως 

θέμα, επίλογος) 
4,1 4,0 0,8 

ΜΟ: Μέσος Όρος, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 13: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V11-1 έως V11-5 
 

Ερωτήσεις  KΣ ΛΣ ΣΣ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V11-1 
Συχνότητα 

% 

1 

   0,4% 

3 

1,3% 

18 

7,9% 

93 

40,6% 

114 

49,8% 

229 

100,0% 

V11-2 
Συχνότητα 

% 

0 

0 % 

1 

0,4% 

17 

7,4% 

89 

38,7% 

123 

53,5% 

230 

100,0% 

V11-3 
Συχνότητα 

% 

1 

0,4% 

8 

3,5% 

45 

19,7% 

116 

50,7% 

59 

25,8% 

229 

100,0% 

V11-4 

 

Συχνότητα 

% 

0 

0% 

6 

2,6% 

42 

18,3% 

96 

41,9% 

85 

37,1% 

229 

100,0% 

V11-5 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

9 

3,9% 

40 

17,4% 

107 

46,5% 

74 

32,2% 

230 

100,0% 

ΚΣ: Καθόλου Σημαντικά, ΛΣ: Λίγο σημαντικά, ΣΣ: Σχετικά σημαντικά, ΑΣ: Αρκετά Σημαντικά,  

ΠΣ: Πολύ Σημαντικά  

 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην πρόταση V11-1 θεωρεί σε ποσοστό 

90,4% την "Έλλειψη συνοχής" ιδιαίτερα σημαντικά τα λάθη της κατηγορίας αυτής. 

Πιο συγκεκριμένα, το 49,8% απάντησε "Πολύ Σημαντικά" και το 40,6% "Αρκετά 
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Σημαντικά" (Πίνακας 13). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 12) 

ο μέσος όρος ήταν 4,4 και η διάμεση τιμή 4,0.  

Σχετικά με τη θέση V11-2 "Έλλειψη συνεκτικότητας (λογική διάταξη 

σκέψεων, οργανική και αρμονική σύνδεσή τους)" το 92,2% των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ανήκει στα λάθη δομής που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον γραπτό λόγο του μαθητή. Ειδικότερα, το 53,5% δήλωσε "Πολύ 

σημαντικά" και το 38,7% "Αρκετά Σημαντικά" (Πίνακας 13). Σε επίπεδο κεντρικής 

τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 12) ο μέσος όρος ήταν 4,5 και η διάμεση τιμή 5,0, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών ως προς 

τη σημαντικότητα αυτής της παραμέτρου.  

Ως προς τη δήλωση V11-3 "Αδυναμία προσαρμογής στο εκάστοτε 

επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. επιστολή, άρθρο, ομιλία)" οι ερωτώμενοι δήλωσαν σε 

ποσοστό 76,5% ότι αποτελεί σημαντικό λάθος δομής του γραπτού λόγου των 

μαθητών. Ειδικότερα, το 50,7% των εκπαιδευτικών δήλωσε "Αρκετά Σημαντικά" και 

το 25,8% "Πολύ Σημαντικά" (Πίνακας 13). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 12) ο μέσος όρος ήταν 4,0 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Σχετικά με τη δήλωση V11-4 "Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη (επαναλήψεις 

και αναμασήματα)" οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 79,0% θεωρούν εξίσου σημαντικά τα 

λάθη που αφορούν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Ειδικότερα το 41,9% απάντησε 

"Αρκετά Σημαντικά" και το 37,1% "Πολύ Σημαντικά" (Πίνακας 13). Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 12) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η διάμεση 

τιμή 4,0. 

Τέλος στη δήλωση V11-5 "Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών του 

κειμένου (πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος)" η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

απάντησε σε ποσοστό 78,7% ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο λάθος 

δομής. Πιο συγκεκριμένα το 46,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησε 

""Αρκετά Σημαντικά" και το 32,2% "Πολύ Σημαντικά" (Πίνακας 13). Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 12) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η διάμεση 

τιμή 4,0. 
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Διάγραμμα 4. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V11. 

V11_1: Έλλειψη συνοχής, V11_2: Έλλειψη συνεκτικότητας, V11_3: Αδυναμία προσαρμογής στο εκάστοτε επικοινωνιακό 

πλαίσιο, V11_4: Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη, V11_5: Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών του κειμένου 

ΚΣ: Καθόλου Σημαντικά, ΛΣ: Λίγο σημαντικά, ΣΣ: Σχετικά σημαντικά, ΑΣ: Αρκετά Σημαντικά, ΠΣ: Πολύ Σημαντικά 

 

 

Γ4: Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς τον βαθμό της 

διορθωτικής τους παρέμβασης σε στοιχεία του προφορικού λόγου και στη χρήση 

γεωγραφικών - κοινωνικών ποικιλιών στον γραπτό λόγο.  

 

Στους Πίνακες 14 και 15 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 5) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V20-1 έως 

και V20-6. 

 

Πίνακας 14: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V20-1 

έως V20-6 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V20-1 Xρήση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. 2,7 3,0 1,3 

V20-2 Χρήση γλώσσας των νέων. 3,6 4,0 1,0 

V20-3 Χρήση Greeklish 4,4 5,0 1,0 

V20-4 Xρήση ξενικών όρων 3,8 4,0 1,0 

V20-5 Λανθασμένη χρήση σχημάτων λόγου (μεταφορές, παροιμίες κ.α.)  4,1 4,0 0,9 

V20-6 Χρήση άλλων στοιχείων προφορικού  λόγου στον γραπτό λόγο; 4,0 4,0 0,9 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 
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Πίνακας 15: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V20-1 έως V20-6 
 

Ερωτήσεις  K Λ Μ Α Π Σύνολο 

V20-1 
Συχνότητα 

% 

50 

   22,1% 

56 

24,8% 

42 

18,6% 

61 

27,0% 

17 

7,5% 

226 

100,0% 

V20-2 
Συχνότητα 

% 

7 

3,1% 

31 

13,7% 

54 

23,9% 

92 

40,7% 

42 

18,6% 

226 

100,0% 

V20-3 
Συχνότητα 

% 

11 

4,9% 

5 

2,2% 

16 

7,1% 

53 

23,5% 

141 

62,4% 

226 

100,0% 

V20-4 
Συχνότητα 

% 

8 

3,5% 

12 

5,3% 

53 

23,5% 

100 

44,2% 

53 

23,5% 

226 

100,0% 

V20-5 
Συχνότητα 

% 

4 

1,8% 

9 

4,0% 

28 

12,4% 

98 

43,4% 

87 

38,5% 

226 

100,0% 

V20-6 
Συχνότητα 

% 

3 

1,3% 

9 

4,0% 

44 

19,4% 

102 

44,9% 

69 

30,4% 

227 

100% 

K: Καθόλου, Λ: Λίγο, M: Μέτρια, Α: Αρκετά, Π: Πολύ 

 

Σχετικά με τη θέση V20-1 "Xρήση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων." οι 

εκπαιδευτικοί απαντούν σε ποσοστό 46,9% ότι παρεμβαίνουν διορθωτικά από "Λίγο" 

έως "Καθόλου", ενώ το 45,6% δηλώνει από "Μέτρια" έως "Αρκετά" (Πίνακας 15). 

Συνεπώς, διαπιστώνεται στη δήλωση αυτή σχετική ισορροπία στις απαντήσεις μεταξύ 

της αρνητικής και θετικής διάστασης της ερώτησης. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 14) ο μέσος όρος ήταν 2,7 και η διάμεση τιμή 3,0, γεγονός που 

επιβεβαιώνει το μοίρασμα των απαντήσεων ανάμεσα στο "Καθόλου" και στο 

"Αρκετά".   

Ως προς τη θέση V20-2 "Χρήση γλώσσας των νέων" η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών (59,3%) απάντησε ότι παρεμβαίνει διορθωτικά στα λάθη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Ειδικότερα, το 40,7% των ερωτηθέντων απάντησε 

"Αρκετά" και το 18,6% "Πολύ" (Πίνακας 15). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

23,9% δήλωσε "Μέτρια". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 14) 

ο μέσος όρος ήταν 3,6 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Σχετικά με τη δήλωση V20-3 "Χρήση greeklish" οι συμμετέχοντες σε 

ποσοστό 85,9% δηλώνουν υψηλό βαθμό διορθωτικής παρέμβασης στα λάθη της 

κατηγορίας αυτής. Ειδικότερα το 62,4% δήλωσε "Πολύ" και το 23,5% "Αρκετά" 

(Πίνακας 15). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 14) ο μέσος 

όρος ήταν 4,4 και η διάμεση τιμή 5,0.   



149 

 

 

 

Σχετικά με τη θέση V20-4 "Χρήση ξενικών όρων" οι φιλόλογοι απάντησαν 

σε ποσοστό 67,7% ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διόρθωση λαθών που 

σχετίζονται με τη συγκεκριμένη παράμετρο. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν σε ποσοστό 44,2% "Αρκετά" και σε ποσοστό 23,5% "Πολύ" (Πίνακας 15). 

Υπάρχει ωστόσο και ένα ποσοστό της τάξεως του 23,5% που απάντησε "Μέτρια" ως 

προς τον βαθμό διορθωτικής παρέμβασης στη χρήση ξενικών όρων στον γραπτό λόγο 

των μαθητών. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 14) ο μέσος 

όρος ήταν 3,8 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Ως προς τη θέση V20-5 "Λανθασμένη χρήση σχημάτων λόγου (μεταφορές, 

παροιμίες κ.α.)"  η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (81,9%) θεωρεί σε μεγάλο 

βαθμό αναγκαία τη διόρθωση. Ειδικότερα, το 43,4% απάντησε "Αρκετά" και το 

38,5% "Πολύ" (Πίνακας 15). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 

14) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η διάμεση τιμή 4,0. 

 Τέλος στη θέση V20-6 "Χρήση άλλων στοιχείων προφορικού  λόγου στον 

γραπτό λόγο;" οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 75,3% ότι τα λάθη που 

σχετίζονται με την εμπλοκή του προφορικού λόγου στα γραπτά των μαθητών πρέπει 

να διορθώνονται σε μεγάλο βαθμό (Πίνακας 15). Πιο συγκεκριμένα,  το 44,9% 

δήλωσε "Αρκετά" και το 30,4% "Πολύ". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 14) ο μέσος όρος ήταν 4,0 και η διάμεση τιμή 4,0. 

 

 
Διάγραμμα 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V20. 

V20-1: Xρήση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, V20-2: Χρήση γλώσσας των νέων, V20-3: Χρήση greeklish, V20-4: Χρήση 
ξενικών όρων, V20-5: Λανθασμένη χρήση σχημάτων λόγου, V20-6: Χρήση άλλων στοιχείων προφορικού λόγου στο γραπτό 

K: Καθόλου, Λ: Λίγο, M: Μέτρια, Α: Αρκετά, Π: Πολύ 
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Ενότητα Δ΄: Συχνότητα εμφάνισης των γλωσσικών λαθών στον γραπτό λόγο 

 

Δ1: Καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης γλωσσικών λαθών που σχετίζονται 

με το περιεχόμενο του γραπτού λόγου του μαθητή.   

 

Στους Πίνακες 17 και 16 παρουσιάζονται η κατανομή (βλ. Διάγραμμα 6) και η 

κεντρική τάση αντίστοιχα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V13-

1 έως και V13-4. 

 

Πίνακας 16: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V13-1 

έως V13-4 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V13-1 Έλλειψη συνάφειας με τα ζητούμενα  3,7 4,0 0, 7 

V13-2 Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων 4,3 4,0 0,6 

V13-3 Προβολή αόριστων θέσεων 3,9 4,0 0,8 

V13-4 Προβολή φανερά παράλογων θέσεων  2,6 3,0 0,9 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 17: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V13-1 έως V13-4 
 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V13-1 
Συχνότητα 

% 

0 

   0% 

12 

5,2% 

79 

34,3% 

114 

49,6% 

25 

10,9% 

230 

100,0% 

V13-2 
Συχνότητα 

% 

0 

0 % 

1 

0,4% 

21 

9,1% 

123 

53,5% 

85 

37,0% 

230 

100,0% 

V13-3 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

9 

3,9% 

61 

26,6% 

108 

47,2% 

51 

22,3% 

229 

100,0% 

V13-4 
Συχνότητα 

% 

12 

5,3% 

98 

43,0% 

89 

39,0% 

20 

8,8% 

9 

3,9% 

228 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 17 διαπιστώνουμε ότι στην πρόταση V13-1 

"Έλλειψη συνάφειας με τα ζητούμενα" οι ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 94,8% 

υψηλό βαθμό συχνότητας της κατηγορίας αυτής στον γραπτό λόγο των μαθητών.  

Ειδικότερα, 34,3% απάντησε "Μερικές Φορές", το 49,6% απάντησε "Αρκετά Συχνά" 

και το 10,9% "Πολύ Συχνά". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 

16) ο μέσος όρος ήταν 3,7 και η διάμεση τιμή 4,0. 
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Στην πρόταση V13-2 "Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων" η πλειονότητα 

των ερωτηθέντων (90,5%) απάντησε σε ποσοστό 53,5% "Αρκετά Συχνά" και σε 

ποσοστό 37,0% "Πολύ Συχνά" (Πίνακας 17). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 16) ο μέσος όρος ήταν 4,3 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Σχετικά με τη θέση V13-3 "Προβολή αόριστων θέσεων" οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν σε ποσοστό 69,2% ότι εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στον γραπτό 

λόγο των μαθητών. Ειδικότερα το 47,0% δηλώνει "Αρκετά Συχνά" και το 22,2% 

δηλώνει "Πολύ Συχνά" (Πίνακας 17). Ωστόσο, το 26,5% των ερωτηθέντων απαντά 

"Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 16) ο 

μέσος όρος ήταν 3,9 και η διάμεση τιμή 4,0.  

Ως προς τη θέση V13-4 "Προβολή φανερά παράλογων θέσεων" η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε σε ποσοστό 82,0% ότι είναι χαμηλός ο 

βαθμός συχνότητας της συγκεκριμένης κατηγορίας λάθους. Πιο συγκεκριμένα, το 

43,0% απαντά "Σπάνια" και το 39,0% "Μερικές Φορές" (Πίνακας 17). Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 16) ο μέσος όρος ήταν 2,6 και η διάμεση 

τιμή 3,0. 

 

 

Διάγραμμα 6: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V13. 

V13_1: Έλλειψη συνάφειας με τα ζητούμενα, V13_2: Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων, V13_3: Προβολή αόριστων θέσεων, 

V13_4: Προβολή φανερά παράλογων θέσεων 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 
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Δ2: Καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης γλωσσικών λαθών που σχετίζονται 

με την έκφραση-μορφή του γραπτού λόγου του μαθητή. 

 

Στους Πίνακες 18 και 19 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 7) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V14-1 έως 

και V14-6. 

 

Πίνακας 18: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V14 -1 

έως V14 – 6 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V14-1 Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία 4,0 4,0 0,7 

V14-2 Λανθασμένη επιλογή λέξεων 3,9 4,0 0,7 

V14-3 Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε σχέση με το κείμενο 3,5 3,0 0,8 

V14-4 Παραβίαση μορφοσυντακτικών κανόνων  3,9 4,0 0,7 

V14-5 Λάθη ορθογραφίας 4,4 4,0 0,7 

V14-6 Λάθη στίξης  4,1 4,0 0,8 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 19: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση V14-1 έως V14-6 
 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V14-1 
Συχνότητα 

% 

0 

   0% 

2 

0,9% 

47 

20,5% 

133 

58,1% 

47 

20,5% 

229 

100,0% 

V14-2 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

2 

0,9% 

61 

26,6% 

125 

54,6% 

41 

17,9% 

229 

100,0% 

V14-3 
Συχνότητα 

% 

3 

1,3% 

11 

4,8% 

106 

46,5% 

78 

34,2% 

30 

13,2% 

228 

100,0% 

V14-4 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

3 

1,3% 

52 

22,7% 

129 

56,3% 

45 

19,7% 

229 

100,0% 

V14-5 
Συχνότητα 

% 

1 

0,4% 

1 

0,4% 

20 

8,8% 

98 

43,0% 

108 

47,4% 

228 

100,0% 

V14-6 
Συχνότητα 

% 

1 

0,4% 

8 

3,5% 

38 

16,7% 

94 

41,2% 

87 

38,2% 

228 

100% 

 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 
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Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 19 διαπιστώνουμε ότι στη θέση V14-1 

"Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία" η πλειονότητα των ερωτηθέντων 78,6% δήλωσε σε 

γενικές γραμμές ότι συναντά με αυξημένη συχνότητα τα λάθη της κατηγορίας αυτής 

στον γραπτό λόγο των μαθητών. Ειδικότερα, το 58,1% απαντά "Αρκετά Συχνά" και 

το 20,5% "Πολύ Συχνά". Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες σε 

ποσοστό 20,4% απαντούν "Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 18) ο μέσος όρος ήταν 4,0 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Ως προς τη θέση V14-2 "Λανθασμένη επιλογή λέξεων" η συντριπτική 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών απάντησε σε ποσοστό 72,5% ότι εμφανίζει μεγάλη 

συχνότητα στον γραπτό λόγο των μαθητών. Αναλυτικότερα, το 54,6% δήλωσε 

"Αρκετά Συχνά" και το 17,9% "Πολύ Συχνά" (Πίνακας 19). Ωστόσο, το 26,6% 

δήλωσε "Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 

18) ο μέσος όρος ήταν 3,9 και η διάμεση τιμή 4,0. 

Σχετικά με τη θέση V14-3 "Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε σχέση με το 

κείμενο" οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 80,7% ότι συναντούν τη 

συγκεκριμένη κατηγορίας λάθους με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα. Ειδικότερα, το 

46,5% δήλωσε "Μερικές Φορές" και το 34,2% "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 19). Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 18) ο μέσος όρος ήταν 3,5 και η 

διάμεση τιμή 3,0. 

Σχετικά με τη θέση V14-4 "Παραβίαση μορφοσυντακτικών κανόνων" οι 

ερωτηθέντες εντοπίζουν σε ποσοστό 76,0% υψηλό βαθμό συχνότητας της κατηγορίας 

αυτής. Πιο συγκεκριμένα, το 56,3% απάντησε "Αρκετά Συχνά" ενώ το 19,7% 

απάντησε "Πολύ Συχνά" (Πίνακας 19). Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξεως του 22,7% 

δήλωσε "Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 

18) ο μέσος όρος ήταν 3,9 και η διάμεση τιμή 4,0.  

Ως προς τη θέση V14-5 "Λάθη Ορθογραφίας"  η συχνότητα εμφάνισης 

κυμαίνεται σύμφωνα με τους ερωτηθέντες σε υψηλό ποσοστό (90,4%) Ειδικότερα, το 

47,4% απάντησε "Πολύ Συχνά" και το 43,0% "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 19). Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 18) ο μέσος όρος ήταν 4,4 και η 

διάμεση τιμή 4,0, γεγονός που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό συχνότητας των λαθών 

της συγκεκριμένης κατηγορίας.  

Τέλος, σχετικά με τη θέση V14-6 "Λάθη Στίξης" η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό 79,4% ότι εμφανίζονται ιδιαίτερα συχνά στον 

γραπτό λόγο των μαθητών. Αναλυτικότερα, το 41,2% απάντησε "Αρκετά Συχνά" και 
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το 38,2% "Πολύ Συχνά" (Πίνακας 19). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 18) ο μέσος όρος ήταν 4,1 και η διάμεση τιμή 4,0, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό συχνότητας των λαθών και αυτής της κατηγορίας.  

 

 

Διάγραμμα 7: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V14. 

V14_1: Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία, V14_2: Λανθασμένη επιλογή λέξεων, V14_3: Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε σχέση 

με το κείμενο, V14_4: Παραβίαση μορφοσυντακτικών κανόνων, V14_5: Λάθη ορθογραφίας V14_6: Λάθη στίξης. 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

 

Δ3: Καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης γλωσσικών λαθών που σχετίζονται 

με τη δομή του γραπτού λόγου του μαθητή.  

 

Στους Πίνακες 20 και 21 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 8) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V15-1 έως 

και V15-5. 

 

Πίνακας 20: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V15 -1 

έως V15 – 5 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V15-1 Έλλειψη συνοχής  4,0 4,0 0, 6 

V15-2 
Έλλειψη συνεκτικότητας (λογική διάταξη σκέψεων, οργανική και 

αρμονική σύνδεσή τους). 
4,0 4,0 0,6 

V15-3 
Αδυναμία προσαρμογής στο αντίστοιχο επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. 

επιστολή, άρθρο, ομιλία). 
3,4 3,0 0,7 

V15-4 Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη (επαναλήψεις και αναμασήματα). 3,8 4,0 0,8 

V15-5 
Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών του κειμένου (πρόλογος, κυρίως 

θέμα, επίλογος) 
3,6 4,0 0,7 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 
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Πίνακας 21: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V15-1 έως V15-5 
 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V15-1 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

0 

0% 

39 

17,2% 

150 

66,1% 

38 

16,7% 

227 

100,0% 

V15-2 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

1 

0,4% 

39 

17,2% 

140 

61,7% 

47 

20,7% 

227 

100,0% 

V15-3 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

25 

11,1% 

99 

43,8% 

92 

40,7% 

10 

4,4% 

226 

100,0% 

V15-4 
Συχνότητα 

% 

0 

0% 

12 

5,3% 

62 

27,4% 

117 

51,8% 

35 

15,5% 

226 

100,0% 

V15-5 
Συχνότητα 

% 

1 

0,4% 

9 

4,0% 

86 

37,9% 

111 

48,9% 

20 

8,8% 

227 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 21 διαπιστώνουμε ότι στη θέση V15-1 

"Έλλειψη συνοχής" οι ερωτώμενοι δηλώνουν σε ποσοστό 82,8% ότι τα λάθη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας εμφανίζουν μεγάλο βαθμό συχνότητας. Αναλυτικότερα, 

το 66,1% απαντά "Αρκετά Συχνά" και το 16,7% "Πολύ Συχνά". Ωστόσο, το 17,0% 

των ερωτηθέντων δηλώνει "Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 20) ο μέσος όρος ήταν 4,0 και η διάμεση τιμή 4,0, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό συχνότητας των λαθών και αυτής της κατηγορίας. 

Σχετικά με τη θέση V15-2 "Έλλειψη συνεκτικότητας (λογική διάταξη 

σκέψεων, οργανική και αρμονική σύνδεσή τους)." οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε 

ποσοστό 82,4% ότι συναντούν με αυξημένη συχνότητα το συγκεκριμένο λάθος 

δομής. Ειδικότερα, το 61,7% δήλωσε "Αρκετά Συχνά" και το 20,7% "Πολύ Συχνά" 

(Πίνακας 21). Ωστόσο ένα ποσοστό της τάξεως του 17,2% δηλώνει "Μερικές Φορές". 

Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 20) ο μέσος όρος ήταν 4,0 και 

η διάμεση τιμή 4,0. 

Ως προς τη θέση V15-3 "Αδυναμία προσαρμογής στο αντίστοιχο 

επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. επιστολή, άρθρο, ομιλία)." οι συμμετέχοντες δήλωσαν 

σε ποσοστό 84,5% ότι πρόκειται για συχνό λάθος δομής. Πιο συγκεκριμένα, το 

43,8% απάντησε "Μερικές Φορές" και το 40,7% "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 21). Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 20) ο μέσος όρος ήταν 3,4 και η 

διάμεση τιμή 3,0.  

Ως προς τη θέση V15-4 "Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη (επαναλήψεις και 

αναμασήματα)." οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 67,3% δηλώνουν υψηλό βαθμό 
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συχνότητας. Ειδικότερα, το 51,8% απάντησε "Αρκετά Συχνά" και το 15,5% "Πολύ 

Συχνά" (Πίνακας 21). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 27,4% δήλωσε "Μερικές 

Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 20) ο μέσος όρος 

ήταν 3,8 και η διάμεση τιμή 4,0.  

Τέλος, ως προς τη θέση V15-5 "Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών του 

κειμένου (πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος)" οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 57,7% 

απάντησαν ότι συναντούν με αυξημένη συχνότητα τη συγκεκριμένη κατηγορία 

λάθους (Πίνακας 21). Ειδικότερα, το 48,9% δήλωσε "Αρκετά Συχνά" και το 8,8% 

"Πολύ Συχνά". Ωστόσο το 37,9% απάντησε "Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής 

τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 20) ο μέσος όρος ήταν 3,6 και η διάμεση τιμή 4,0.  

 

 

Διάγραμμα 8: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V15. 

V15_1: Έλλειψη συνοχής, V15-2: Έλλειψη συνεκτικότητας, V15-3: Αδυναμία προσαρμογής στο εκάστοτε επικοινωνιακό 

πλαίσιο, V15-4: Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη, V15-5: Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών του κειμένου 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Ενότητα Ε΄: Πρακτικές ανατροφοδότησης των φιλολόγων στα λάθη του γραπτού 

λόγου των μαθητών και πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητά τους: 

 

Ε1: Καταγραφή της συχνότητας χρήσης επιμέρους πρακτικών από τους 

φιλολόγους στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης ανατροφοδότησης  

 

Στους Πίνακες 22 και 23 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 9) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V16-1 έως 

και V16-10. 
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Πίνακας 22: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V16 -1 

έως V16-10 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V16-1 Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας μόνο υπογραμμίσει τα λάθη. 1,6 1,0 0,9 

V16-2 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη και γράφοντας δίπλα το 

σωστό.  
4,0 4,0 1,2 

V16-3 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη και γράφοντας δίπλα το 

σωστό με σχόλια. 
4,0 4,0 1,0 

V16-4 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη και γράφοντας δίπλα μια 

οδηγία για τη διόρθωση.  
3,5 3,0 1,2 

V16-5 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη και δείχνω με ένα βέλος 

αυτό που πρέπει να διορθώσει ο μαθητής.  
2,7 3,0 1,4 

V16-6 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη και δίνοντας μια ένδειξη 

για το είδος τους (π.χ. Ο = ορθογραφικό). 
3,0 3,0 1,4 

V16-7 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει την πρόταση που περιέχει το λάθος 

και ζητώ από τον μαθητή να τη γράψει σωστά.  
2,6 3,0 1,3 

V16-8 
Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει την πρόταση που περιέχει το λάθος 

ώστε να το εξηγήσω προφορικά στον μαθητή.  
3,0 3,0 1,2 

V16-9 Επιστρέφω τα γραπτά χωρίς κοκκινίσματα και διορθώσεις με μια μονογραφή.  1,1 1,0 0,3 

V16-10 
Επιστρέφω τα γραπτά χωρίς κοκκινίσματα και διορθώσεις, με γενικά μόνο 

σχόλια στο τέλος.  
1,2 1,0 0,5 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 23 διαπιστώνουμε ότι στη θέση V16-1 

"Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας μόνο υπογραμμίσει τα λάθη." η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό 84,1% ότι δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη 

πρακτική. Ειδικότερα, το 63,0% απάντησε "Σχεδόν Ποτέ" και το 21,1% δήλωσε 

"Σπάνια". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος 

ήταν 1,6  και η διάμεση τιμή 1,0. 

Ως προς την πρόταση V16-2 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει 

τα λάθη και γράφοντας δίπλα το σωστό." οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 

73,8% ότι εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρακτική σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα, το 

44,1% δήλωσε "Πολύ Συχνά" και το 29,7% δήλωσε "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 23). 

Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος ήταν 4,0  

και η διάμεση τιμή 4,0 
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Πίνακας 23: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V16-1 έως V16-10 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V16-1 
Συχνότητα 

% 

143 

63,0% 

48 

21,1% 

23 

10,1% 

10 

4,4% 

3 

1,3% 

227 

100,0% 

V16-2 
Συχνότητα 

% 

15 

6,6% 

10 

4,4% 

35 

15,3% 

68 

29,7% 

101 

44,1% 

229 

100,0% 

V16-3 
Συχνότητα 

% 

4 

1,7% 

15 

6,6% 

42 

18,3% 

78 

34,1% 

90 

39,3% 

229 

100,0% 

V16-4 
Συχνότητα 

% 

13 

5,8% 

31 

13,8% 

74 

32,9% 

54 

24,0% 

53 

23,6% 

225 

100,0% 

V16-5 
Συχνότητα 

% 

64 

28,3% 

48 

21,2% 

41 

18,1% 

44 

19,5% 

29 

12,8% 

226 

100,0% 

V16-6 
Συχνότητα 

% 

49 

21,6% 

39 

17,2% 

50 

22,0% 

45 

19,8% 

44 

19,4% 

227 

100,0% 

V16-7 
Συχνότητα 

% 

55 

24,2% 

54 

23,8% 

63 

27,8% 

35 

15,4% 

20 

8,8% 

227 

100,0% 

V16-8 
Συχνότητα 

% 

37 

16,2% 

39 

17,1% 

69 

30,3% 

55 

24,1% 

28 

12,3% 

228 

100,0% 

V16-9 
Συχνότητα 

% 

212 

93,4% 

13 

5,7% 

2 

0,9% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

227 

100,0% 

V16-10 
Συχνότητα 

% 

197 

86,8% 

23 

10,1% 

6 

2,6% 

1 

0,4% 

0 

0% 

227 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Σχετικά με την πρόταση V16-3 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας 

υπογραμμίσει τα λάθη και γράφοντας δίπλα το σωστό με σχόλια." η πλειονότητα 

των ερωτηθέντων (73,4%) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την πρακτική αυτή σε μεγάλο 

βαθμό Αναλυτικότερα, το 39,3% δήλωσε "Πολύ Συχνά" και το 34,1% "Αρκετά 

Συχνά" (Πίνακας 23). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο 

μέσος όρος ήταν 4,0  και η διάμεση τιμή 4,0. 

Ως προς την πρόταση V16-4 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει 

τα λάθη και γράφοντας δίπλα μια οδηγία για τη διόρθωση."  οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν σε ποσοστό 56,9% ότι εφαρμόζουν ως έναν βαθμό την πρακτική αυτή. 

Ειδικότερα, το 32,9% δήλωσε "Μερικές Φορές" και το 24,0% "Αρκετά Συχνά". 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 23,6% των ερωτηθέντων δήλωσε "Πολύ 

Συχνά" (Πίνακας 23). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο 

μέσος όρος ήταν 3,5  και η διάμεση τιμή 3,0. 
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Σχετικά με τη θέση V16-5 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα 

λάθη και δείχνω με ένα βέλος αυτό που πρέπει να διορθώσει ο μαθητής." οι 

φιλόλογοι απάντησαν σε ποσοστό 49,5% αρνητικά στη χρήση της συγκεκριμένης 

πρακτικής. Ειδικότερα, το 28,3% απάντησε Σχεδόν Ποτέ" και το 21,2% απάντησε 

"Σπάνια". Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 37,6% απάντησε 

"Μερικές Φορές" και "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 23). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος ήταν 2,7  και η διάμεση τιμή 3,0. 

Ως προς την πρόταση V16-6 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει 

τα λάθη και δίνοντας μια ένδειξη για το είδος τους (π.χ. Ο= ορθογραφικό).” οι 

ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 39,2% ότι εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη 

πρακτική από "Αρκετά Συχνά" έως "Πολύ Συχνά" και σε ποσοστό 22,0% "Μερικές 

Φορές". Όμως και  ένα ποσοστό της τάξεως του 38,8% δηλώνει γενικά ότι δεν την 

υιοθετεί (Πίνακας 23). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο 

μέσος όρος ήταν 3,0 και η διάμεση τιμή 3,0. Παρατηρείται, κατά συνέπεια, ένας 

διπολισμός ως προς την υιοθέτηση της πρακτικής αυτής από την πλευρά των 

φιλολόγων του δείγματος.  

Σχετικά με τη θέση V16-7 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει 

την πρόταση που περιέχει το λάθος και ζητώ από τον μαθητή να τη γράψει 

σωστά." οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 48% ότι εφαρμόζουν τη 

συγκεκριμένη πρακτική από "Σχεδόν Ποτέ" (24,2%) έως  "Σπάνια" (23,8%) (Πίνακας 

23). Αξίζει να τονιστεί ότι το 27,8% των εκπαιδευτικών απάντησε "Μερικές Φορές". 

Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος ήταν 2,6  

και η διάμεση τιμή 3,0. 

Ως προς τη θέση V16-8 "Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει την 

πρόταση που περιέχει το λάθος ώστε να το εξηγήσω προφορικά στον μαθητή." οι 

φιλόλογοι απάντησαν σε ποσοστό 36,4% "Αρκετά Συχνά" και "Πολύ Συχνά". 

Ωστόσο, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 33,3% από "Σχεδόν Ποτέ" έως 

"Σπάνια". Το 30,3% δήλωσε "Μερικές Φορές" (Πίνακας 23), γεγονός που 

επιβεβαιώνει μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στη θετική και αρνητική διάσταση του 

βαθμού συχνότητας της πρακτικής αυτής. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος ήταν 3,0 και η διάμεση τιμή 3,0. Επομένως, 

η αξιοποίηση αυτής της πρακτικής κατά τη διόρθωση φαίνεται να διχάζει τους 

διδάσκοντες. 
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Σχετικά με τη δήλωση V16-9 "Επιστρέφω τα γραπτά χωρίς κοκκινίσματα 

και διορθώσεις με μια μονογραφή." η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

απάντησε σε ποσοστό 93,4% ότι "Σπάνια" εφαρμόζει την πρακτική αυτή (Πίνακας 

23). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος ήταν 

1,1 και η διάμεση τιμή 1,0. 

Τέλος στη θέση V16-10 αλλαγή "Επιστρέφω τα γραπτά χωρίς κοκκινίσματα 

και διορθώσεις, με γενικά μόνο σχόλια στο τέλος." η συντριπτική πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών σε ποσοστό 86,8% δήλωσε "Σχεδόν Ποτέ" (Πίνακας 23). Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 22) ο μέσος όρος ήταν 2,0 και η διάμεση 

τιμή 2,0. 

 

 

Διάγραμμα 9: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V16 

V16_1: Απλή υπογράμμιση λάθους, V16_2: Υπογράμμιση λάθους με παροχή σωστού, V16_3: Υπογράμμιση λάθους και 
παροχή σωστού με σχόλια, V16_4: Υπογράμμιση λάθους με οδηγία για διόρθωση, V16_5: Υπογράμμιση λάθους και χρήση 

βέλους για τη διόρθωση του, V16_6: Υπογράμμιση λάθους και ένδειξη για το είδος του, V16_7: Υπογράμμιση λάθους με 

αίτημα αναδιατύπωσης, V16_8: Υπογράμμιση λάθους με προφορική εξήγηση V16_9: Απλή επιστροφή γραπτών χωρίς 
διόρθωση, V16_10: Επιστροφή γραπτών με γενικά σχόλια στο τέλος   

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 
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E2: Καταγραφή των πεποιθήσεων των φιλολόγων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα επιμέρους πρακτικών της άμεσης και έμμεσης 

ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου. 
 

Στους Πίνακες 24 και 25 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 10) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V22-1 έως 

και V22-8. 

 

Πίνακας 24: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V22-1 

έως V22-8 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V22-1 Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 2,0 2,0 1,2 

V22-2 
                       βλέπει 

Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 
3,6 4,0 1,1 

V22-3 βλέπει, πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο  συνδέεις το υποκείμενο με το ρήμα 

Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 
3,8 4,0 1,4 

V22-4           πρόσεξε το υποκείμενο  
Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

3,3 4,0 1,3 

V22-5 
 

Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 
2,3 2,0 1,3 

V22-6                 Σ      (= Συντακτικό) 
Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

2,1 2,0 1,2 

V22-7 
μπορείς να ξαναγράψεις σωστά την πρόταση; 

Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 
2,8 3,0 1,3 

V22-8 
(συζητώ με τον μαθητή, ώστε να εξηγήσω το λάθος που υπάρχει στην πρόταση) 

Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 
 

3,9 4,0 1,3 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 25 διαπιστώνουμε ότι στη δήλωση V22-1 

«Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση» η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απάντησε 

σε ποσοστό 71,6% ότι δεν θεωρεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματική τη 

συγκεκριμένη πρακτική διόρθωσης (Πίνακας 25). Πιο συγκεκριμένα, το 45,9% 

απάντησε «Καθόλου» και το 25,7% απάντησε «Σπάνια». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης 

των απαντήσεων (Πίνακας 24) ο μέσος όρος ήταν 2,0 και η διάμεση τιμή 2,0, γεγονός 

που επιβεβαιώνει τη γενική τάση διαφωνίας των εκπαιδευτικών με τη συγκεκριμένη 

στρατηγική διόρθωσης.                                                                             
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                                                                                                                                  βλέπει 
Ως προς τη θέση V22-2 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση» οι 

ερωτηθέντες σε ποσοστό 57,7% φαίνεται να θεωρούν ιδιαίτερα αποτελεσματική τη 

συγκεκριμένη πρακτική διόρθωσης. Αναλυτικότερα, το 33,8% απάντησε «Αρκετά» 

και το 23,9% απάντησε «Πολύ» (Πίνακας 25). Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το 

23,0% ορίζει την αποτελεσματικότητά της ως «Μέτρια». Ο μέσος όρος ήταν 3,6 και η 

διάμεση τιμή 4,0 (Πίνακας 24).       

 

Πίνακας 25: Κατανομή απαντήσεων  στις ερωτήσεις V22-1 έως V22-8 

 

Ερωτήσεις  K Λ Μ Α Π Σύνολο 

V22-1 
Συχνότητα 

% 

102 

45,9% 

57 

25,7% 

33 

14,9% 

20 

9,0% 

10 

4,5% 

222 

100,0% 

V22-2 
Συχνότητα 

% 

11 

5,0% 

32 

14,4% 

51 

23,0% 

75 

33,8% 

53 

23,9% 

222 

100,0% 

V22-3 
Συχνότητα 

% 

23 

10,3% 

24 

10.8% 

24 

10,8% 

53 

23,8% 

99 

44,4% 

223 

100,0% 

V22-4 
Συχνότητα 

% 

31 

14,0% 

29 

13,1% 

46 

20,7% 

75 

33,8% 

41 

18,5% 

222 

100,0% 

V22-5 
Συχνότητα 

% 

79 

35,4% 

53 

23,8% 

49 

22,0% 

27 

12,1% 

15 

6,7% 

223 

100,0% 

V22-6 
Συχνότητα 

% 

89 

40,3% 

61 

27,6% 

34 

15,4% 

29 

13,1% 

8 

3,6% 

221 

100,0% 

V22-7 
Συχνότητα 

% 

56 

25,3% 

42 

19,0% 

45 

20,4% 

57 

25,8% 

21 

9,5% 

221 

100,0% 

V22-8 
Συχνότητα 

% 

20 

9,0% 

17 

7,7% 

26 

11,7% 

69 

31,1% 

90 

40,5% 

222 

100,0% 

K: Καθόλου, Λ: Λίγο, M: Μέτρια, Α: Αρκετά, Π: Πολύ 

 

                                                                                                      Βλέπει, πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο   
                                                                                                         συνδέεις το υποκείμενο με το ρήμα 

Σχετικά με τη θέση V22-3 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση» η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων τη θεωρεί σε ποσοστό 68,2% αποτελεσματική. 

Ειδικότερα, το 44,4% απάντησε «Πολύ» και το 23,8% απάντησε «Αρκετά» (Πίνακας 

25). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 24) ο μέσος όρος ήταν 

3,8 και η διάμεση τιμή 4,0. 

                                                             πρόσεξε το υποκείμενο 
Ως προς τη θέση V22-4 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση» οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να θεωρούν την  πρακτική αυτή αποτελεσματική σε ποσοστό 

52,3%. Πιο συγκεκριμένα, το 33,8% απάντησε «Αρκετά» και το 18,5% «Πολύ» 
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(Πίνακας 25). Ωστόσο, ένα ποσοστό μερικές τάξεως του 20,7% τη θεωρεί μέτριας 

αποτελεσματικότητας. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 24) ο 

μέσος όρος ήταν 3,3 και η διάμεση τιμή 4,0. 

 

Στη θέση V22-5 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση» οι ερωτηθέντες 

απάντησαν σε ποσοστό 59,2% αρνητικά ως προς την αποτελεσματικότητα του 

συγκεκριμένου τρόπου διόρθωσης. Ειδικότερα, το 35,4% δήλωσε «Καθόλου» και το 

23,8% δήλωσε «Λίγο» (Πίνακας 25). Ένα ποσοστό, ωστόσο, της τάξεως του 22,0% 

απάντησε «Μέτρια». Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 24) ο 

μέσος όρος ήταν 2,3 και η διάμεση τιμή 2,0, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενική 

θεώρηση της συγκεκριμένης πρακτικής διόρθωσης ως μη ιδιαίτερα αποτελεσματικής.  

                                                                                                                            Σ (= Συντακτικό) 

Ως προς τη θέση V22-6 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση» η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (67,9%) φαίνεται να μην υποστηρίζει την 

αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τύπου διόρθωσης. Ειδικότερα, το 40,3% 

δήλωσε «Καθόλου» και το 27,6% δήλωσε «Λίγο» (Πίνακας 25). Σε επίπεδο 

κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 24) ο μέσος όρος ήταν 2,1 και η διάμεση 

τιμή 2,0. 

                                                                    Μπορείς να ξαναγράψεις σωστά την πρόταση; 
Σχετικά με τη θέση V22-7 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση»  οι 

φιλόλογοι απάντησαν σε ποσοστό 44,3% αρνητικά ως προς την αποτελεσματικότητα 

της συγκεκριμένης πρακτικής διόρθωσης. Ειδικότερα, το 25,3% απάντησε 

«Καθόλου» και το 19,0% απάντησε «Λίγο». Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ένα 

ποσοστό της τάξεως του 46,2% δήλωσε από «Μέτρια» έως «Αρκετά» (Πίνακας 25), 

γεγονός που οδηγεί σε σχετική ισορροπία μεταξύ της αρνητικής και θετικής 

διάστασης της αποτελεσματικότητας που παρουσιάζει η στρατηγική αυτή για τους 

φιλολόγους. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 24) ο μέσος όρος 

ήταν 2,8 και η διάμεση τιμή 3,0. 

                                                                                                   (συζητώ με τον μαθητή, ώστε να εξηγήσω το λάθος που 

                                                                                                                υπάρχει στην πρόταση)                                                              

Τέλος, στην ερώτηση V22-8 «Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση»  οι 

ερωτηθέντες φαίνεται να θεωρούν πολύ αποτελεσματική συγκεκριμένη στρατηγική 

διόρθωσης σε ποσοστό 71,6%. Ειδικότερα το 40,5% απάντησε «Πολύ» και το 31,1% 

απάντησε «Αρκετά» (Πίνακας 25). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 24) ο μέσος όρος ήταν 3,9 και η διάμεση τιμή 4,0.  
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Διάγραμμα 10: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V22 
                            

 

K: Καθόλου, Λ: Λίγο, M: Μέτρια, Α: Αρκετά, Π: Πολύ 

 

Ε3: Διερεύνηση της αντιστοιχίας της συχνότητας χρήσης των επιμέρους 

στρατηγικών άμεσης και έμμεσης ανατροφοδότησης με τις αντίστοιχες 

πεποιθήσεις των φιλολόγων για την αποτελεσματικότητά τους. 

 

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας 

εφαρμογής της πρακτικής (V16-1) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων για την 

αποτελεσματικότητά της (V22-1) (Kendall’s tau b=0,162, p=0,006). Η ένταση της 

συσχέτισης είναι ασθενής, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του 

Πίνακα 26, όπου διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την 

αποτελεσματικότητα της. Ενδεικτικά, από τους 140 φιλολόγους που δήλωσαν ότι δεν 

εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη στρατηγική μόνο οι 74 (οι μισοί περίπου) δήλωσαν ότι 

δεν είναι καθόλου αποτελεσματική.  

 

 

 

V22_1: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση  
 

                               βλέπει 

V22_2: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

 

βλέπει, πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο  συνδέεις το υποκείμενο 

με το ρήμα 

V22_3: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

 

                πρόσεξε το υποκείμενο 

V22_4: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

 

V22_5: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

 

Σ  (= Συντακτικό) 

V22_6: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

 
 μπορείς να ξαναγράψεις σωστά την πρόταση; 

V22_7: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

 

V22_8: Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

(συζητώ με τον μαθητή ώστε να εξηγήσω το λάθος που 
υπάρχει στην πρόταση) 
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Πίνακας 26: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της έμμεσης ανατροφοδότησης και των 

πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της 
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

V16-1: Απλή υπογράμμιση του λάθους 

(έμμεση ανατροφοδότηση) 

V22-1: ΜΟ 

 

Γενικός 

Χαρακτηρισμός 

Σχεδόν Ποτέ 1,9  Λίγο 
Σπάνια 2,0 Λίγο 
Μερικές Φορές 2,1 Λίγο 
Αρκετά συχνά 3,1 Μέτρια 
Πολύ Συχνά 3,0 Μέτρια 

Kendall’s tau b 0,162 

p=0,006 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της στρατηγικής (V16-2) και των πεποιθήσεων των 

φιλολόγων για την αποτελεσματικότητά της (V22-2) (Kendall’s tau b=0,194, 

p=0,001). Ωστόσο, η ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής, όπως προκύπτει και από 

τα στοιχεία του Πίνακα 27, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός 

συμφωνίας μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων 

για την αποτελεσματικότητά της. Ενδεικτικά, από τους 96 φιλολόγους που δήλωσαν 

ότι εφαρμόζουν πολύ συχνά τη συγκεκριμένη στρατηγική οι 32 δήλωσαν ότι είναι 

πολύ αποτελεσματική. 

  

Πίνακας 27: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της άμεσης ανατροφοδότησης και των 

πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της  
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

V16-2: Υπογράμμιση του λάθους και 

παροχή του σωστού (άμεση 

ανατροφοδότηση) 

V22-2: ΜΟ 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 

Σχεδόν Ποτέ 2,7 Λίγο έως Μέτρια 
Σπάνια 3,1 Μέτρια 
Μερικές Φορές 3,3 Μέτρια 
Αρκετά συχνά 3,7 Μέτρια έως Αρκετά 
Πολύ Συχνά 3,8 Μέτρια έως Αρκετά 

Kendall’s tau b 0,194 

p=0,001 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής (V16-3) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων 

για την αποτελεσματικότητά της (V22-3) (Kendall’s tau b=0,214, p<0,001). Ωστόσο, 
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η ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής έως μέτρια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

από τα στοιχεία του Πίνακα 28, όπου διαπιστώνεται η απόκλιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την 

αποτελεσματικότητά της. Ενδεικτικά από τους 86 φιλολόγους που δήλωσαν ότι 

εφαρμόζουν πολύ συχνά τη συγκεκριμένη στρατηγική οι 48 δήλωσαν ότι είναι πολύ 

αποτελεσματική.  

 

Πίνακας 28: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της άμεσης - μεταγλωσσικής 

ανατροφοδότησης και των πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της 
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

V16-3: Υπογράμμιση του λάθους και 

παροχή του σωστού με σχόλια (άμεση 

και μεταγλωσσική ανατροφοδότηση) 

V22-3: ΜΟ 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 

Σχεδόν Ποτέ 3,0 Μέτρια 
Σπάνια 2,7 Μέτρια 
Μερικές Φορές 3,6 Αρκετά 
Αρκετά συχνά 3,8 Αρκετά 
Πολύ Συχνά 4,2 Αρκετά 

Kendall’s tau b 0,214 

p<0,001 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής (V16-4) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων 

για την αποτελεσματικότητά της (V22-4) (Kendall’s tau b=0,217, p<0,001).  

 

Πίνακας 29: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της έμμεσης - μεταγλωσσικής 

ανατροφοδότησης και των πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητα της 
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 
V16-4: Υπογράμμιση  του λάθους με 

οδηγία για διόρθωση (έμμεση 

μεταγλωσσική ανατροφοδότηση) 

V22-4: ΜΟ 

 

Σχεδόν Ποτέ 2,9 Μέτρια 

Σπάνια 2,8 Μέτρια 

Μερικές Φορές 3,1 Μέτρια 

Αρκετά συχνά 3,5 Μέτρια έως Αρκετά 

Πολύ Συχνά 3,7 Μέτρια έως Αρκετά 

Kendall’s tau b 0,217 

p<0,001 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Όμως, η ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής έως μέτρια, καθώς από τα 

στοιχεία του Πίνακα 29 διαφαίνεται ότι υπάρχει μικρή συμφωνία μεταξύ της 
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συχνότητας εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την 

αποτελεσματικότητα της. Ενδεικτικά από τους 52 φιλολόγους που δήλωσαν ότι 

εφαρμόζουν πολύ συχνά τη συγκεκριμένη στρατηγική μόνο οι 14 δήλωσαν ότι είναι 

πολύ αποτελεσματική.  

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής (V16-5) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων 

για την αποτελεσματικότητα της (V22-5) (Kendall’s tau b=0,129, p=0,019). Ωστόσο, 

η ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 

στοιχεία του Πίνακα 30, απ’ όπου προκύπτει η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την 

αποτελεσματικότητα της. Ενδεικτικά από τους 27 φιλολόγους που δήλωσαν ότι 

εφαρμόζουν πολύ συχνά τη συγκεκριμένη στρατηγική μόνο οι 3 δήλωσαν ότι είναι 

πολύ αποτελεσματική.  

 

Πίνακας 30: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της έμμεσης - κωδικοποιημένης 

ανατροφοδότησης και των πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της  

 
Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

 

 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

V16-5: Υπογράμμιση του λάθους με 

χρήση συμβόλου (έμμεση 

κωδικοποιημένη ανατροφοδότηση) 

V22-5: ΜΟ 

 

 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 

Σχεδόν Ποτέ 1,9  Λίγο 

Σπάνια 2,4  Λίγο 

Μερικές Φορές 2,4  Λίγο 

Αρκετά συχνά 2,3  Λίγο 

Πολύ Συχνά 2,7  Λίγο έως Μέτρια 

Kendall’s tau b 0,129 

p=0,019 

 

 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής (V16-6) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων 

για την αποτελεσματικότητά της (V22-6) (Kendall’s tau b=0,153, p=0,006). Όμως, η 

ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής, γεγονός που προκύπτει και από τα στοιχεία του 

Πίνακα 31, όπου διαφαίνεται χαμηλός βαθμός συμφωνίας μεταξύ της συχνότητας 

εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της. 

Ενδεικτικά από τους 41 φιλολόγους που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν πολύ συχνά τη 

συγκεκριμένη στρατηγική μόνο οι 3 δήλωσαν ότι είναι πολύ αποτελεσματική. 
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Πίνακας 31: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της έμμεσης-κωδικοποιημένης 

ανατροφοδότησης και των πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της 
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 

V16-6: Υπογράμμιση του λάθους με 

χρήση μεταγλωσσικής ένδειξης 

(έμμεση κωδικοποιημένη 

ανατροφοδότηση) 

V22-6: ΜΟ 

 

Σχεδόν Ποτέ 1,7 Καθόλου έως Λίγο 

Σπάνια 2,0 Λίγο 

Μερικές Φορές 2,3 Λίγο 

Αρκετά συχνά 2,2 Λίγο 

Πολύ Συχνά 2,4 Λίγο έως Μέτρια 

Kendall’s tau b 0,153 

p=0,006 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής (V16-7) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων 

για την αποτελεσματικότητά της (V22-7) (Kendall’s tau b=0,221, p<0,001). Ωστόσο, 

η ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής έως μέτρια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

από τα στοιχεία του Πίνακα 32, όπου διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός σύγκλισης 

μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την 

αποτελεσματικότητα της. Ενδεικτικά από τους 20 φιλολόγους που δήλωσαν ότι 

εφαρμόζουν πολύ συχνά τη συγκεκριμένη στρατηγική μόνο οι 3 τη θεωρούν πολύ 

αποτελεσματική.  

 

Πίνακας 32: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της αναδιατύπωσης και των 

πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της 
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

V16-7: Υπογράμμιση του λάθους με 

αναδιατύπωση της πρότασης 

V22-7: ΜΟ 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 

Σχεδόν Ποτέ 2,3 Λίγο 

Σπάνια 2,4 Λίγο 
Μερικές Φορές 3,1 Μέτρια 
Αρκετά συχνά 3,2 Μέτρια 
Πολύ Συχνά 3,0 Μέτρια 

Kendall’s tau b 0,221 

p=0,001 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Τέλος, ανιχνεύτηκε θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής (V16-8) και των πεποιθήσεων των φιλολόγων 

για την αποτελεσματικότητά της (V22-8) (Kendall’s tau b=0,278, p<0,001). Όμως, η 

ένταση της συσχέτισης είναι ασθενής, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 



169 

 

 

 

στοιχεία του Πίνακα 33, όπου εντοπίζεται ξανά η απόκλιση μεταξύ της συχνότητας 

εφαρμογής της και των αντίστοιχων πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της. 

Ενδεικτικά, από τους 26 φιλολόγους που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν πολύ συχνά τη 

συγκεκριμένη στρατηγική μόνο οι 19 τη θεωρούν πολύ αποτελεσματική. Όμως από 

τους 37 φιλολόγους που δεν εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρακτική οι 25 τη 

θεωρούν από αρκετά έως πολύ αποτελεσματική.  

 

Πίνακας 33: Η σχέση μεταξύ της συχνότητας εφαρμογής της προφορικής ανατροφοδότησης και 

των πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά της  
 

Πρακτικές Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

Πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας 

V16-8: Υπογράμμιση του λάθους με 

προφορική μεταγλωσσική εξήγηση  

V22-8: ΜΟ 

 

Γενικός 

χαρακτηρισμός 

Σχεδόν Ποτέ 3,5 Μέτρια έως Αρκετά 

Σπάνια 3,2 Μέτρια 
Μερικές Φορές 3,9 Αρκετά 
Αρκετά συχνά 4,4 Αρκετά 
Πολύ Συχνά 4,3 Αρκετά 

Kendall’s tau b 0,278 

p<0,001 
 

*ΜΟ: Μέσος Όρος 

 

Με βάση όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν υπάρχει ισχυρή αντιστοιχία 

ανάμεσα στη συχνότητα εφαρμογής των στρατηγικών ανατροφοδότησης και τις 

πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητά τους.  

 

E4: Εφαρμογή πρακτικών εστιαζόμενης και αναλυτικής ανατροφοδότησης στα 

λάθη του γραπτού λόγου:  

 

α. Καταγραφή του βαθμού χρήσης πρακτικών της εστιαζόμενης 

ανατροφοδότησης από τους φιλολόγους κατά τη διόρθωση των λαθών που 

συναντούν στον γραπτό λόγο των μαθητών.  

 

Στους Πίνακες 34 και 35 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 11) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V21-1 έως 

και V21-3. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 35 διαπιστώνουμε ότι στη δήλωση V21-1 

"Διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ." οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους 

απαντούν σε ποσοστό 78,1% ότι εφαρμόζουν με μεγάλη συχνότητα την πρακτική 

αυτή. Ειδικότερα, το 56,6% δηλώνει "Πολύ Συχνά" και το 21,5% "Αρκετά Συχνά". 
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Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 34) ο μέσος όρος ήταν 4,2 και 

η διάμεση τιμή 5,0, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενική τάση υιοθέτησης της 

πρακτικής αυτής από τους εκπαιδευτικούς. 

Πίνακας 34: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V21 -1 

έως V21 - 3 

 Ερωτήσεις/ Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

 V21-1 Διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ. 4,2 5,0 1,1 

V21-2 
Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ, αλλά εστιάζω σε αυτά που 

θεωρώ βασικά. 
2,8 3,0 1,3 

V21-3 
Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ, αλλά εστιάζω στα λάθη 

συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ. μόνο συντακτικά ή μόνο εκφραστικά). 
2,0 2,0 1,1 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 35: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V21-1 έως V21-3 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V21-1 
Συχνότητα 

% 

11 

   4.8% 

9 

3,9% 

30 

13,0% 

49 

21,5% 

129 

56,6% 

228 

100,0% 

V21-2 
Συχνότητα 

% 

43 

19,0% 

58 

25,7% 

52 

23,0% 

42 

18,6% 

31 

13,7% 

226 

100,0% 

V21-3 
Συχνότητα 

% 

95 

42,0% 

77 

34,1% 

31 

13,7% 

16 

7,1% 

7 

3,1% 

226 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Σχετικά με τη δήλωση V21-2 "Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ 

αλλά εστιάζω σε αυτά που θεωρώ βασικά" oι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 

44,7% από "Σχεδόν Ποτέ" έως "Σπάνια" και σε ποσοστό 41,6% από "Μερικές Φορές" 

έως "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 35). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται σχετική 

ισορροπία στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών από τη διάσταση "Σχεδόν Ποτέ" έως 

τη διάσταση "Αρκετά συχνά", γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες 

διχάζονται ως προς τη συγκεκριμένη πρακτική. Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των 

απαντήσεων (Πίνακας 34) ο μέσος όρος ήταν 2,8 και η διάμεση τιμή 3,0. 

Τέλος στη δήλωση V21-3 "Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ αλλά 

εστιάζω στα λάθη συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ. μόνο συντακτικά ή μόνο 

εκφραστικά)." η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό 76,1% ότι δεν 

εφαρμόζει γενικά τη συγκεκριμένη πρακτική διόρθωσης (Πίνακας 35). Ειδικότερα, το 
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42,0% απάντησε "Σχεδόν Ποτέ" και το 34,1% "Σπάνια". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης 

των απαντήσεων (Πίνακας 34) ο μέσος όρος ήταν 2,2  και η διάμεση τιμή 2,0. 

 

 
Διάγραμμα 11: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V21. 

V21-1: Διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ, V21-2: Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ αλλά εστιάζω σε αυτά που 

θεωρώ βασικά, V21-3: Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ αλλά εστιάζω στα λάθη συγκεκριμένης κατηγορίας 
 ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

 

β. Καταγραφή του βαθμού εστίασης της ανατροφοδότησης μέσα από τον τελικό 

σχολιασμό του γραπτού σε γενικές κατηγορίες λαθών (περιεχομένου, έκφρασης-

μορφής και δομής) (V12)  

 

Στους Πίνακες 36 και 37 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα  

(βλ. Διάγραμμα 9) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην ερώτηση V12-1. 

 

Πίνακας 36.  Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στην ερώτηση V12-1  

 Ερωτήσεις/ Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

 V12-1 

Σχολιάζοντας τα λάθη των μαθητών σας, πόσο συχνά τα διαχωρίζετε σε 

λάθη περιεχομένου, έκφρασης-μορφής και δομής και κάνετε τελικές 

παρατηρήσεις χωριστά για κάθε κατηγορία; 

4,4 5,0 0, 8 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 37. Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση V12-1  

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V12-1 
Συχνότητα 

% 

0 

   0% 

4 

1,7% 

25 

10,9% 

72 

31,3% 

129 

56,1% 

230 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 
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Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 37 διαπιστώνουμε ότι στην ερώτηση V12-1 η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών απαντά σε ποσοστό 87,4% ότι διαχωρίζει τα λάθη 

του γραπτού λόγου των μαθητών στις παραπάνω κατηγορίες. Ειδικότερα το 56,1% 

δηλώνει "Αρκετά Συχνά" και το 31,3% "Αρκετά Συχνά". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης 

των απαντήσεων (Πίνακας 36) ο μέσος όρος ήταν 4,4 και η διάμεση τιμή 5,0, γεγονός 

που επιβεβαιώνει τη γενική τάση εφαρμογής της πρακτικής αυτής από τους 

εκπαιδευτικούς.  

 

Ε5: Γνώση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία και στη 

διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου - καταγραφή βαθμού εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής ανατροφοδότησης (V6, V7,V19) 

 

Όσον αφορά στην εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (108 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 47,0%) δηλώνει ότι έχει 

λάβει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες, ενώ 37 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 

16,1%) διαθέτουν το Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες (Πίνακας 38). 

Άξιο επισήμανσης είναι το γεγονός ότι 11,7% των εκπαιδευτικών δεν διαθέτουν 

γνώσεις των Η/Υ, ενώ 11,3% είναι αυτοδίδακτοι και 13,9% δεν διαθέτουν κάποια 

πιστοποίηση για τις νέες τεχνολογίες (Πίνακας 38). 

 

Πίνακας 38. Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση V6 (Έχετε κάποια πιστοποίηση των γνώσεων 

σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές;) 
 

Πιστοποίηση Συχνότητα (%) 

Δεν έχω γνώσεις Η/Υ 27 (11,7%) 

Αυτοδίδακτος 26 (11,3%) 

Καμία Πιστοποίηση 32 (13,9%) 

Πιστοποίηση Α΄ επιπέδου 108 (47,0%) 

Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου 37 (16,1%) 

Σύνολο 230 (100%) 

 

Κατά συνέπεια, είναι αναμενόμενο οι ερωτηθέντες να δηλώνουν σε ποσοστό  58,3% 

(196 εκπαιδευτικοί) μειωμένη ή καθόλου χρήση των νέων τεχνολογιών, από «Σχεδόν 

Ποτέ» έως «Σπάνια», ενώ το 33,9% (78 εκπαιδευτικοί) δηλώνει «Μερικές φορές» και 

«Αρκετά Συχνά» (Πίνακας 39).  
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Πίνακας 39. Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση V7 (Έχετε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες 

στο γλωσσικό μάθημα;) 
 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V7 
Συχνότητα 

% 

62 

27,0% 

72 

31,3% 

53 

23,0% 

25 

10,9% 

18 

7,8% 

230 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Τέλος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (188 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 81,7%) απαντά 

από «Σχεδόν ποτέ» έως «Σπάνια» ότι έχει χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες ειδικά 

για τη διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου των μαθητών (Πίνακας 40).  

 

Πίνακας 40. Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση V19 (Έχετε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες 

στη διόρθωση των λαθών των μαθητών;) 
 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V19 
Συχνότητα 

% 

148 

64,3% 

40 

17,4% 

27 

11,7% 

11 

4,8% 

4 

1,7% 

230 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Ε6: Πρακτικές επεξεργασίας της ανατροφοδότησης του διδάσκοντος από τον 

μαθητή: 

 

α. Καταγραφή των πρακτικών ανατροφοδότησης που ακολουθούνται από τους 

φιλολόγους στα λάθη των μαθητών μετά την επιστροφή των γραπτών στην τάξη.  

 

Στους Πίνακες 41 και 42 παρουσιάζονται η  κεντρική τάση και η κατανομή 

αντίστοιχα (βλ. Διάγραμμα 13) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 

V17-1 έως και V17-7. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 42 διαπιστώνουμε ότι στη θέση V17-1 

"Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχολιασμό." η συντριπτική πλειονότητα των 

ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό 87,2% "Σχεδόν Ποτέ". Σε επίπεδο κεντρικής 

τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 41) ο μέσος όρος ήταν 1,2 και η διάμεση τιμή 1,0, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση απόρριψης της συγκεκριμένης πρακτικής από 

τους εκπαιδευτικούς.  

Ως προς τη θέση V17-2 "Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας γενικά σχόλια." οι 

ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 53,3%  ότι δεν υιοθετούν σε γενικές γραμμές τη 

συγκεκριμένη πρακτική. Ειδικότερα το 30,0% δήλωσε "Σχεδόν Ποτέ" και το 23,3% 
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Πίνακας 41: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V17-1 

έως V17-7 
 

 Ερωτήσεις / Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V17-1 Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχολιασμό. 1,2 1,0 0,6 

V17-2 Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας γενικά σχόλια. 2,4 2,0 1,2 

V17-3 
Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας ενδεικτικά κάποια από αυτά ενώπιον της 

τάξης. 
3,3 3,0 1,2 

V17-4 
Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας ενδεικτικά κάποια από αυτά σε 

προσωπικό επίπεδο με τους μαθητές.  
2,8 3,0 1,3 

V17-5 Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας σχόλια για το καθένα 2,9 3,0 1,5 

V17-6 
Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχόλια και ζητώ από τους μαθητές να τα 

διορθώσουν.   
1,7 1,0 1,0 

V17-7 
Μοιράζω τα γραπτά με ερωτήσεις που παρακινούν τους μαθητές σε 

διόρθωση.  
2,6 3,0 1,4 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

 

Πίνακας 42: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V17-1 έως V17-7 
 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V17-1 
Συχνότητα 

% 

197 

 87,2% 

19 

8,4% 

6 

2,7% 

3 

1,3% 

1 

0,4% 

226 

100,0% 

V17-2 
Συχνότητα 

% 

68 

30,0% 

53 

23,3% 

61 

26,9% 

28 

12,3% 

17 

7,5% 

227 

100,0% 

V17-3 
Συχνότητα 

% 

31 

13,6% 

25 

11,0% 

61 

26,8% 

74 

32,5% 

37 

16,2% 

228 

100,0% 

V17-4 
Συχνότητα 

% 

54 

23,9% 

30 

13,3% 

70 

31,0% 

51 

22,6% 

21 

9,3% 

226 

100,0% 

V17-5 
Συχνότητα 

% 

53 

23,6% 

50 

22,1% 

35 

15,5% 

44 

19,5% 

44 

19,5% 

226 

100,0% 

V17-6 
Συχνότητα 

% 

124 

54,9% 

56 

24,8% 

33 

14,6% 

8 

3,5% 

5 

2,2% 

226 

100,0% 

V17-7 
Συχνότητα 

% 

73 

32,2% 

38 

16,7% 

57 

25,1% 

32 

14,1% 

27 

11,9% 

227 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

δήλωσε "Σπάνια" (Πίνακας 42). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 26,9% δήλωσε 

"Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 41) ο 

μέσος όρος ήταν 2,4 και η διάμεση τιμή 2,0.  
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Σχετικά με την ερώτηση V17-3 "Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας 

ενδεικτικά κάποια από αυτά ενώπιον της τάξης." οι ερωτηθέντες δήλωσαν σε 

ποσοστό 59,3% ότι ακολουθούν ως έναν βαθμό τη συγκεκριμένη πρακτική. Πιο 

συγκεκριμένα, το 32,5% απάντησε "Αρκετά Συχνά" και το 26,8% απάντησε "Μερικές 

Φορές" (Πίνακας 42).  Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 41) ο 

μέσος όρος ήταν 3,3 και η διάμεση τιμή 3,0.  

Ως προς τη θέση V17-4 "Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας ενδεικτικά 

κάποια από αυτά σε προσωπικό επίπεδο με τους μαθητές." οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν σε ποσοστό 52,6% ότι εφαρμόζουν με κάποια συχνότητα τη 

συγκεκριμένη τακτική. Ειδικότερα, το 31,0% απάντησε "Μερικές Φορές" και το 

22,6% απάντησε "Αρκετά Συχνά" (Πίνακας 42). Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 

της τάξεως του 37,2% κινείται στις διαστάσεις του "Σχεδόν Ποτέ" και "Σπάνια". Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 41) ο μέσος όρος ήταν 2,8 και η 

διάμεση τιμή 3,0.  

  Σχετικά με τη θέση V17-5 "Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας σχόλια για το 

καθένα." οι ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 45,6% ότι δεν εφαρμόζουν σε γενικές 

γραμμές αυτή την πρακτική μετά την επιστροφή των γραπτών. Ειδικότερα, το 23,5% 

δήλωσε "Σχεδόν Ποτέ" και το 22,1% δήλωσε "Σπάνια" (Πίνακας 42). Ωστόσο, ένα 

ποσοστό της τάξεως του 39,0% δήλωσε "Αρκετά Συχνά" και "Πολύ Συχνά". Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 41) ο μέσος όρος ήταν 2,9 και η 

διάμεση τιμή 3,0.  

Ως προς τη θέση V17-6 "Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχόλια και ζητώ από 

τους μαθητές να τα διορθώσουν."  η πλειονότητα των ερωτηθέντων (79,7%) 

απάντησε αρνητικά. Ειδικότερα, το 54,9% δήλωσε "Σχεδόν Ποτέ" και το 24,8% 

δήλωσε "Σπάνια" (Πίνακας 42). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων 

(Πίνακας 41) ο μέσος όρος ήταν 1,7 και η διάμεση τιμή 1,0, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την τάση απόρριψης της συγκεκριμένης πρακτικής από τους 

εκπαιδευτικούς.  

Τέλος ως προς τη θέση V17-7 "Μοιράζω τα γραπτά με ερωτήσεις που 

παρακινούν τους μαθητές σε διόρθωση." οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 48,9% 

απάντησαν ότι δεν εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρακτική. Ειδικότερα, το 32,2% 

απάντησε "Σχεδόν ποτέ" και το 16,7% απάντησε "Σπάνια". Το 26% των ερωτηθέντων 

απάντησε από "Αρκετά Συχνά" έως "Πολύ Συχνά" και το 25,1% «Μερικές Φορές» 
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(Πίνακας 42). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 41) ο μέσος 

όρος ήταν 2,6 και η διάμεση τιμή 3,0.  

 

 

Διάγραμμα 12: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V17 

V17_1: Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχολιασμό, V17_2: Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας γενικά σχόλια, V17_3: 

Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας ενδεικτικά κάποια από αυτά ενώπιον της τάξης, V17_4: Μοιράζω τα γραπτά 

σχολιάζοντας ενδεικτικά κάποια από αυτά σε προσωπικό επίπεδο με τους μαθητές, V17_5: Μοιράζω τα γραπτά 

κάνοντας σχόλια για το καθένα, V17_6: Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχόλια και ζητώ από τους μαθητές να τα 

διορθώσουν, V17_7: Μοιράζω τα γραπτά με ερωτήσεις που παρακινούν τους μαθητές σε διόρθωση 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 
 

 

β. Βαθμός συμμετοχής των μαθητών σε διαδικασίες αναθεώρησης του γραπτού 

(revision). Καταγραφή του βαθμού εφαρμογής πρακτικών αυτοδιόρθωσης και 

αλληλοδιόρθωσης από τους εκπαιδευτικούς. 

 

Στους Πίνακες 43 και 44 παρουσιάζονται η κεντρική τάση και η κατανομή αντίστοιχα 

(βλ. Διάγραμμα 14) των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις V18-1 έως 

και V18-5. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 44 διαπιστώνουμε ότι στη θέση V18-1 

"Κάθε μαθητής διορθώνει προσωπικά το γραπτό του." η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησε σε ποσοστό 74,8% αρνητικά. Ειδικότερα, το 

51,3% απάντησε "Σχεδόν Ποτέ" και το 23,5% απάντησε "Σπάνια". 
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Πίνακας 43: Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διακύμανσης των Απαντήσεων στις ερωτήσεις V18-1 

έως V18-5 

 Ερωτήσεις/ Δηλώσεις ΜΟ ΔΤ ΤΑ 

V18-1 Κάθε μαθητής διορθώνει προσωπικά το γραπτό του. 1,9 1,0 1,1 

V18-2 Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά ζεύγη με ανταλλαγή.  2,0 2,0 1,0 

V18-3 Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά ομάδες. 1,7 1,0 0,9 

V18-4 Ένα ενδεικτικό ανώνυμο γραπτό διορθώνεται από το σύνολο της τάξης. 2,4 2,0 1,4 

V18-5 
Ενδεικτικές φράσεις που περιέχουν λάθη αναγράφονται στον πίνακα και 

διορθώνονται από το σύνολο της τάξης. 
3,5 4,0 1,3 

ΜΟ: Μέσος Όρος,, ΔΤ: Διάμεση Τιμή, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

 

Πίνακας 44: Κατανομή απαντήσεων στις ερωτήσεις V18-1 έως V18-5 

Ερωτήσεις  ΣΠ Σ ΜΦ ΑΣ ΠΣ Σύνολο 

V18-1 
Συχνότητα 

% 

116 

51,3% 

53 

23,5% 

39 

17,3% 

9 

4,0% 

9 

4,0% 

226 

100,0% 

V18-2 
Συχνότητα 

% 

92 

40,5% 

56 

24,7% 

61 

26,9% 

15 

6,6% 

3 

1,3% 

227 

100,0% 

V18-3 
Συχνότητα 

% 

132 

58,4% 

55 

24,3% 

28 

12,4% 

8 

3,5% 

3 

1,3% 

226 

100,0% 

V18-4 
Συχνότητα 

% 

89 

39,0% 

32 

14,0% 

57 

25,0% 

28 

12,3% 

22 

9,6% 

228 

100,0% 

V18-5 
Συχνότητα 

% 

33 

14,4% 

13 

5,7% 

49 

21,4% 

75 

32,8% 

59 

25,8% 

229 

100,0% 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 

 

Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 43) ο μέσος όρος ήταν 1,9 και 

η διάμεση τιμή 1,0, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση απόρριψης της 

συγκεκριμένης πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς.  

Στη θέση V18-2 "Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά ζεύγη με 

ανταλλαγή." οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 65,2% ότι δεν εφαρμόζουν 

γενικά αυτή την πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, το 40,5% απάντησε "Σχεδόν Ποτέ" και 

το 24,7% απάντησε "Σπάνια" (Πίνακας 44). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 26,9% 

δήλωσε "Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 

43) ο μέσος όρος ήταν 2,0 και η διάμεση τιμή 2,0.  

Σχετικά με τη θέση V18-3 "Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά 

ομάδες." η πλειονότητα των ερωτηθέντων φιλολόγων απάντησε σε ποσοστό 82,7% 

αρνητικά. Ειδικότερα, το 58,4% απάντησε "Σχεδόν Ποτέ" και το 24,3% απάντησε 



178 

 

 

 

"Σπάνια" (Πίνακας 44). Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 43) ο 

μέσος όρος ήταν 1,7 και η διάμεση τιμή 1,0.  

Ως προς τη θέση V18-4 "Ένα ενδεικτικό ανώνυμο γραπτό διορθώνεται από 

το σύνολο της τάξης." οι φιλόλογοι απάντησαν σε ποσοστό 53,0% αρνητικά. 

Αναλυτικότερα, το 39,0% απάντησε "Σχεδόν Ποτέ" και το 14,0% απάντησε "Σπάνια" 

(Πίνακας 44). Ωστόσο, το 25,0% των ερωτηθέντων δήλωσε "Μερικές Φορές". Σε 

επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 43) ο μέσος όρος ήταν 2,4 και η 

διάμεση τιμή 2,0.  

Στη θέση V18-5 "Ενδεικτικές φράσεις που περιέχουν λάθη αναγράφονται 

στον πίνακα και διορθώνονται από το σύνολο της τάξης." οι φιλόλογοι σε ποσοστό 

58,6% απάντησαν θετικά. Αναλυτικότερα, το 32,8% απάντησε "Αρκετά Συχνά" και 

το 25,8% "Πολύ Συχνά" (Πίνακας 44). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 21,4% δήλωσε 

"Μερικές Φορές". Σε επίπεδο κεντρικής τάσης των απαντήσεων (Πίνακας 43) ο 

μέσος όρος ήταν 3,5 και η διάμεση τιμή 4,0. 

 

 

Διάγραμμα 13: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση V18 

V18_1: Κάθε μαθητής διορθώνει προσωπικά το γραπτό του, V18_2: Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές 

ανά ζεύγη με ανταλλαγή, V18_3: Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά ομάδες, V18_4: Ένα ενδεικτικό 

ανώνυμο γραπτό διορθώνεται από το σύνολο της τάξης, V18_5: Ενδεικτικές φράσεις που περιέχουν λάθη 

αναγράφονται στον πίνακα και διορθώνονται από το σύνολο της τάξης 

ΣΠ: Σχεδόν Ποτέ Σ: Σπάνια ΜΦ: Μερικές Φορές ΑΣ: Αρκετά συχνά ΠΣ: Πολύ Συχνά 
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5.4.1.1 Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας μέτρησης των 

στρατηγικών ανατροφοδότησης, των κριτηρίων βαρύτητας των λαθών και των 

γενικών πεποιθήσεων για το γλωσσικό λάθος.    

 

Α1. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας διερεύνησης των στρατηγικών 

ανατροφοδότησης  

 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες στις απαντήσεις των ερωτήσεων V16, V18 και 

V21 ανέδειξε έξι παράγοντες που αφορούν τις στρατηγικές διόρθωσης του λάθους 

και ερμηνεύουν συνολικά το 61,2% της συνολικής διασποράς (Πίνακας 45). Το 

ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε δείγμα 

εκπαιδευτικών του ελληνικού πληθυσμού. Στον Πίνακα 45 παρουσιάζονται μόνο τα 

“φορτία” (ή “φορτίσεις”) που κυμαίνονται σε απόλυτη τιμή ≥0,50. Για μέγεθος 

δείγματος της τάξης του 230, φορτίσεις με απόλυτη τιμή ≥0,50 είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05 και επίπεδο ισχύος γ ≥0,80.  

Για κάθε εκπαιδευτικό και για κάθε συνιστώσα υπολογίστηκε ένας  

παραγοντικός βαθμός ως ο μέσος όρος των κωδικοποιημένων απαντήσεων στις 

σημαντικές ερωτήσεις που χαρακτηρίζουν τον παράγοντα. Τέλος, για κάθε 

παράγοντα υπολογίστηκε ο μέσος όρος των δεικτών διάκρισης (DI) των ερωτήσεων 

που συνδέονται σημαντικά με αυτόν. Κατά σύμβαση τιμές του μέσου όρου των 

δεικτών διάκρισης >0,20 θεωρούνται ικανοποιητικές (Nunnally & Bernstein, 1994). 

Ο πρώτος παράγοντας (F1) που εξηγεί το 17,6% της συνολικής διασποράς 

των απαντήσεων συνδέεται κυρίως με τις ερωτήσεις V16-7, V16-5, V16-6, V16-8 και 

V16-4. Ο μέσος παραγοντικός βαθμός είναι ίσος με 3,0 (γενικός χαρακτηρισμός 

«Μερικές Φορές»). Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,746 (ικανοποιητική) και ο 

μέσος δείκτης διάκρισης είναι DI=0,39 (ικανοποιητικός). 

Ο δεύτερος παράγοντας (F2)  που εξηγεί το 13,6% της συνολικής διασποράς 

δομείται κυρίως από τις ερωτήσεις V21-1, V21-2 και V21-3. Ο μέσος παραγοντικός 

βαθμός είναι ίσος με 2,2 (γενικός χαρακτηρισμός «Σπάνια»). Η αξιοπιστία του 

παράγοντα είναι α=0,828 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης είναι 

DI=0,54 (ικανοποιητικός). 

Ο τρίτος παράγοντας (F3) που εξηγεί το 9,4% της συνολικής διασποράς 

συντίθεται κυρίως από τις ερωτήσεις V18-2, V18-3 και V18-1. Ο μέσος 
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παραγοντικός βαθμός είναι ίσος με 1,9 (γενικός χαρακτηρισμός «Σπάνια»). Η 

αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,744 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης 

διάκρισης είναι DI=0,39 (ικανοποιητικός).  

 

Πίνακας 45. Αποτελέσματα της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) και της Ανάλυσης 

Αξιοπιστίας της κλίμακας μέτρησης των στρατηγικών διόρθωσης του γραπτού λόγου 

Ερωτήσεις/Θέματα F1 F2 F3 F4 F5 F6 

V16-7 0,637           

V16-5 0,619           

V16-6 0,607           

V16-8 0,606           

V16-4 0,574           

V21-1*  0,841          

V21-2     0,798         

V21-3   0,714         

V18-2    0,840        

V18-3    0,685        

V18-1    0,567       

V18-5      0,819      

V18-4      0,810      

V16-3        0,794    

V16-2        0,730    

V16-10          0,786  

V16-9          0,765  

Ερμηνευόμενη Διασπορά 

(%)  
17,6 13,6 9,4 7,6 6,8 6,2 

Συνολική Ερμηνευόμενη 

Διασπορά (%) 
61,2      

Αξιοπιστία Παραγόντων 

Cronbach’s a 
0,746 0,828 0,744 0,798 0,735 0,751 

Συνολική Αξιοπιστία 

Cronbach’s a 
0,940      

Μέσος Όρος 

Παραγοντικών Βαθμών 
3,0 2,2 1,9 2,9 4,0 1,1 

Γενικός Χαρακτηρισμός 

Σημαντικότητας 
Μερικές  

Φορές 
Σπάνια Σπάνια 

Μερικές 

Φορές 

Αρκετά 

Συχνά 

Σχεδόν 

Ποτέ 

Δείκτης ΚΜΟ  0,628      

Έλεγχος Σφαιρικότητας 

του Bartlett 
χ

2
(BS)=739,581 β.ε.=136 p<0,001    

Μέση ΚΠΔ** 0,61      
*Με αντιστροφή στην κωδικοποίηση **ΚΠΔ: Κοινή Παραγοντική Διακύμανση 

 

Ο τέταρτος παράγοντας (F4) που εξηγεί το 7,6% της συνολικής διασποράς 

σχετίζεται κυρίως με τις ερωτήσεις V18-5 και V18-4.  Ο μέσος παραγοντικός βαθμός 

είναι ίσος με 2,9 (γενικός χαρακτηρισμός «Μερικές Φορές»). Η αξιοπιστία του 
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παράγοντα είναι α=0,798 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης DI=0,49 

(ικανοποιητικός).   

Ο πέμπτος παράγοντας (F5) που εξηγεί το 6,8% της συνολικής διασποράς 

συνδέεται κυρίως με τις ερωτήσεις V16-3 και V16-2.  Ο μέσος παραγοντικός βαθμός 

είναι ίσος με 4,0 (γενικός χαρακτηρισμός «Αρκετά Συχνά»). Η αξιοπιστία του 

παράγοντα είναι α=0,735 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης DI=0,36 

(ικανοποιητικός).  

Ο έκτος παράγοντας (F6) που εξηγεί το 6,2% της συνολικής διασποράς 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ερωτήσεις V16-10 και V16-9.  Ο μέσος παραγοντικός 

βαθμός είναι ίσος με 1,1 (γενικός χαρακτηρισμός «Σχεδόν Ποτέ»). Η αξιοπιστία του 

παράγοντα είναι α=0,751 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης DI=0,36 

(ικανοποιητικός).  

Σχετικά με την καταλληλότητα του μοντέλου της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett (Bartlett's test of sphericity) έδειξε 

ότι ο πίνακας συσχετίσεων διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μοναδιαίο πίνακα 

(p=<0,001), ενώ ο δείκτης ή αλλιώς το μέτρο επάρκειας του δείγματος των Kaiser, 

Meyer και Olkin (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy-ΚΜΟ), που 

αφορά στο πόσο κατάλληλα είναι τα δεδομένα για να εφαρμοστεί η Ανάλυση σε 

Κύριες Συνιστώσες (δυνατότητα παραγοντοποίησης του πίνακα συσχετίσεων), 

βρέθηκε να είναι ίσος με 0,628, δηλαδή πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο του 

0,50 σύμφωνα με τους Hair et al. (1995) ή του ορίου 0,60 που προτείνουν άλλοι 

συγγραφείς, όπως οι Coakes και Steed (1999) και Sharma (1996). Τέλος, η τιμή 0,61 

της Μέσης Κοινής Παραγοντικής Διακύμανσης-ΚΠΔ (Communality) των ερωτήσεων 

δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των δεδομένων από το μοντέλο των 6 

παραγόντων - συνιστωσών (Hair et al., 1995). 

 

Α2. Εννοιολογική ερμηνεία των Παραγόντων - Στρατηγικές 

 

Πρώτος παράγοντας F1: Στρατηγική της έμμεσης ανατροφοδότησης  

 

Από τις πρακτικές που ανήκουν στην έμμεση ανατροφοδότηση οι φιλόλογοι 

δηλώνουν ότι εφαρμόζουν περισσότερο πρακτικές εντοπισμού του λάθους με 

υπογράμμιση του σε συνδυασμό με την παροχή γραπτής ή προφορικής 

μεταγλωσσικής περιγραφής ή εξήγησης του. Έτσι, οι φιλόλογοι αξιοποιούν 

περισσότερο τον εντοπισμό του λάθους με υπογράμμιση σε συνδυασμό με γραπτή 
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μεταγλωσσική αναφορά που εμπεριέχει μια οδηγία για διόρθωση (V16-4, ΜΟ=3,5). 

Μερικές φορές οι φιλόλογοι εντοπίζουν το λάθος με χρήση υπογράμμισης και παροχή 

μιας ένδειξης για τον τύπο του λάθους στο πλαίσιο της μεταγλωσσικής 

κωδικοποιημένης  ανατροφοδότησης (V16-6, MO=3,0). Παράλληλα, η προφορική 

ανατροφοδότηση με τη μορφή της μεταγλωσσικής εξήγησης στα λάθη των μαθητών 

υιοθετείται ενίοτε από τους φιλολόγους στο γενικότερο πλαίσιο της διόρθωσης (V16-

8, M0=3,0).  

Ωστόσο, σε μικρότερο βαθμό αξιοποιείται από τους συμμετέχοντες η 

υπογράμμιση με τη χρήση ένδειξης ως πρακτικής εντοπισμού του λάθους και 

διορθωτικής κατεύθυνσης για τον μαθητή (π.χ. χρήση βέλους) (V16-5, MO=2,7), 

καθώς και η υπογράμμιση του λάθους στην πρόταση με την παρότρυνση να 

επαναδιατυπωθεί από τον μαθητή (V16-7, MO=2,6). Η συχνότητα χρήσης των 

εναλλακτικών αυτών καταδεικνύει ότι μόνο ο εντοπισμός του λάθους (location of 

error) από τον διδάσκοντα δεν αρκεί για τους περισσότερους συμμετέχοντες, ενώ η 

έμμεση ανατροφοδότηση είναι προτιμητέα, όταν συνοδεύεται από υψηλό βαθμό 

σαφήνειας στη μεταγλωσσική περιγραφή ή εξήγηση του τύπου του λάθους για τον 

μαθητή.  

 

Δεύτερος παράγοντας F2: Στρατηγική της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης στον 

γραπτό λόγο των μαθητών.  

 

Οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι δεν εφαρμόζουν πρακτικές της εστιαζόμενης 

ανατροφοδότησης σε επιμέρους τύπους λαθών αλλά υιοθετούν την αναλυτική 

διόρθωση όλων των λαθών που εντοπίζουν στον γραπτό λόγο των μαθητών. Η 

εστιαζόμενη ανατροφοδότηση δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό από τους 

φιλολόγους, καθώς υποστηρίζουν ότι διορθώνουν στην πλειονότητά τους όλα τα 

λάθη που συναντούν στα γραπτά των μαθητών (V21-1, MO=4,2, με αντιστροφή 

στην κωδικοποίηση ΜΟ=1,8). Δεν εστιάζουν μόνο στα λάθη που κρίνουν οι ίδιοι 

ως πιο σημαντικά (V21-2, MO=2,8), ούτε επικεντρώνονται σε λάθη μιας 

συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου (V21-3, MO=2,0).  

 

Τρίτος παράγοντας F3: Στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους 

μαθητές (αυτοδιόρθωση και αλληλοδιόρθωση). 
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Οι φιλόλογοι δεν προωθούν συστηματικά πρακτικές αυτοδιόρθωσης και 

αλληλοδιόρθωσης των λαθών του γραπτού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές. Στη 

διαδικασία της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο σπάνια εμπλέκουν τον μαθητή, 

αφενός στην αποκλειστική διόρθωση των δικών του λαθών (V18-1, MO=1,9), και 

αφετέρου στη διόρθωση των λαθών με τους συμμαθητές του κατά ζεύγη (V18-2, 

MO=2,0) και κατά ομάδες (V18-3, MO=1,7). 

 

Τέταρτος παράγοντας F4: Στρατηγική της αναθεώρησης του γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών. 

 

Οι φιλόλογοι προωθούν περισσότερο τη συμμετοχή του συνόλου της τάξης στη 

διόρθωση σε επιλεγμένα από τους ίδιους λάθη. Επιλέγουν να καθορίζουν 

περισσότερο οι ίδιοι τον τρόπο της διόρθωσης με βάση το σύνολο των λαθών των 

μαθητών και λιγότερο να θέτουν σε επεξεργασία τα λάθη ενός μεμονωμένου 

μαθητικού γραπτού. Ειδικότερα, ενθαρρύνουν σε κάποιο βαθμό τη διόρθωση από το 

σύνολο της τάξης ενδεικτικών φράσεων που περιέχουν λάθη και προέρχονται από τα 

γραπτά των μαθητών (V-18-5, MO=3,5), ενώ εφαρμόζουν περιορισμένα τη διόρθωση 

ενός ανώνυμου γραπτού από το σύνολο της τάξης (V18-4, MO=2,4).  

 

Πέμπτος παράγοντας F5: Στρατηγική της άμεσης ανατροφοδότησης. 

 

Οι φιλόλογοι επιδιώκουν περισσότερο να δίνουν άμεσα το σωστό τύπο στο λάθος που 

εντοπίζουν στον γραπτό λόγο των μαθητών, σε συνδυασμό με τη μεταγλωσσική 

περιγραφή του. Η άμεση ανατροφοδότηση υιοθετείται περισσότερο από τους ίδιους 

τόσο με τη μορφή του εντοπισμού του λάθους (υπογράμμιση) και της παροχής του 

σωστού (V16-2, MO=4,0) όσο και με τη μορφή του εντοπισμού του λάθους 

(υπογράμμιση) και της παροχής του σωστού με μεταγλωσσική περιγραφή (V16-3, 

MO=4,0).  

 

Παράγοντας F6: Η ανατροφοδότηση μέσα από τον τελικό σχολιασμό του γραπτού. 

 

Οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι συνδυάζουν στη διόρθωση των επιμέρους λαθών την 

παροχή ανατροφοδότησης με τον τελικό σχολιασμό του γραπτού. Συχνά υιοθετούν τη 

διόρθωση των λαθών σε συνδυασμό με την καταγραφή σχολίων στο τέλος του 

γραπτού, ενώ απορρίπτουν την επιστροφή των γραπτών στους μαθητές, χωρίς την 
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εφαρμογή του συνδυασμού αυτού (V16-10, MO=1,2). Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι 

δεν επιστρέφουν τα γραπτά στους μαθητές, χωρίς διορθωτικές παρεμβάσεις θέτοντας 

μόνο μια μονογραφή στο τέλος του γραπτού (V16-9, MO=1,1). 

 

Α3. Συσχετίσεις μεταξύ των Εννοιολογικών Δομών - Παραγόντων: Ενδοσυσχετίσεις – 

Στρατηγικές.  

 

Ανιχνεύτηκε μέτρια, θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

στρατηγικών της έμμεσης ανατροφοδότησης κατά τη διόρθωση του γλωσσικού 

λάθους (F1) και των στρατηγικών αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους 

μαθητές (F3) (rho=0,233, p<0,001). 

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

έμμεσης ανατροφοδότησης (F1) και της στρατηγικής της αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου με τη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών (F4) (rho=0,266, p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

έμμεσης ανατροφοδότησης (F1) και της άμεσης ανατροφοδότησης στα λάθη του 

γραπτού λόγου (F5) (rho=0,230, p<0,001). 

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου (F2) και των 

στρατηγικών αναθεώρησης του από τους μαθητές (F3) (rho=0,191, p=0,004).  

Ανιχνεύτηκε ασθενής αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης (F2) και της άμεσης ανατροφοδότησης (F5) στα 

λάθη του γραπτού λόγου (rho=-0,182, p=0,004).  

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης στη διόρθωση των λαθών (F2) και της διόρθωσης 

μαζί με σχόλια στο τέλος του γραπτού (F6). (rho=0,199, p=0,003).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

διόρθωσης του γλωσσικού λάθους μέσα από στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου από τους μαθητές (F3) και της στρατηγικής της αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου με τη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών (F4) (rho=0,340, p<0,001).  

Oι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων οδηγούν στα παρακάτω 

συμπεράσματα:  

Η στρατηγική της έμμεσης ανατροφοδότησης (F1) σχετίζεται ως έναν βαθμό 

με τις στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές 
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και των αντίστοιχων που προκύπτουν από τη συνεργασία του διδάσκοντος με τους 

μαθητές (F3, F4). Επομένως, στον βαθμό που αξιοποιείται από τους φιλολόγους του 

δείγματος η έμμεση ανατροφοδότηση στη διόρθωση του γλωσσικού λάθους, 

εφαρμόζονται παράλληλα και πρακτικές αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης των 

λαθών, οι οποίες εμπλέκουν τον μαθητή ενεργά στη διόρθωση. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί με βάση το ίδιο το πλαίσιο της έμμεσης ανατροφοδότησης, στο 

οποίο ο μαθητής ενθαρρύνεται να διορθώσει ο ίδιος τα λάθη του με διάφορες 

συνεργατικές μορφές διόρθωσης (Ferris, 2002:19). Αυτές αποτελούν, παράλληλα, 

στοιχεία και του γενικότερου πλαισίου της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης, 

σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης του γραπτού λόγου με την ενθάρρυνση του 

εκπαιδευτικού (Peterson & McClay, 2010). Ωστόσο, η μέτρια συσχέτιση μεταξύ των 

παραπάνω παραμέτρων καταδεικνύει τη μη συστηματική εφαρμογή των 

εναλλακτικών αυτών τύπων ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να ανάγεται στο δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διδασκαλίας, 

σε παράγοντες του πλαισίου διεξαγωγής της διόρθωσης, όπως η έλλειψη διδακτικού 

χρόνου και στην απουσία κατάλληλης επιμόρφωσης των διδασκόντων ως προς τη 

χρήση εναλλακτικών μεθόδων διόρθωσης (Εllis, 2009· Zhao, 2010).  

Η έμμεση ανατροφοδότηση (F1) σχετίζεται ως έναν βαθμό με την άμεση 

ανατροφοδότηση του λάθους (F5). Παρόλο που φαίνεται να υιοθετείται από τους 

φιλολόγους περισσότερο η άμεση ανατροφοδότηση, υπάρχουν φιλόλογοι που ενώ την 

εφαρμόζουν στα γλωσσικά λάθη των μαθητών, υιοθετούν παράλληλα και την 

έμμεση. Ο συνδυασμός των δύο αυτών τύπων ανατροφοδότησης ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις που πολλοί μαθητές δεν είναι σε θέση να εμπλακούν σε διαδικασίες 

αυτοδιόρθωσης ή προκύπτει ανάλογα με το είδος των λαθών υπό διόρθωση, το είδος 

του γραπτού λόγου και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε τάξης (Ferris, 2002·  

Chandler, 2003· Guénette, 2007· Ellis, 2008·  Lee, 2008a). Ενδεικτικά στην έρευνα 

του OECD (2009:95) διαπιστώθηκε ανάλογη συσχέτιση ανάμεσα στην άμεση και 

στην κονστρουκτιβιστική διδακτική προσέγγιση, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ενσωμάτωση και των δύο στρατηγικών στη διδακτική πράξη . Ωστόσο, δεν θεωρείται 

ικανοποιητικός ο βαθμός ευελιξίας και εναλλαγής των δυο αυτών στρατηγικών στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά μάλλον εφαρμόζονται περιστασιακά από 

τους συμμετέχοντες φιλολόγους, καθώς καταγράφεται έντονη η τάση να 

υποστηρίζουν κυρίως την άμεση διόρθωση. Το γεγονός αυτό μπορεί να ανάγεται στο 
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αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει η στρατηγική αυτή στον εκπαιδευτικό σε 

συνδυασμό με την συναίσθηση της ευθύνης (accountability) του απέναντι σε ένα 

τρέχον σύστημα, στο οποίο τα πάντα εντάσσονται σε διαδικασίες συνεχούς 

αξιολόγησης και συνεπώς η εφαρμογή πρακτικών αξιολογικής ανατροφοδότησης στα 

λάθη του γραπτού λόγου (McGarrell & Verbeem, 2007· Fleming, 2006).  

H εστιαζόμενη διόρθωση (F2) σχετίζεται σε μικρό βαθμό με τις στρατηγικές 

αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές (F3). Οι φιλόλογοι 

του δείγματος, στο μικρό σχετικά βαθμό που αξιοποιούν πρακτικές αυτοδιόρθωσης, 

αλληλοδιόρθωσης και ομαδικής διόρθωσης, εστιάζουν σε συγκεκριμένους τύπους 

λαθών. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να ερμηνευτεί από την τάση των διδασκόντων να 

εναποθέτουν την ευθύνη της διόρθωσης στους μαθητές σε εκείνα τα λάθη που 

θεωρούν ότι θα είναι πιο “διαχειρίσιμα” (treatable) για τους τελευταίους (Ferris, 

2002:23). Σύμφωνα με τον Εllis (2008:102) η εστιαζόμενη ανατροφοδότηση στον 

γραπτό λόγο είναι δυνατό να οδηγήσει τον μαθητή σε αναστοχασμό πάνω σε μία 

συγκεκριμένη κατηγορία λαθών, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει σε βάθος 

πολλαπλές διορθώσεις, παρά σε μια ποικιλία λαθών από διάφορες κατηγορίες. 

Ωστόσο, η περιορισμένη εφαρμογή των πρακτικών αυτοδιόρθωσης και 

αλληλοδιόρθωσης από τους φιλολόγους και ο χαμηλός βαθμός υιοθέτησης της 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης από τους ίδιους οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο 

συνδυασμός των δύο στρατηγικών εφαρμόζεται και πάλι ευκαιριακά στη διδακτική 

πράξη χωρίς να ανταποκρίνεται επαρκώς σε συγκεκριμένη στοχοθεσία ως προς τη 

διόρθωση.  

Η άμεση ανατροφοδότηση στη διόρθωση του γλωσσικού λάθους (F5) 

σχετίζεται σε μικρό βαθμό αρνητικά με την εστιαζόμενη ανατροφοδότηση (F2). Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει την τάση ορισμένων φιλολόγων να διορθώνουν οι ίδιοι 

όλα τα λάθη των μαθητών χωρίς να επικεντρώνονται συστηματικά σε επιμέρους 

κατηγορίες τους. Η στρατηγική της άμεσης διόρθωσης συνδυάζεται, επομένως, με 

εκείνη της αναλυτικής διόρθωσης, αφού και οι δυο προκύπτουν από την αίσθηση του 

εκπαιδευτικού ότι πρέπει να διορθώσει o ίδιος όλα τα λάθη που παρατηρεί στον 

γραπτό λόγο των μαθητών, όπως προκύπτει και από τις έρευνες των Ζamel (1985), 

Lee (2004) και Diab (2005). Τέλος, η τάση αυτή μπορεί να πηγάζει και από τις 

προτιμήσεις των μαθητών να διορθώνονται αναλυτικά όλα τους τα λάθη από τον 

διδάσκοντα, γεγονός που συνδυάζεται με το αυξημένο αίσθημα ευθύνης των 
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διδασκόντων απέναντι σε όλες τις ομάδες αναφοράς (γονείς, μαθητές) του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Lee, 2004).  

Η εστιαζόμενη ανατροφοδότηση (F2) σχετίζεται σε χαμηλό βαθμό με την 

ανατροφοδότηση μέσα από τον τελικό σχολιασμό του γραπτού (F6). Aν και η 

εστιαζόμενη ανατροφοδότηση δεν αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους 

φιλολόγους του δείγματος, ωστόσο παρατηρείται μια μικρή τάση εστίασης σε 

συγκεκριμένα λάθη στον τελικό σχολιασμό του γραπτού. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται από την τάση των φιλολόγων να διαχωρίζουν τα λάθη σε γενικές 

κατηγορίες μέσα από την πρακτική του σχολιασμού του γραπτού λόγου των μαθητών 

(Ερώτηση V-12). Καθώς ο διαχωρισμός αυτός προκύπτει από τα κριτήρια 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο, η εστίαση στις επιμέρους κατηγορίες 

του (έκφραση-μορφή, περιεχόμενο και δομή) μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από την 

τάση ολιστικής αξιολόγησης του γραπτού κειμένου των μαθητών σύμφωνα με τα 

κριτήρια αυτά (Ζamel, 1985· Hyland & Hyland, 2001· Costello & Crane, 2010). 

Ωστόσο, ο χαμηλός βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στην πρακτική της εστιαζόμενης 

ανατροφοδότησης και στον τελικό σχολιασμό του γραπτού λόγου επιβεβαιώνεται και 

από άλλες έρευνες, όπως εκείνη του Ronayne (1999), στην οποία μόνο το ένα τρίτο 

των σχολίων των εκπαιδευτικών ήταν προσανατολισμένο σε συγκεκριμένες πτυχές 

του γραπτού λόγου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε γενικά σχόλια που 

παρότρυναν τον μαθητή να αναστοχαστεί πάνω στον γραπτό του λόγο. Σύμφωνα με 

τον Αθανασίου (2001) δεν υφίσταται πολλές φορές αντιστοιχία ανάμεσα στα λάθη 

που διορθώνουν οι διδάσκοντες μέσα στα γραπτά κείμενα των μαθητών και σε εκείνα 

που επισημαίνονται στον τελικό σχολιασμό τους, ο οποίος λαμβάνει συνήθως τη 

μορφή γενικόλογων σχολίων με ασαφή προσανατολισμό.  

Τέλος, οι στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους μαθητές 

(F3) σχετίζονται ως έναν βαθμό με τη στρατηγική της αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου με τη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών σε επίπεδο τάξης (F4). Όσοι από 

τους φιλολόγους του δείγματος εμπλέκουν τους μαθητές σε διαδικασίες 

αυτοδιόρθωσης και ετεροδιόρθωσης των λαθών τους εφαρμόζουν και τη διόρθωση σε 

επιλεγμένα από τον εκπαιδευτικό λάθη ενώπιον του συνόλου των μαθητών της τάξης. 

Οι πρακτικές αυτές ανήκουν στις εναλλακτικές μορφές διόρθωσης του γραπτού 

λόγου και συνιστούν το μαθητοκεντρικό πλαίσιο επεξεργασίας του λάθους (Ferris, 

2002· Mήτσης, 2004β· Mishra, 2005· Chuang, 2009). Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το 

γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό από τους συμμετέχοντες, η 
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γενικότερη τάση των φιλολόγων του δείγματος είναι να υιοθετούν περισσότερο 

δασκαλοκεντρικού τύπου στρατηγικές διόρθωσης, με περιορισμένη ανάληψη ευθύνης 

στη διόρθωση από τον ίδιο τον μαθητή.  

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή τεκμηριώνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής της κλίμακας 

μέτρησης των στρατηγικών.  

 

Β1. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας διερεύνησης των κριτηρίων 

βαρύτητας των λαθών  

 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες ανέδειξε έξι παράγοντες που αφορούν τα κριτήρια 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου και ερμηνεύουν συνολικά το 62,2% της συνολικής 

διασποράς. Στον Πίνακα 46 παρουσιάζονται μόνο τα “φορτία” (οι “φορτίσεις”) που 

είναι σε απόλυτη τιμή ≥0,50. Για μέγεθος δείγματος 230 εκπαιδευτικών, φορτίσεις με 

απόλυτη τιμή ≥0,50 είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05 

και επίπεδο ισχύος γ ≥0,80.  

Για κάθε εκπαιδευτικό και για κάθε συνιστώσα υπολογίστηκε ένας  

παραγοντικός βαθμός ως ο μέσος όρος των κωδικοποιημένων απαντήσεων στις 

σημαντικές ερωτήσεις που χαρακτηρίζουν τον παράγοντα. Τέλος, για κάθε 

παράγοντα υπολογίστηκε ο μέσος όρος των δεικτών διάκρισης (DI) των ερωτήσεων 

που συνδέονται σημαντικά με αυτόν. 

Στον πρώτο παράγοντα (C1) που εξηγεί το 28,1% της συνολικής διασποράς 

ανήκουν κυρίως οι ερωτήσεις V11-1, V9-1, V11-2, V10-1 και V9-2. Ο μέσος 

παραγοντικός βαθμός είναι ίσος με 4,4 (γενικός χαρακτηρισμός «Aρκετά 

Σημαντικά»). Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,799 (ικανοποιητική) και ο μέσος 

δείκτης διάκρισης είναι DI=0,58 (ικανοποιητικός). 

Ο δεύτερος παράγοντας (C2) που εξηγεί το 9,0% της συνολικής διασποράς 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ερωτήσεις V11-4, V11-3, V11-5, V10-3 .  Ο μέσος 

παραγοντικός βαθμός είναι ίσος με 4,0 (γενικός χαρακτηρισμός «Αρκετά 

Σημαντικά»). Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,768 (ικανοποιητική) και ο μέσος 

δείκτης διάκρισης DI=0,57 (ικανοποιητικός).  

Ο τρίτος παράγοντας (C3) που εξηγεί το 8,3% της συνολικής διασποράς 

συντίθεται κυρίως από τις ερωτήσεις V20-3, V20-4, V20-2 και V20-1. Ο μέσος 

παραγοντικός βαθμός είναι ίσος με 3,6 (γενικός χαρακτηρισμός «Αρκετά 
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Σημαντικά»). Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,733 (ικανοποιητική) και ο μέσος 

δείκτης διάκρισης είναι DI=0,53. 

 

Πίνακας 46. Αποτελέσματα Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) και Ανάλυσης Αξιοπιστίας 

για την κλίμακας μέτρησης των κριτηρίων βαρύτητας λαθών του γραπτού λόγου 

Ερωτήσεις/Θέματα C1 C2 C3 C4 C5 C6 

V11-1 0,781           

V9-1 0,733           

V11-2 0,711           

V10-1 0,664           

V9-2 0,607           

V11-4  0,773         

V11-3   0,741         

V11-5   0,647         

V10-3   0,617        

V20-3    0,789        

V20-4    0,743       

V20-2   0,725    

V20-1     0,558       

V10-5      0,792      

V10-6      0,757      

V10-4      0,588      

V9-5        0,685    

V9-4        0,619    

V9-3      0,712 

Ερμηνευόμενη 

Διασπορά (%)  
28,1 9,0 8,3 6,5 5,5 4,8 

Συνολική 

Ερμηνευόμενη 

Διασπορά (%) 

 62,2      

Αξιοπιστία 

Παραγόντων 

Cronbach’s a 

0,799 0,768 0,733   0,681    0,600 
Δεν έχει 

εφαρμογή             

Συνολική Αξιοπιστία 

Cronbach’s a 
0,833      

Μέσος Όρος 

Παραγοντικών Βαθμών 
4,4 4,0 3,6 3,7 4,2 3,2 

ΓενικόςΧαρακτηρισμός 

Σημαντικότητας 
Αρκετά 

Σημαντικά 

Αρκετά 

Σημαντικά  

Σχετικά 

Σημαντικά 

Σχετικά 

Σημαντικά 

Αρκετά 

Σημαντικά  

Σχετικά 

Σημαντικά 

Δείκτης ΚΜΟ  0,847      

Έλεγχος Σφαιρικότητας 

του Bartlett 
χ

2
(BS)=1495,133 β.ε.=210 p<0,001    

Μέση ΚΠΔ* 0,62      

*ΚΠΔ: Κοινή Παραγοντική Διακύμανση 
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Στον τέταρτο παράγοντα (C4) που εξηγεί το 6,5% της συνολικής διασποράς 

ανήκουν κυρίως οι ερωτήσεις V10-5, V10-6 και V10-4.  Ο μέσος παραγοντικός 

βαθμός είναι ίσος με 3,97 (γενικός χαρακτηρισμός «Αρκετά Σημαντικά»). Η 

αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,681 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης 

διάκρισης DI=0,50 (ικανοποιητικός).   

Ο πέμπτος παράγοντας (C5) που εξηγεί το 5,5% της συνολικής διασποράς 

συνδέεται κυρίως με τις ερωτήσεις V9-5 και V9-4.  Ο μέσος παραγοντικός βαθμός 

είναι ίσος με 4,2 (γενικός χαρακτηρισμός «Αρκετά Σημαντικά»). Η αξιοπιστία του 

παράγοντα είναι α=0,600 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης DI=0,38 

(ικανοποιητικός).  

Ο έκτος παράγοντας (C6) που εξηγεί το 4,8% της συνολικής διασποράς 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την ερώτηση V9-3.  Ο μέσος παραγοντικός βαθμός είναι 

ίσος με 3,2 (γενικός χαρακτηρισμός «Σχετικά Σημαντικά»).  

Σχετικά με την καταλληλότητα του μοντέλου της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett (Bartlett's test of sphericity) έδειξε 

ότι ο πίνακας συσχετίσεων διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μοναδιαίο πίνακα 

(p=<0,001), ενώ ο δείκτης ΚΜΟ, βρέθηκε να είναι ίσος με 0,847, δηλαδή πολύ πάνω 

από το όριο του 0,60. Τέλος, η τιμή 0,62 της Μέσης Κοινής Παραγοντικής 

Διακύμανσης των ερωτήσεων δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των 

δεδομένων από το μοντέλο των 6 παραγόντων - συνιστωσών (Πίνακας 46). 

 

Β2. Εννοιολογική ερμηνεία των Παραγόντων - Κριτήρια βαρύτητας λαθών 

 

Παράγοντας C1: Λάθη περιεχομένου  

 

Οι φιλόλογοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα λάθη που σχετίζονται με την έλλειψη 

συνάφειας με τα ζητούμενα στην παραγωγή γραπτού λόγου (V9-1, MO=4,5) και την 

έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων (V9-2, MO=4,1). Επίσης, θεωρούν πολύ 

σημαντική την έλλειψη σαφήνειας στον γραπτό λόγο των μαθητών (V10-1, 

MO=4,3), καθώς και την έλλειψη συνοχής (V11-1, MO=4,4) και συνεκτικότητας 

(V11-2, MO=4,5).  
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Παράγοντας C2: Λάθη δομής και επικοινωνιακής καταλληλότητας  

  

Οι φιλόλογοι θεωρούν σημαντική την επικοινωνιακή καταλληλότητα του γραπτού 

λόγου, αφενός δίνοντας έμφαση στην οργάνωση των πληροφοριών και στις 

γλωσσικές επιλογές του εκάστοτε κειμενικού είδους. Ειδικότερα, η αδυναμία 

προσαρμογής των μαθητών στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο αξιολογείται από 

τους φιλολόγους ως ιδιαίτερα σημαντική (V11-3, MO=4,0) σε συνδυασμό με την 

έλλειψη κατάλληλης γλωσσική ποικιλία σε σχέση με το κείμενο (V10-3, MO=4,0). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στα λάθη που 

αφορούν στην κυκλική πορεία ανάπτυξης ιδεών (V11-4, MO=4,1) και στην έλλειψη 

σύνδεσης μεταξύ των μερών του κειμένου (V11-5,MO=4,1).  

 

Παράγοντας C3: Χρήση γλωσσικής ποικιλότητας (κοινωνικής και γεωγραφικής) 

 

Οι φιλόλογοι εκλαμβάνουν ως λάθη στοιχεία κοινωνικών ποικιλιών που τυχόν 

παρατηρούνται στον γραπτό λόγο των μαθητών, ενώ εμφανίζονται περισσότερο 

ανεκτικοί στη χρήση στοιχείων γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλότητας. Η χρήση της 

γλώσσας των νέων στον γραπτό λόγο καθώς και η χρήση ξενικών όρων αποτελούν 

για τους φιλολόγους στοιχεία που χρήζουν διορθωτικής παρέμβασης (V20-2, 

MO=3,6), (V20-4, MO=3,8). Παράλληλα, ενώ κρίνουν ότι πρέπει να διορθώνεται σε 

μεγάλο βαθμό η χρήση των «greeklish» στα μαθητικά γραπτά (V20-3,MO=4,4), 

εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς τη διορθωτική παρέμβαση τους 

στη χρήση στοιχείων τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων (V20-1,MO=2,7).  

 

Παράγοντας C4: Λάθη έκφρασης-μορφής  

  

Τα λάθη που σχετίζονται με τη γραπτή μορφή της γλώσσας, όπως τα λάθη 

ορθογραφίας (V10-5, MO=3,5) και τα λάθη στίξης (V10-6, ΜΟ=3,3) προσεγγίζονται 

από τους συμμετέχοντες με σχετική επιείκεια. Τα λάθη που σχετίζονται με την μη 

τήρηση μορφοσυντακτικών κανόνων αξιολογούνται από τους φιλολόγους ως λάθη 

μεγαλύτερης βαρύτητας (V10-4, MO=4,3) στη συγκεκριμένη κατηγορία λαθών.  

 

Παράγοντας C5: Λάθη νοηματικής πληρότητας  

 

Τα λάθη αυτά, που συνδέονται με τη δυνατότητα κατανόησης του νοήματος από τον 

αποδέκτη σε σχέση με τα συμφραζόμενα, κρίνονται ως πολύ σημαντικά από τους 
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συμμετέχοντες. Η ύπαρξη φανερά παράλογων θέσεων αποτελεί για τους φιλολόγους 

πολύ σημαντικό κριτήριο αξιολογικής βαρύτητας του γραπτού λόγου των μαθητών 

(V9-5, MO=4,4), όπως επίσης και η ύπαρξη αόριστων θέσεων (V9-4, MO=4,0).  

 

Παράγοντας C6: Έλλειψη πρωτοτυπίας 

  

Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στην παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί για τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σχετικά σημαντικό στοιχείο αξιολογικής βαρύτητας. 

Οι φιλόλογοι κρίνουν την έλλειψη πρωτοτυπίας στον γραπτό λόγο των μαθητών ως 

σχετικά σημαντική στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού 

λόγου (V9-3, MO=3,2).  

 

Β3. Συσχετίσεις μεταξύ των Εννοιολογικών Δομών - Παραγόντων: Ενδοσυσχετίσεις – 

κριτήρια.  

 

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των λαθών 

που σχετίζονται με το περιεχόμενο (C1) και εκείνων που σχετίζονται με τη δομή του 

κειμενικού είδους και την επικοινωνιακή καταλληλότητα του (C2) (rho=0,415, 

p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

λαθών που αφορούν το περιεχόμενο (C1) και των στοιχείων κοινωνικής και 

γεωγραφικής ποικιλότητας (C3) (rho=0,283, p<0,001).   

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

λαθών που αφορούν το περιεχόμενο (C1) και των λαθών που αφορούν την έκφραση - 

μορφή του γραπτού λόγου (C4) (rho=0,234, p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

λαθών περιεχομένου (C1) και των λαθών νοηματικής πληρότητας (C5) (rho=0.363, 

p<0,001). 

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα 

λάθη περιεχομένου (C1) και στην πρωτοτυπία του γραπτού λόγου (C6) (rho=0,255, 

p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

λαθών δομής (C2) και των στοιχείων κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλότητας (C3) 

(rho=0,297, p<0,001).  
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Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

λαθών που σχετίζονται με τη δομή (C2) και των λαθών που σχετίζονται με τη μορφή 

του γραπτού λόγου (C4) (rho=0,443, p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα 

λάθη που σχετίζονται με τη δομή και την επικοινωνιακή καταλληλότητα του γραπτού 

κειμένου (C2) και στα λάθη νοηματικής πληρότητας (C5) (rho=0,391, p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

στοιχείων κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλότητας (C3) και των λαθών μορφής-

έκφρασης του γραπτού λόγου (C4) (rho=0,300, p<0,001).   

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

στοιχείων κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλότητας (C3) στον γραπτό λόγο και των 

λαθών που αφορούν τη νοηματική πληρότητα του (C5) (rho=0,335, p<0,001).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα 

λάθη που σχετίζονται με τη μορφή-έκφραση του γραπτού λόγου (C4) και στα λάθη 

νοηματικής πληρότητας (C5) (rho=0,345, p<0,001). 

 

Από τα προηγούμενα διαπιστώνεται ότι μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης 

του γραπτού λόγου υπάρχουν μέτριας έως και ισχυρής εντάσεως συσχετίσεις. Τα 

αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα, αφού και οι έξι άξονες κριτηρίων 

θεωρήθηκαν από τους φιλολόγους του δείγματος από σχετικά σημαντικοί έως αρκετά 

σημαντικοί. Οι συσχετίσεις αυτές μπορούν να ερμηνευτούν από το γεγονός ότι όλοι 

οι άξονες κριτηρίων έχουν για μεγάλο μέρος των φιλολόγων την ίδια αξιολογική 

βαρύτητα, καθώς απορρέουν από το γενικό θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης του 

γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο (βλ. ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 2003:63· Οδηγίες για τη 

διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο, 2005:164). Ωστόσο, η 

υψηλή αξιολογική βαρύτητα που δίνεται εξίσου σε όλα τα λάθη των παραπάνω 

κατηγοριών σε συνδυασμό με την έλλειψη επεξεργασίας των λαθών από την πλευρά 

του μαθητή ανάγεται στην προσέγγιση της παραγωγής γραπτού λόγου κυρίως ως 

τελικού προϊόντος από τους φιλολόγους κατά την αξιολόγηση του (White, 1988). Το 

γεγονός αυτό ομολογουμένως εντάσσεται σε μια μακρόχρονη παράδοση στην 

ελληνική γλωσσική διδασκαλία και συνδέεται με την τάση αποκατάστασης όλων των 

λαθών από τον διδάσκοντα, η οποία αντίκειται στην ανάγκη συστηματικής και 

προγραμματισμένης ιεράρχησής τους σύμφωνα με τη σύγχρονη διδακτική αντίληψη 

(Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:79·  Μήτσης, 1999).   
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή τεκμηριώνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής της κλίμακας 

μέτρησης των κριτηρίων βαρύτητας των λαθών του γραπτού λόγου.  

 

Γ1. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας μέτρησης των γενικών 

πεποιθήσεων για το γλωσσικό λάθος.    

 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες ανέδειξε δυο παράγοντες που αφορούν τις γενικές 

αντιλήψεις των φιλολόγων απέναντι στο γλωσσικό λάθος και ερμηνεύουν συνολικά 

το 63,4% της συνολικής διασποράς Στον Πίνακα 47 παρουσιάζονται μόνο τα 

“φορτία” (οι “φορτίσεις”) που είναι σε απόλυτη τιμή ≥0,50. Για μέγεθος δείγματος 

της τάξης του 230, φορτίσεις με απόλυτη τιμή ≥0,50 είναι στατιστικά σημαντικές σε 

επίπεδο σημαντικότητας p<0,05 και επίπεδο ισχύος γ ≥0,80. Για κάθε εκπαιδευτικό 

και για κάθε συνιστώσα υπολογίστηκε ένας  παραγοντικός βαθμός ως ο μέσος όρος 

των κωδικοποιημένων απαντήσεων στις σημαντικές ερωτήσεις που χαρακτηρίζουν 

τον παράγοντα. Τέλος, για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ο μέσος όρος των δεικτών 

διάκρισης (DI) των ερωτήσεων που συνδέονται σημαντικά με αυτόν.  

Πίνακας 47. Αποτελέσματα Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) και Ανάλυσης Αξιοπιστίας 

της κλίμακας μέτρησης των γενικών απόψεων των φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος 

Ερωτήσεις/Θέματα Κ1 Κ2 

V8-3 0,802   

V8-2 0,789   

V8-4  0,781  

V8-1  0,776  

Ερμηνευόμενη Διασπορά(%)  33,015 30,299 

Συνολική Ερμηνευόμενη Διασπορά(%) 63,314  

Αξιοπιστία Παραγόντων Cronbach’s a 0,775 0,755 

Συνολική Αξιοπιστία Cronbach’s a 0,80  

Μέσος Όρος  Παραγοντικών Βαθμών 3,2 4,4 

Γενικός Χαρακτηρισμός  

Σημαντικότητας 

Ούτε 

Συμφωνώ/Ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Σχετικά 

Δείκτης ΚΜΟ  0,551  

Έλεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett χ
2
(BS)=34,304 β.ε.=210   p<0,001 

Μέση ΚΠΔ* 0,63  
*Κοινή Παραγοντική Διακύμανση 

 

Στον πρώτο παράγοντα (K1) που εξηγεί το 33,1% της συνολικής διασποράς 

ανήκουν κυρίως οι ερωτήσεις V8-3 και V8-2. Ο μέσος παραγοντικός βαθμός είναι 
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ίσος με 3,2 («Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ»). Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι 

α=0,775 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης είναι DI=0,30 

(ικανοποιητικός). 

Ο δεύτερος παράγοντας (K2) που εξηγεί το 30,3% της συνολικής διασποράς 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ερωτήσεις V8-4 και V8-1.  Ο μέσος παραγοντικός 

βαθμός είναι ίσος με 4,4 (γενικός χαρακτηρισμός «Συμφωνώ Σχετικά»). Η αξιοπιστία 

του παράγοντα είναι α=0,755 (ικανοποιητική) και ο μέσος δείκτης διάκρισης DI=0,21 

(ικανοποιητικός).  

Σχετικά με την καταλληλότητα του μοντέλου της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett (Bartlett's test of sphericity) έδειξε 

ότι ο πίνακας συσχετίσεων διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μοναδιαίο πίνακα 

(p=<0,001), ενώ ο δείκτης ΚΜΟ, βρέθηκε να είναι ίσος με 0,551, δηλαδή πάνω από 

το όριο του 0,50. Τέλος, η τιμή 0,63 της Μέσης Κοινής Παραγοντικής Διακύμανσης 

των ερωτήσεων δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των δεδομένων από 

το μοντέλο των δύο παραγόντων - συνιστωσών. 

 

Γ2. Εννοιολογική ερμηνεία των Παραγόντων - Γενικές πεποιθήσεις των φιλολόγων για 

το γλωσσικό λάθος:  

 

Παράγοντας Κ1: Παραδοσιακή προσέγγιση γλωσσικού λάθους 

 

Οι συμμετέχοντες υιοθετούν ως έναν βαθμό συμπεριφοριστικές πεποιθήσεις, οι 

οποίες προέρχονται κυρίως από τη θεώρηση του λάθους ως στοιχείου που πρέπει να 

αποφύγει ο μαθητής. Οι φιλόλογοι υποστηρίζουν με σχετική επιφύλαξη ότι τα λάθη 

δεν είναι ένδειξη του βαθμού αποτυχίας του μαθητή (V8-3, MO=2,7), ενώ θεωρούν 

ότι τα λάθη πρέπει να αποφεύγονται, προκειμένου να μην μονιμοποιηθούν (V8-2, 

MO=3,7).  

 

Παράγοντας Κ2: Προοδευτική προσέγγιση γλωσσικού λάθους 

 

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τη δυναμική και δημιουργική αξιοποίηση του 

λάθους στη γλωσσική διδασκαλία (V8-4, MO=4,7) και θεωρούν ότι τα λάθη είναι 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμάθησης της γλώσσας (V8-1, MO=4,1).  
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Γ3.Συσχετίσεις μεταξύ των Εννοιολογικών Δομών - Παραγόντων: Γενικές πεποιθήσεις 

για το γλωσσικό λάθος 

 

Δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών της προοδευτικής και της παραδοσιακής προσέγγισης του γλωσσικού 

λάθους (rho= -0,117, p=0,080).  

 

Πίνακας 48. Συγκεντρωτική παρουσίαση εννοιολογικής ερμηνείας των παραγοντικών δομών 

Στρατηγικές ανατροφοδότησης Κριτήρια βαρύτητας λαθών Γενικές πεποιθήσεις για το γλωσσικό 

λάθος 

F1 

 

 

 

 

Έμμεση ανατροφοδότηση 
 

V16-4: Έμμεση κωδικοποιημένη 

διόρθωση με γραπτή μεταγλωσσική 

οδηγία 

V16-5, V16-6: Έμμεση διόρθωση 

με κωδικοποίηση 

V16-7: Έμμεση διόρθωση με 

αίτημα αναδιατύπωσης 

V16-8: Προφορική 

ανατροφοδότηση με μεταγλωσσική 

εξήγηση 

C1 Λάθη περιεχομένου 
 

V9-1: Έλλειψη συνάφειας με ζητούμενα 

V9-2: Έλλειψη επάρκειας επιχειρημάτων  

V10-1: Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία 

V11-1: Έλλειψη συνοχής 

V11-2:Έλλειψη συνεκτικότητας 

Κ1 Προοδευτική προσέγγιση 
 

V8-1: Τα λάθη είναι αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα της διαδικασίας 

εκμάθησης της γλώσσας 

V8-4: Τα λάθη πρέπει να 

αξιοποιούνται δημιουργικά στο 

πλαίσιο της γλωσσικής 

διδασκαλίας 

F2 Εστιαζόμενη ανατροφοδότηση 
 

V21-1: Διόρθωση όλων των λαθών 

V22-2: Εστίαση σε λάθη βαρύτητας 

κατά τον διδάσκοντα 

V23-3: Εστίαση σε λάθη 

συγκεκριμένης κατηγορίας 

C2 Λάθη δομής και επικοινωνιακής 

καταλληλότητας 
 

V10-3:Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία σε 

σχέση με το κείμενο 

V11-3:Αδυναμία προσαρμογής στο 

αντίστοιχο επικοινωνιακό πλαίσιο  

V11-4: Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη  

V11-5:Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των 

μερών του κειμένου  

Κ2 Παραδοσιακή προσέγγιση 

 

V8-2: Τα λάθη πρέπει να 

αποφεύγονται προκειμένου να μην 

καταστούν γλωσσικές συνήθειες 

V8-3: Τα λάθη είναι ένδειξη του 

βαθμού αποτυχίας του μαθητή στη 

διαδικασία εκμάθησης της 

γλώσσας 

F3 Στρατηγικές αναθεώρησης του 

γραπτού λόγου από τους μαθητές 
 

V18-1: Aυτοδιόρθωση 

V18-2: Αλληλοδιόρθωση 

V18-3: Ομαδική διόρθωση 

C3 Χρήση γλωσσικής ποικιλότητας 

(κοινωνικής και γεωγραφικής)  
 

V20-1: Χρήση τοπικών διαλέκτων  και 

ιδιωμάτων 

V20-2: Χρήση γλώσσας των νέων 

V20-3: Χρήση greeklish 

V20-4: Χρήση ξενικών όρων 

F4 Στρατηγικές της αναθεώρησης 

του γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία εκπαιδευτικού-

μαθητών 
 

V18-4:Διόρθωση ενός γραπτού από 

το σύνολο τάξης 

V18-5: Διόρθωση ενδεικτικών 

φράσεων στον πίνακα από το 

σύνολο της τάξης 

C4 Λάθη έκφρασης-μορφής 
 

V10-4: Παραβίαση μορφοσυντακτικών 

κανόνων 

V10-5: Λάθη ορθογραφίας 

V10-6: Λάθη στίξης 

F5 Άμεση ανατροφοδότηση 
 

V16-2: Άμεση διόρθωση 

V16-3: Άμεση διόρθωση με 

μεταγλωσσικά σχόλια 

C5 Λάθη νοηματικής πληρότητας   
 

V9-4: Προβολή αόριστων θέσεων 

V9-5: Προβολή φανερά παράλογων θέσεων 

F6 Η ανατροφοδότηση μέσα από τον 

τελικό σχολιασμό του γραπτού 
 

V16-9,V16-10:Διόρθωση λαθών με 

γενικά σχόλια στο τέλος 

C6 Έλλειψη πρωτοτυπίας 
 

V9-3: Έλλειψη πρωτοτυπίας ιδεών                                           
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Στον Πίνακα 48 που προηγήθηκε παρουσιάζεται συνοπτικά η εννοιολογική ερμηνεία 

των παραγοντικών δομών για τις στρατηγικές ανατροφοδότησης, τα κριτήρια 

βαρύτητας των λαθών του γραπτού λόγου, καθώς και για τις γενικές πεποιθήσεις των 

φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος.   

 

Δ1. Συσχετίσεις στρατηγικών ανατροφοδότησης με κριτήρια βαρύτητας λαθών  

 

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έμμεσης 

ανατροφοδότησης (F1) και της βαρύτητας που αποδίδεται από τους φιλολόγους στα 

λάθη που σχετίζονται με τη δομή του κειμενικού είδους και το επικοινωνιακό του 

πλαίσιο (C2) (rho=0,291, p<0,001). 

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

έμμεσης ανατροφοδότησης (F1) και της βαρύτητας που αποδίδεται στα λάθη που 

σχετίζονται με τη μορφή-έκφραση του γραπτού λόγου (C4) (rho=0,206, p=0,002).  

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης (F2) και της βαρύτητας που αποδίδεται στα λάθη 

περιεχόμενου (C1) (rho=0,200, p=0,002).  

Η έμμεση ανατροφοδότηση (F1), όταν εφαρμόζεται από τους φιλολόγους, 

σχετίζεται ως έναν βαθμό με τη βαρύτητα που δίνουν στα λάθη που αφορούν στη 

δομή του κειμενικού είδους και στο εκάστοτε επικοινωνιακό του πλαίσιο (C2), καθώς 

και σε εκείνα που σχετίζονται με τη μορφή-έκφραση του γραπτού λόγου (C4). To 

γεγονός αυτό ερμηνεύεται ενδεχομένως από τη “διαισθητική” τάση των διδασκόντων 

να αξιοποιούν κάποιες φορές την έμμεση ανατροφοδότηση στην περίπτωση των 

“διαχειρίσιμων λαθών” (treatable errors). Τα λάθη αυτά, σύμφωνα με τη Ferris 

(2002:23), αναφέρονταο σε μια γλωσσική μορφή που υπακούει σε κάποιον κανόνα 

και είναι πιο εύκολο για τον μαθητή να τα διορθώσει ανατρέχοντας σε αυτόν. Οι 

έμμεσες στρατηγικές ανατροφοδότησης ενδείκνυνται σύμφωνα με την Sou (2010) και 

για τα λάθη που αφορούν τη δομή του γραπτού λόγου και το επικοινωνιακό του 

πλαίσιο. Η ίδια τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη σταδιακής εξοικείωσης των μαθητών με 

αυτές.   

Τέλος, η εστιαζόμενη ανατροφοδότηση (F2) σχετίζεται σε μικρό βαθμό με τη 

βαρύτητα που δίνουν οι φιλόλογοι στα λάθη περιεχομένου (C1). Λαμβάνοντας υπόψη 

τον χαμηλό βαθμό εφαρμογής της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης στα λάθη του 

γραπτού λόγου, το γεγονός ότι ένα μέρος των φιλόλογων του δείγματος την 
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εφαρμόζει σε λάθη περιεχομένου, καταδεικνύει την ανάγκη  εστίασης στα λάθη αυτά 

από τους ίδιους. Εξάλλου, επειδή τα λάθη αυτά εμπλέκονται άμεσα στην κατανόηση 

του κειμένου, παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα, στιγματίζουν τον γραπτό λόγο των 

μαθητών και θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά, ώστε να χρήζουν της εστίασης των 

διδασκόντων σε αυτά κατά τη διόρθωση (Ferris & Hedgcock, 2005:267). Ωστόσο, 

από τον χαμηλό βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στους δύο παράγοντες και την κυριαρχία 

της αναλυτικής ανατροφοδότησης ως πρακτικής διόρθωσης των λαθών του γραπτού 

λόγου δεν προκύπτει η άμεση σύνδεση των λαθών περιεχομένου με την εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση.  

 

Δ2. Συσχετίσεις στρατηγικών ανατροφοδότησης με γενικές πεποιθήσεις για το λάθος  

 

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης (F2) και της προοδευτικής προσέγγισης του 

γλωσσικού λάθους (Κ2) (rho=0,185, p=0,005).  

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

διόρθωσης των λαθών με τη συνεργασία διδάσκοντος και μαθητών (F4) και της 

προοδευτικής προσέγγισης του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία (Κ2) (rho=0,178, 

p=0,007).  

Η δημιουργική ένταξη του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία και η θεώρηση 

του ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμάθησης της γλώσσας οδηγεί ως 

έναν βαθμό στην τάση υιοθέτησης πρακτικών από ορισμένους φιλολόγους, οι οποίες 

ανήκουν στο σύγχρονο πλαίσιο των στρατηγικών προσέγγισης του. Η εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση συνδέεται με την ανάγκη στοχευμένης επεξεργασίας των λαθών 

από τους μαθητές στο πλαίσιο της προσέγγισης της παραγωγής του γραπτού λόγου ως 

διαδικασίας (Ferris, 2002:5· Lee 2003b) ενώ οι συνεργατικές μορφές διόρθωσης 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών απορρέουν από τη μαθητοκεντρική- 

κονστρουκτιβιστική θεώρηση της ανατροφοδότησης ως διαδικασίας που 

περιλαμβάνει την ενεργητική ενασχόληση των μαθητών με τα λάθη τους (Yang, 

2010a· Zhao, 2010· Diab, 2011). Ωστόσο, η τάση σύγκλισης μεταξύ γενικών 

πεποιθήσεων για το λάθος και πρακτικών ανατροφοδότησης που απορρέουν από το 

σύγχρονο πλαίσιο διδασκαλίας παρατηρείται μεμονωμένα και σε μικρό βαθμό 

ανάμεσα στους φιλολόγους του δείγματος. 
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Δ3. Συσχετίσεις κριτηρίων βαρύτητας λαθών με γενικές πεποιθήσεις για το λάθος 

 

Ανιχνεύτηκε ασθενής θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

βαρύτητας που αποδίδεται στα λάθη περιεχομένου (C1) και των δύο προσεγγίσεων 

των γλωσσικών λαθών: της παραδοσιακής (Κ1) (rho=0,197, p=0,003) και της 

προοδευτικής (Κ2) (rho=0,200, p=0,002).  

Ανιχνεύτηκε μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

βαρύτητας που αποδίδεται στα λάθη έκφρασης-μορφής (C4) και της παραδοσιακής 

προσέγγισης των γλωσσικών λαθών (Κ1) (rho=0,206, p=0,002). 

 Από τις παραπάνω συσχετίσεις διαπιστώνεται, αρχικά, ότι αφενός οι 

φιλόλογοι που ακολουθούν την παραδοσιακή και αφετέρου εκείνοι που ακολουθούν 

τη σύγχρονη θεώρηση του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία συνδέουν τη διόρθωση 

με τη βαρύτητα που δίνουν στα λάθη περιεχομένου του γραπτού λόγου. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από την ύπαρξη ενός κοινού συστήματος κριτηρίων 

της αξιολογικής βαρύτητας των λαθών περιεχομένου, το οποίο υιοθετείται τόσο από 

ένα μέρος των φιλολόγων που κινείται στο πλαίσιο της παραδοσιακής θεώρησης του 

λάθους όσο και από ένα μέρος εκείνων που υποστηρίζουν τη σύγχρονη θεώρηση του. 

Ωστόσο, η βαρύτητα στα λάθη έκφρασης-μορφής φαίνεται να σχετίζεται ως έναν 

βαθμό με πεποιθήσεις των φιλολόγων που απορρέουν από την παραδοσιακή-

συμπεριφοριστική θεώρηση του λάθους, στο πλαίσιο της οποίας: α. ενοχοποιείται ο 

μαθητής στη διάπραξη του λάθους και β. η διδασκαλία του γραπτού λόγου 

επικεντρώνεται στην κατάκτηση της μορφοσυντακτικής δομής και στην ακρίβεια ως 

προς τη χρήση της γλώσσας την οποία οφείλει ο μαθητής να κατακτήσει (Zamel, 

1985·  Χαραλαμπόπουλος, 1999:45).  

Καθώς οι συσχετίσεις ανάμεσα στις γενικές πεποιθήσεις των φιλολόγων για 

τα γλωσσικά λάθη και στη βαρύτητα που δίνουν σε αυτά κατά τη διόρθωση του 

γραπτού λόγου είναι χαμηλές, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν βαθύτερα οι 

διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες προσδοκίες και πεποιθήσεις που 

διαμορφώνουν συνειδητά ή ασυνείδητα οι διδάσκοντες στο ευρύτερο πλαίσιο 

διδασκαλίας και οι οποίες συντελούν στη διαμόρφωση γενικών αξιολογικών κρίσεων 

για τα λάθη (Hyland & Anan, 2006).  
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5.4.1.2 Τυπολογία φιλολόγων ως προς τις στρατηγικές ανατροφοδότησης  
 

 

Α1. Προφίλ Συστάδων Πρώτου Επιπέδου 
 

Η τυπολογία αποτελεί ένα είδος πολυδιάστατης εννοιολογικής κατηγοριοποίησης, η 

οποία μπορεί να προκύψει μέσα από τον βαθμό απόκλισης των επιμέρους τύπων από 

ένα προκαθορισμένο κριτήριο κατηγοριοποίησης (Bailey, 1994). Η διαδικασία αυτή 

συνίσταται στην ομαδοποίηση ατόμων με κριτήριο τα κοινά χαρακτηριστικά τους, 

ώστε να προκύψουν ομάδες, οι οποίες διαφοροποιούνται αφενός από τις άλλες, αλλά 

πληρούν αφετέρου εσωτερικά το κριτήριο της ομοιογένειας ως προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (οπ.π., σ. 1-2).   

Στην παρούσα διατριβή η εξαγωγή τυπολογίας των διδασκόντων με κριτήριο 

τις στρατηγικές διόρθωσης που εφαρμόζουν στα λάθη του γραπτού λόγου βασίστηκε 

στην ευρεία διάκριση ανάμεσα στην παραδοσιακή - συμπεριφοριστική και τη 

σύγχρονη - κονστρουκτιβιστική και κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση των 

στρατηγικών διδασκαλίας. Η διάκριση αυτή αξιοποιήθηκε για τη σύνθεση τυπολογίας 

ως προς τις διδακτικές πρακτικές των διδασκόντων σε πολλές ποσοτικές και 

ποιοτικές έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. Tunstall & Gipps, 1996· James & 

Pedder, 2006· OECD, 2009) και αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατάταξη και 

εννοιολογική αποτύπωση επιμέρους διδακτικών μοντέλων (Gustafson & Branch, 

2002). Σύμφωνα με τη Chan (2004) οι κατηγορίες που διαφοροποιούν τις δύο αυτές 

βασικές θεωρήσεις της διδασκαλίας, αφορούν στον ρόλο των διδασκόντων και των 

μαθητών, στις διδακτικές πρακτικές σε συνάρτηση  με τον σκοπό της διδασκαλίας και 

μάθησης. Ειδικότερα, το σύγχρονο διδακτικό μοντέλο του κονστρουκτιβισμού 

ορίζεται α. από την προώθηση της ενεργητικής μάθησης σε ένα μαθητοκεντρικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και πρακτικών 

αυτοαξιολόγησης στους μαθητές,  β. από την ευέλικτη εναλλαγή ποικίλων 

στρατηγικών προσέγγισης της γνώσης και γ. από την εφαρμογή της συνεργατικής 

μάθησης μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους (Shepard, 2000· Karagiorgi & 

Symeou, 2005). Αντίθετα, το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο που διέπεται από τις 

αρχές του συμπεριφορισμού και χαρακτηρίζεται ως δασκαλοκεντρικό, με απώτερο 

στόχο την άμεση μεταβίβαση της γνώσης στον μαθητή χωρίς να λαμβάνει υπόψη 
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τους τρόπους προσέγγισης της γνώσης από διδάσκοντες και μαθητές (Shepard, 2000·  

Κim, 2005).  

Κατά συνέπεια, οι διδακτικές πρακτικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο αυτής 

της διάκρισης για την εφαρμογή της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο 

διαφοροποιούνται με κριτήριο τον ρόλο του διδάσκοντος και τον βαθμό ενεργητικής 

συμμετοχής των μαθητών στην επεξεργασία των λαθών τους σε εκείνες με 

δασκαλοκεντρικό και σε εκείνες με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό (Jonassen, 

1991· Gustafson & Branch, 2002· OECD, 2009). Από τις πρακτικές αυτές προκύπτει 

το είδος της ανατροφοδότησης που παρέχεται στη διδακτική πράξη, η αξιολογική και 

η διαμορφωτική (James & Pedder, 2006·  Bennett, 2011).  

Από το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο προκύπτουν τα γενικά κριτήρια 

κατάταξης των φιλολόγων σε τύπους ως προς τις στρατηγικές διόρθωσης των λαθών 

του γραπτού λόγου. Με βάση αυτά ομαδοποιούνται οι μικρότερες κατηγορίες των 

στρατηγικών ανατροφοδότησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατασκευής τυπολογίας 

των Tunstall και Gipps (1996). Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο της τυπολογίας 

περιλαμβάνει δύο βασικές διαστάσεις: την παραδοσιακή - δασκαλοκεντρική 

(συμπεριφοριστική) και τη σύγχρονη - μαθητοκεντρική (κοινωνικοπολιτισμική) 

διάσταση της ανατροφοδότησης. Συγχρόνως, το παραδοσιακό μοντέλο της 

αξιολογικής ανατροφοδότησης διαφοροποιείται από εκείνο της διαμορφωτικής και ως 

προς τον βαθμό συνειδητής εφαρμογής στρατηγικών από τον διδάσκοντα που 

αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων (McGarrell & 

Verbeem, 2007· Bennet, 2011). Κατά συνέπεια, η διάσταση της αναλυτικής - 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης αποτελεί παράμετρο διαφοροποίησης των 

στρατηγικών των διδασκόντων στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Με βάση τις 

διαστάσεις αυτές κατατάσσονται οι τύποι των φιλολόγων σε ένα συνεχές, τα όρια του 

οποίου καθορίζονται από τον βαθμό συμμετοχής του μαθητή στις επιμέρους 

στρατηγικές ανατροφοδότησης και τον ρόλο του μαθητή και του διδάσκοντος μέσα 

από αυτές, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.  

Για τη διαμόρφωση τυπολογίας των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας με 

βάση τους έξι παραγοντικούς άξονες στρατηγικών εφαρμόστηκε η Ιεραρχική Ανάλυση 

σε Συστάδες. Ως μέτρο διαφοροποίησης μεταξύ των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε 

το τετράγωνο της ευκλείδειας απόστασης και ως μέθοδος σχηματισμού των 

συστάδων το κριτήριο του Ward. Η εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες 

έγινε στους τυποποιημένους βαθμούς (z-scores) των εκπαιδευτικών σε κάθε άξονα 
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στρατηγικών. Η ανάλυση έδειξε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί λύση από δύο έως πέντε 

συστάδες-τύπους (Διάγραμμα 14). Εξετάστηκαν και οι τέσσερις λύσεις και την 

καλύτερη ερμηνεία προσέφερε αυτή με τις πέντε συστάδες - τύπους. 

 

Σχήμα 1: Κριτήρια διαμόρφωσης τυπολογίας φιλόλογων  

Στρατηγικές ανατροφοδότησης  

Παραδοσιακή-δασκαλοκεντρική                                      Σύγχρονη-μαθητοκεντρική διάσταση 

διάσταση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αξιολογική ανατροφοδότηση                                                    Διαμορφωτική ανατροφοδότηση  
 

 

Διάγραμμα 14. Διαγραμματική ανάλυση συστάδων-τύπων των φιλολόγων 
 

Με βάση τα αποτελέσματα της λύσης αυτής οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε ομάδες-τύπους. Στον πρώτο τύπο Σ1 ανήκουν 

65 φιλόλογοι (28,8%), στο δεύτερο τύπο Σ2 36 (15,9%), στον τρίτο Σ3 68 (30,1%), 

στον τέταρτο τύπο Σ4 27 (11,9%) και στον πέμπτο τύπο Σ5 ανήκουν 30 φιλόλογοι 

(13,3%). Στον Πίνακα 49 παρουσιάζεται το προφίλ των πέντε τύπων ως προς τους 

μέσους βαθμούς (κεντροειδή) στους έξι άξονες στρατηγικών. 
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Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 49 προκύπτουν οι παρακάτω πέντε τύποι 

φιλολόγων ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες στρατηγικών ανατροφοδότησης και 

τον ρόλο του διδάσκοντος και του μαθητή σε αυτές: 

Πίνακας 49. Προφίλ τυπολογίας των φιλολόγων  

Συστάδες - Τύποι F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Σ1 2,8 1,5 1,4 1,9 4,1 1,0 

Σ2 3,2 2,7 1,8 2,8 4,0 1,7 

Σ3 2,8 2,0 2,2 3,5 3,9 1,0 

Σ4 4,1 2,4 2,7 4,1 4,5 1,0 

Σ5 2,3 3,4 1,5 3,3 3,6 1,0 

R2 
0,331 0,450 0,402 0,420 0,089 0,645 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Ο τύπος Σ1 εφαρμόζει περισσότερο από όλες τις στρατηγικές εκείνη της 

άμεσης ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών και με μεγάλη απόκλιση 

σε σχέση με την έμμεση ανατροφοδότηση. Διακρίνεται αισθητά από τους υπόλοιπους 

τύπους ως προς τον χαμηλό βαθμό εφαρμογής αφενός της εστιαζόμενης 

ανατροφοδότησης στα λάθη και αφετέρου της συμμετοχής των μαθητών σε 

πρακτικές αναθεώρησης του γραπτού τους λόγου μέσα από διαδικασίες 

αυτοδιόρθωσης, αλληλοδιόρθωσης και συνεργασίας του συνόλου της τάξης με τον 

διδάσκοντα. Υιοθετεί, τέλος, το συνδυασμό της διόρθωσης με γενικά σχόλια στον 

τέλος του γραπτού, όπως και οι άλλες συστάδες εκπαιδευτικών. Ο τύπος αυτός 

φιλολόγων χαρακτηρίζεται ως αμιγώς δασκαλοκεντρικός, καθώς μεταθέτει την 

ευθύνη της διόρθωσης κυρίως στον διδάσκοντα χωρίς συγκεκριμένη στοχοθεσία στη 

διαδικασία ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών, γεγονός που τον κατατάσσει 

στο πλαίσιο της αξιολογικής ανατροφοδότησης. 

Η δεύτερη συστάδα φιλολόγων (Σ2) εφαρμόζει και αυτή περισσότερο την 

άμεση ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου, αξιοποιώντας, ωστόσο, 

περιστασιακά και πρακτικές της έμμεσης ανατροφοδότησης. Σε σχέση με τον τύπο 

Σ1 εφαρμόζει περισσότερο την εστιαζόμενη ανατροφοδότηση, ενώ από τις πρακτικές 

αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους μαθητές δείχνει να υιοθετεί σε κάποιο 

βαθμό τη συνεργασία του διδάσκοντα με το σύνολο της τάξης σε σχέση με τις 

πρακτικές της αυτοδιόρθωσης και της αλληλοδιόρθωσης. Διαφοροποιείται από τους 

υπόλοιπους τύπους ως προς το ότι δίνει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στο 

συνδυασμό της διόρθωσης με την ύπαρξη τελικών-γενικών σχολίων στον γραπτό 

λόγο των μαθητών. Η συστάδα αυτή των φιλολόγων συνιστά έναν κανονιστικό τύπο 
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ως προς τη διόρθωση, σύμφωνα με τον οποίο αφήνονται κάποια μικρά περιθώρια 

πρωτοβουλίας στον μαθητή να συμμετάσχει στην επεξεργασία των λαθών του, ο 

διδάσκων οικειοποιείται, ωστόσο, την τελική ευθύνη και τον έλεγχο του γραπτού 

λόγου μέσα από τη διόρθωση. Για τον λόγο αυτόν συνάδει και αυτός ο τύπος 

περισσότερο με το πλαίσιο της αξιολογικής ανατροφοδότησης.  

Οι φιλόλογοι που ανήκουν στη συστάδα Σ3 συνιστούν ένα μεικτό τύπο ως 

προς την ανατροφοδότηση, καθώς συνδυάζουν χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε 

γενικές γραμμές σε έναν μέσο βαθμό σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες συστάδες. Η 

ομάδα αυτή των φιλολόγων εφαρμόζει κυρίως την άμεση ανατροφοδότηση από τον 

διδάσκοντα και σε μικρότερο βαθμό την έμμεση ανατροφοδότηση στα λάθη του 

γραπτού λόγου εστιάζοντας σπάνια σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση, όπως ο 

τύπος Σ1. Ωστόσο, υιοθετεί μερικές φορές πρακτικές αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου από τους μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τη συμμετοχή του 

συνόλου της τάξης και εφαρμόζει περισσότερο από τους τύπους Σ1 και Σ2 πρακτικές 

αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης μεταξύ των μαθητών. Αξιοποιεί, τέλος, το 

συνδυασμό της διόρθωσης με γενικά σχόλια στο τέλος του γραπτού. Ο τύπος αυτός 

των φιλολόγων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμιγώς δασκαλοκεντρικός ή αμιγώς 

μαθητοκεντρικός στη διόρθωση των λαθών, καθώς ο ρόλος του διδάσκοντος και του 

μαθητή στην ανατροφοδότηση δεν προκύπτουν διακριτά μέσα από τις επιμέρους 

στρατηγικές. Το γεγονός αυτό κατατάσσει τη συστάδα αυτή των φιλολόγων σε έναν 

μεικτό τύπο, ο οποίος αξιοποιεί εν μέρει χαρακτηριστικά τόσο του πλαισίου της 

αξιολογικής όσο και της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης. 

Η τέταρτη συστάδα φιλολόγων (Σ4) εφαρμόζει περισσότερο από όλες τις 

άλλες την εναλλαγή ανάμεσα στην εφαρμογή της έμμεσης και της άμεσης 

ανατροφοδότησης. Οι φιλόλογοι αυτοί διαφοροποιούνται έντονα από τους 

υπόλοιπους, καθώς αξιοποιούν πιο έντονα στρατηγικές αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου από τους μαθητές αφενός σε συνεργασία με τον διδάσκοντα και αφετέρου 

μέσα από πρακτικές αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης. Εφαρμόζουν, τέλος, ως 

έναν βαθμό την εστιαζόμενη ανατροφοδότηση και αξιοποιούν τη διόρθωση με τελικά 

σχόλια στο γραπτό, όπως όλοι οι υπόλοιποι τύποι. Ο τύπος αυτός των φιλολόγων 

χαρακτηρίζεται ως αμιγώς μαθητοκεντρικός, καθώς εντάσσει τον μαθητή ενεργά σε 

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των λαθών του γραπτού λόγου, 

γεγονός που τον κατατάσσει στο πλαίσιο της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης. 
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Τέλος, η πέμπτη συστάδα φιλολόγων (Σ5) εφαρμόζει λιγότερο από όλες τις 

υπόλοιπες τόσο την άμεση όσο και την έμμεση ανατροφοδότηση δίνοντας συγκριτικά 

προτεραιότητα στην αξιοποίηση της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης στα λάθη του 

γραπτού λόγου των μαθητών. Εφαρμόζουν σπάνια τη στρατηγική της αναθεώρησης 

του γραπτού λόγου μέσα από πρακτικές αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης, ενώ 

διαφαίνεται η τάση αξιοποίησης της στρατηγικής αυτής μέσα από τη συνεργασία του 

εκπαιδευτικού με το σύνολο της τάξης. Ο συνδυασμός της διόρθωσης με την 

παράθεση τελικών σχολίων αποτελεί και σε αυτή την ομάδα πρακτική 

ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών. Καθώς η στρατηγική της 

εστιαζόμενης ανατροφοδότησης υπερτερεί σε αυτόν τον τύπο φιλολόγων,  

χαρακτηρίζεται ως στοχοκεντρικός. Κινείται, ωστόσο, προς το πλαίσιο της 

αξιολογικής ανατροφοδότησης, εφόσον δίνει προτεραιότητα στην άμεση διόρθωση 

του λάθους σε συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό συμμετοχής του μαθητή στη 

διαδικασία της ανατροφοδότησης.  

Στον Πίνακα 50 αποτυπώνεται συνοπτικά το προφίλ του κάθε τύπου:  

 

Πίνακας 50. Εννοιολογική αποτύπωση της τυπολογίας των φιλολόγων 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Δασκαλοκεντρικός Κανονιστικός Μεικτός τύπος Μαθητοκεντρικός Στοχοκεντρικός 

Δίνει προτεραιότητα στην 

άμεση ανατροφοδότηση σε 

σχέση με την έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Εφαρμόζει κυρίως την 

άμεση ανατροφοδότηση 

και ως έναν βαθμό την 

έμμεση ανατροφοδότηση 

Εφαρμόζει περισσότερο 

την άμεση και κάποιες 

φορές την έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Παρουσιάζει μεγάλο βαθμό 

ευελιξίας στην εφαρμογή 

της άμεσης και έμμεσης 

ανατροφοδότησης 

Εφαρμόζει περισσότερο 

την άμεση 

ανατροφοδότηση σε 

σχέση με την έμμεση 

Σπάνια εστιάζει σε 

συγκεκριμένους τύπους 

λαθών κατά τη διόρθωση 

Μερικές φορές εστιάζει σε 

συγκεκριμένους τύπους 

λαθών κατά τη διόρθωση 

Σπάνια εστιάζει σε 

συγκεκριμένους τύπους 

λαθών κατά τη διόρθωση 

Εστιάζει ως έναν βαθμό σε 

συγκεκριμένους τύπους 

λαθών κατά τη διόρθωση 

Δίνει προτεραιότητα στην 

εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση σε 

συγκεκριμένους τύπους 

λαθών κατά τη διόρθωση 

Δεν ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή στη 

διόρθωση (αυτοδιόρθωση 

και αλληλοδιόρθωση) 

Σπάνια εφαρμόζει 

στρατηγικές αναθεώρησης 

του γραπτού λόγου από 

τους μαθητές 

(αυτοδιόρθωση και 

αλληλοδιόρθωση) 

Μερικές φορές εφαρμόζει 

στρατηγικές 

αναθεώρησης του 

γραπτού λόγου από τους 

μαθητές (αυτοδιόρθωση 

και αλληλοδιόρθωση 

Δίνει προτεραιότητα στις 

στρατηγικές αναθεώρησης 

του γραπτού λόγου από 

τους μαθητές 

(αυτοδιόρθωση και 

αλληλοδιόρθωση) 

Σπάνια εφαρμόζει 

στρατηγικές 

αναθεώρησης του 

γραπτού λόγου από τους 

μαθητές (αυτοδιόρθωση 

και αλληλοδιόρθωση) 

Δεν αξιοποιεί την ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή 

στην αναθεώρηση του 

γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία του 

εκπαιδευτικού 

Μερικές φορές αξιοποιεί 

την ενεργό συμμετοχή του 

μαθητή στην αναθεώρηση 

του γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία του 

εκπαιδευτικού 

Αξιοποιεί την ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή  

στην αναθεώρηση του 

γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία του 

εκπαιδευτικού  

Ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή 

στην αναθεώρηση του 

γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία του 

εκπαιδευτικού  

Μερικές φορές αξιοποιεί 

την ενεργό συμμετοχή του 

μαθητή στην αναθεώρηση 

του γραπτού λόγου με τη 

συνεργασία του 

εκπαιδευτικού 

Συνδυάζει τη διόρθωση των 

λαθών με γενικά σχόλια στο 

τέλος του γραπτού 

Δίνει προτεραιότητα στη 

διόρθωση των λαθών με 

γενικά σχόλια στο τέλος 

του γραπτού 

Συνδυάζει τη διόρθωση 

των λαθών με γενικά 

σχόλια στο τέλος του 

γραπτού 

Συνδυάζει τη διόρθωση των 

λαθών με γενικά σχόλια στο 

τέλος του γραπτού 

Συνδυάζει τη διόρθωση 

των λαθών με γενικά 

σχόλια στο τέλος του 

γραπτού 

Εφαρμόζει την αξιολογική 

ανατροφοδότηση 

Εφαρμόζει την 

αξιολογική 

ανατροφοδότηση 

Κινείται ανάμεσα στην 

αξιολογική και 

διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση 

Εφαρμόζει τη 

διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση 

Εφαρμόζει την 

αξιολογική 

ανατροφοδότηση 
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Α2. Προφίλ Συστάδων Δευτέρου Επιπέδου 
 

Για να γίνει μεγαλύτερη εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τύπων 

εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του προφίλ τους σε σχέση με άλλες 

μεταβλητές που δεν συμμετείχαν στο σχηματισμό τους, αλλά καταγράφηκαν μέσω 

του σχετικού ερωτηματολογίου. Ως μεταβλητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κρίθηκαν το 

φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία και οι επιπλέον σπουδές:  

 

Δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φύλου των 

φιλολόγων και των τύπων ως προς τις στρατηγικές διόρθωσης του λάθους (χ
2 

(4)=0,868, p=0,938) (Διάγραμμα 15).  

 

Διάγραμμα 15. Προφίλ Συστάδων δεύτερου επιπέδου ως προς το φύλο 

 

Δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των 

φιλολόγων και των τύπων ως προς τις στρατηγικές διόρθωσης του λάθους 

(χ
2
(16)=17,733, p=0,338) (Διάγραμμα 16).  

Δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διδακτικής 

εμπειρίας των φιλολόγων και των τύπων ως προς τις στρατηγικές διόρθωση του 

λάθους στον γραπτό λόγο (χ
2
(24)=16,833, p=0,866) (Διάγραμμα 17). 

13,8 13,9 11,8
7,4

13,3

86,2 86,1 88,2
92,6

86,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5

Γυναίκα

Άνδρας



207 

 

 

 

Δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπλέον 

σπουδών των φιλολόγων και των τύπων ως προς τις στρατηγικές διόρθωσης του 

(χ
2
(12)=11,185, p=0,518) (Διάγραμμα 18). 

 

 

Διάγραμμα 16.  Προφίλ Συστάδων δεύτερου επιπέδου ως προς την ηλικία 

 

 

 

Διάγραμμα 17. Προφίλ Συστάδων δεύτερου επιπέδου ως προς τη διδακτική εμπειρία 
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Διάγραμμα 18. Προφίλ Συστάδων δεύτερου επιπέδου ως προς τις επιπλέον σπουδές  

 

 

Α3. Προφίλ Συστάδων Τρίτου Επιπέδου 
 

Δεν ανιχνεύθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των πέντε τύπων 

εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες μέτρησης των κριτηρίων βαρύτητας των 

λαθών του γραπτού λόγου (Διάγραμμα 19) και των γενικών πεποιθήσεων των 

φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος (Διάγραμμα 20).  

 

 

Διάγραμμα 19. Προφίλ Συστάδων τρίτου επιπέδου ως προς τα κριτήρια βαρύτητας των λαθών 
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Διάγραμμα 20. Προφίλ Συστάδων τρίτου επιπέδου ως προς τις γενικές πεποιθήσεις για το γλωσσικό 

λάθος 

 

5.5 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας 

 

Γενικές πεποιθήσεις των φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος  

 

Ως προς τον πρώτο στόχο της ποσοτικής έρευνας, ο οποίος αφορά στην καταγραφή 

κάποιων γενικών πεποιθήσεων των φιλολόγων για τoν ρόλο του λάθους στη 

γλωσσική διδασκαλία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Η θεώρηση του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία από την πλειονότητα των 

φιλολόγων απηχεί σε γενικές γραμμές πεποιθήσεις που απορρέουν από τη σύγχρονη 

παιδαγωγική θεώρηση του ως στοιχείου που μπορεί να εντάσσεται δημιουργικά και 

γόνιμα στη διαδικασία μάθησης (Βάμβουκα, 2008· Κατσούδα & Τράπαλης, 2008). 

Ωστόσο, διαπιστώνεται στις απόψεις των φιλολόγων και η ανάγκη "αποφυγής" του 

λάθους στη γλωσσική διδασκαλία, γεγονός που πηγάζει από συμπεριφοριστικές 

πεποιθήσεις στη θεώρηση του ως αιτίας μονιμοποίησης αρνητικών συνηθειών στους 

μαθητές (Σφυρόερα, 2003· Βάμβουκα, 2008).  

Επομένως, αν συνυπολογίσει κανείς ότι και ένα μέρος των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών ενοχοποιεί τον μαθητή ως προς τη διάπραξη του γλωσσικού λάθους 

επιβεβαιώνεται ότι οι πεποιθήσεις τους απορρέουν συχνά από ένα «μείγμα» 

παραδοσιακών - συμπεριφοριστικών και σύγχρονων προσεγγίσεων ως προς τη 
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διαχείριση του λάθους στη γλωσσική διδασκαλία (Davis, 2003· OECD, 2009:95). 

Λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα στις γενικές πεποιθήσεις των 

φιλολόγων για το γλωσσικό λάθος και τις πρακτικές ανατροφοδότησης που δηλώνουν 

ότι υιοθετούν στην πράξη, προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης ενός βαθύτερου και πιο 

παγιωμένου συστήματος πεποιθήσεων που καθορίζει τις επιλογές τους στη διδακτική 

πράξη ως προς αυτό.  

 

Κριτήρια βαρύτητας των λαθών του γραπτού λόγου κατά τη διόρθωση 

  

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αναφέρεται στον προσδιορισμό της βαρύτητας που 

δίνουν οι φιλόλογοι σε επιμέρους λάθη του γραπτού λόγου. Η διαπίστωση που 

προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι ότι δίνουν σε γενικές 

γραμμές μεγάλη βαρύτητα σε όλα τα επιμέρους λάθη που συνδέονται με τα κριτήρια 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου σε επίπεδο μορφής-έκφρασης, δομής και 

περιεχομένου. Αξίζει βεβαία να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Barksdale-Ladd & 

King (2000) είναι δύσκολο στη διδακτική πράξη να ισορροπήσει ο διδάσκων 

ανάμεσα στην ταυτόχρονη εστίαση σε «τεχνικές» πτυχές του γραπτού λόγου και στο 

περιεχόμενο του κατά τη διόρθωση. Συγχρόνως, τα κριτήρια των διδασκόντων σε 

σχέση με την αξιολόγηση  του γραπτού λόγου των μαθητών χαρακτηρίζονται από τη 

διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Griffin, 1982· Zamel, 1985· Anson, 2000· Barksdale -Ladd 

& King, 2000) ως πολύ διαφορετικά και πολλές φορές αντιφατικά μεταξύ τους.  

Εξαρτώνται από τις διαφορετικές εμπειρίες, προσδοκίες και ενδεχομένως τις 

προϋπάρχουσες προκαταλήψεις τους με αποτέλεσμα η αναγνώριση και αξιολόγηση 

των λαθών του γραπτού λόγου κατά τη διόρθωση να αποτελεί μια δύσκολη και 

υποκειμενική διαδικασία.  

H έλλειψη, ωστόσο, σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στους φιλολόγους 

του δείγματος ως προς τη βαρύτητα επιμέρους λαθών του γραπτού λόγου 

καταδεικνύει και την καθοριστική επίδραση του ευρύτερου πλαισίου αξιολόγησης 

στον τομέα αυτό. Η διαπίστωση αυτή συνάδει με τη θεώρηση της ανατροφοδότησης 

και της αξιολόγησης ως κοινωνικών πρακτικών που απορρέουν από το εκάστοτε 

θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου (Peterson & McClay, 2010). Οι 

φιλόλογοι φαίνεται να επηρεάζονται από το γενικότερο ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης 

του γραπτού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Αδαλόγλου, 2007:80), το οποίο 

αποδίδει αξιολογική βαρύτητα σε όλα τα επιμέρους κριτήρια βαρύτητας των λαθών.   
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Αυτά συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.& Α.Π.Σ., 2003) και στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων στο Γυμνάσιο (2006). Κατά συνέπεια, οι πρακτικές διόρθωσης δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των λαθών, καθώς 

δεν διαπιστώθηκε η τάση έντονης αξιολογικής διαβάθμισης και ιεράρχησής τους από 

τους διδάσκοντες. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την μη ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης των λαθών και τις 

πρακτικές διόρθωσης που ισχυρίζονται οι ίδιοι ότι εφαρμόζουν.  

Εντούτοις, εκφράζεται μια μικρή επιφύλαξη από τους συμμετέχοντες ως προς 

την έλλειψη πρωτοτυπίας των ιδεών. Φαίνεται να μη δίνουν στο στοιχείο αυτό την 

ανάλογη βαρύτητα σε σχέση με τα άλλα κριτήρια που σχετίζονται με το περιεχόμενο, 

παρόλο που η πρωτότυπη παραγωγή λόγου είναι ζητούμενο, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αναπαραγωγή απόψεων που ακούν και μελετούν οι μαθητές 

(Aθανασίου, 2001). 

Διακρίνεται, παράλληλα, μια μικρή τάση ανοχής από τους φιλολόγους στα 

λάθη ορθογραφίας και στίξης, από την οποία προκύπτει μια σχετική μείωση της 

βαρύτητας που δινόταν παραδοσιακά από τους διδάσκοντες στα συγκεκριμένα λάθη 

του γραπτού λόγου (Ζamel, 1985· Diab, 2006). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει 

έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι., 2010) σε φιλολόγους του Γυμνασίου, 

στην οποία διαπιστώθηκε ότι τα ορθογραφικά λάθη αντιμετωπίζονται πλέον με 

μεγαλύτερη επιείκεια στο πλαίσιο της αξιολόγησης του γραπτού λόγου σε σχέση με 

το παρελθόν, καθώς στα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου δεν προτείνεται 

άμεσα η διδασκαλία της ορθογραφίας (σ. 121).  

Ταυτόχρονα, από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι φιλόλογοι 

σε μεγάλο ποσοστό παρεμβαίνουν διορθωτικά σε στοιχεία του προφορικού λόγου που 

εντοπίζουν στον γραπτό λόγο των μαθητών και ειδικότερα σε εκείνα που σχετίζονται 

με την επίδραση κοινωνικών γλωσσικών ποικιλιών. Τα περισσότερα από τα λάθη της 

κατηγορίας αυτής ανήκουν στα λεγόμενα ιδιοσυγκρασιακά λάθη (idiosyncratic 

errors) των μαθητών και εναπόκεινται συχνά, σύμφωνα με έρευνα του Hamid (2007) 

σε μια διαδικασία υποκειμενικής ερμηνείας και ανακατασκευής τους από τον 

διδάσκοντα χωρίς να λαμβάνεται συχνά υπόψη η πρόθεση του μαθητή στη 

λανθασμένη χρήση. Τα λάθη αυτά ανάγονται σύμφωνα με τους Αρχάκη και 

Ιορδανίδου (1999) στην ανεπαρκή εξοικείωση των μαθητών με τις συμβάσεις του 
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γραπτού λόγου, ενώ χρήζουν επισήμανσης και όχι έντονης διορθωτικής παρέμβασης 

από τους διδάσκοντες (Μήτσης, 1999· Αρχάκης, 2009:186).  

Τέλος, ως προς τη χρήση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων οι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τον βαθμό διορθωτικής τους παρέμβασης σε λάθη 

που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Γεγονός είναι ότι οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών ποικίλλουν ως προς τη χρήση του ιδιωματικού λόγου στη γλωσσική 

διδασκαλία. Όπως προκύπτει και από την έρευνα των Pavlou & Papapavlou (2004 

στο Παπανικόλα & Τσιμπλάκου, 2008), αφενός οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει 

να διορθώνουν τους μαθητές στη χρήση της διαλέκτου κυρίως στον γραπτό λόγο και 

αφετέρου είναι πιο δεκτικοί στην εμφάνιση της διαλέκτου στον προφορικό λόγο για 

σκοπούς αστεϊσμού ή για διασαφήνιση δύσκολων εννοιών. Ωστόσο, η  σύγχρονη 

θεώρηση του λάθους δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη σύγκριση της γλώσσας 

του μαθητή με την επίσημη μορφή της διδασκόμενης γλώσσας (Μήτσης, 1999). Η 

ανάγκη υποχώρησης της ρυθμιστικής αντίληψης σε σχέση με την πρότυπη γλώσσα 

του σχολείου συνδέεται με τη δημιουργική ένταξη των λαθών αυτών στη γλωσσική 

διδασκαλία και την αλλαγή αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

γλωσσική ποικιλία (Byrnes et al., 1997· Papapavlou, 2007).   

 

Συχνότητα λαθών στον γραπτό λόγο των μαθητών  

 

Ο τρίτος στόχος της ποσοτικής έρευνας συνδέεται με τη διερεύνηση της συχνότητας 

με την οποία οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι συναντούν στον γραπτό λόγο των μαθητών 

λάθη στους επιμέρους τομείς του. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες-εκπαιδευτικούς 

παρουσιάζεται υψηλός βαθμός συχνότητας στα μαθητικά γραπτά σε όλα τα επιμέρους 

λάθη που ανήκουν στη δομή, στην έκφραση-μορφή και στο περιεχόμενο. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται και από έρευνες (βλ. Αντωνοπούλου, 2006· Γούτσος, 2007·  

Ηλιοπούλου, 2009· Π.Ι., 2010) που έχουν διεξαχθεί στη χώρα σε γραπτά κείμενα 

μαθητών, φυσικών και μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. 

Εξάλλου, η έντονη συχνότητα πολλών από τις κατηγορίες λαθών που εντοπίζουν οι 

φιλόλογοι στον γραπτό λόγο των μαθητών θεωρείται εν μέρει ότι επηρεάζει τη 

συνολική βαρύτητα που δίνουν σε αυτά (James, 1998:210· Ferris, 2002:59). Καθώς 

μέσα από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων προκύπτει υψηλός βαθμός 

συστηματικότητας όλων των επιμέρους λαθών που εντοπίζουν στον γραπτό λόγο των 

μαθητών, καταδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό και η μη αφομοίωση της 
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ανατροφοδότησης που παρέχεται στους μαθητές από τους διδάσκοντες στη διδακτική 

πράξη.  

 

Συχνότητα εφαρμογής πρακτικών ανατροφοδότησης  

 

Η αποτύπωση του βαθμού υιοθέτησης συγκεκριμένων πρακτικών ανατροφοδότησης 

από τους φιλολόγους στα λάθη του γραπτού λόγου αφορά στον τέταρτο στόχο της 

έρευνας.  

Αρχικά, από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι εφαρμόζουν κυρίως πρακτικές που 

ανήκουν στη στρατηγική της άμεσης ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών, όπως 

προκύπτει και από αντίστοιχες έρευνες για τις προτιμήσεις μαθητών και διδασκόντων 

σε αυτόν τον τύπο ανατροφοδότησης (Ferris et al., 2000· Ferris & Roberts, 2001). 

Ειδικότερα, ο εντοπισμός του λάθους και η παροχή του σωστού, σε συνδυασμό 

πολλές φορές με κάποια μεταγλωσσικά σχόλια μέσα στο γραπτό αναδεικνύεται σε 

βασικό τύπο διόρθωσης που υιοθετούν οι φιλόλογοι του Γυμνασίου. Ο τρόπος αυτός 

διόρθωσης συνδυάζεται με την προσθήκη τελικών γενικών σχολίων στο γραπτό των 

μαθητών, η οποία φαίνεται να εφαρμόζεται από το σύνολο των διδασκόντων 

(Αθανασίου, 2001). Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ο δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας της 

διόρθωσης και η παραδοσιακή προσέγγιση των λαθών του γραπτού λόγου, στο 

πλαίσιο της οποίας ο διδάσκων έχει την αποκλειστική ευθύνη της παροχής του 

σωστού και ο γραπτός λόγος προσεγγίζεται ως τελικό προϊόν μέσα από πρακτικές   

αξιολογικής ανατροφοδότησης.  

Από τις πρακτικές της έμμεσης ανατροφοδότησης, οι οποίες φαίνεται να 

υιοθετούνται περιστασιακά από τους περισσότερους φιλολόγους, προτιμώνται 

περισσότερο εκείνες που συνδυάζονται με την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων 

από τον διδάσκοντα στον μαθητή ως προς τον τύπο του λάθους και  τη διόρθωση του 

και οι οποίες ανήκουν στη στρατηγική της μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης. 

Αντίστοιχα, διαπιστώνεται και η περιστασιακή εφαρμογή της προφορικής 

ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου με την ευθύνη της ανατροφοδότησης 

να ανήκει αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό για την εξήγηση του λάθους, συνιστώντας 

ρητή (explicit) μορφή διόρθωσης (Ellis, 2009). Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η εφαρμογή - 

αλλά και κάποιες φορές η εναλλαγή - επιμέρους τύπων της άμεσης και έμμεσης 

ανατροφοδότησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη προσδιορισμού του 
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λάθους από τους διδάσκοντες σε ένα καθορισμένο από τους ίδιους πλαίσιο 

διαχείρισης του λάθους, το οποίο δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια μεταγνωστικής 

επεξεργασίας του στον μαθητή.  

Συγχρόνως, η ποσοτική έρευνα ανέδειξε τη γενικότερη τάση των 

εκπαιδευτικών να διορθώνουν όλα τα λάθη που συναντούν στον γραπτό λόγο των 

μαθητών χωρίς να δίνουν έμφαση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία λαθών.  Εντούτοις, 

η εστιαζόμενη ανατροφοδότηση αξιολογείται από έρευνες και μελέτες της ελληνικής 

και διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. Μήτσης, 1999· Ferris, 2002· Bitchener et al., 2005·  

Sheen, 2007· Ηattie & Timperley, 2007) ως πιο αποτελεσματική σε σχέση με την 

αναλυτική καθόσον αυτή εστιάζει την προσοχή των μαθητών σε συγκεκριμένο στόχο 

κατά τη διόρθωση με πολλά παιδαγωγικά οφέλη. Σε άλλες έρευνες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας (βλ. Lee, 2003a· Amrheim & Nassaji, 2010), ωστόσο, επιβεβαιώνεται 

η εφαρμογή από τους διδάσκοντες της αναλυτικής ανατροφοδότησης, ενώ προκύπτει 

θεωρητικά η προτίμησή τους στην εστιαζόμενη ανατροφοδότηση. H αναλυτική 

διόρθωση όλων των λαθών του γραπτού λόγου συνδέεται σύμφωνα με τη Lee (2003a) 

αφενός με τις προσδοκίες των μαθητών για την εφαρμογή της πρακτικής αυτής και 

αφετέρου με τις απαιτήσεις που οι διδάσκοντες βιώνουν για τον ρόλο τους ως 

υπευθύνων για τη διόρθωση όλων των λαθών στο γενικότερο πλαίσιο της 

αξιολογικής ανατροφοδότησης που κυριαρχεί στη σχολική πραγματικότητα. Η 

εστιαζόμενη διόρθωση φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη ανάδειξη 

της βαρύτητας που έχουν για τον διδάσκοντα ορισμένα λάθη και όχι με 

συγκεκριμένους στόχους ως προς τη διόρθωση με μια προοπτική εξέλιξης του μαθητή 

στον γραπτό λόγο.    

Ως προς τον τελικό σχολιασμό του γραπτού λόγου διακρίνεται η κατάταξη 

των λαθών του γραπτού λόγου σε γενικές κατηγορίες (περιεχομένου, έκφρασης-

μορφής και δομής) και ο σχολιασμός κάθε μιας από τους διδάσκοντες. Ενώ η 

ομαδοποίηση των λαθών σε μεγαλύτερες κατηγορίες καθιστά την ανατροφοδότηση 

πιο διαχειρίσιμη για διδάσκοντες και μαθητές (Ferris, 2002:68·  Ηattie & Timperley, 

2007), χρήζει περισσότερης διερεύνησης ο τρόπος εφαρμογής της στη διδακτική 

πράξη από τους φιλολόγους, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος παράθεσης γενικόλογων και 

ασαφών διορθωτικών σχολίων προς τον μαθητή, τα οποία καθιστούν μη 

αποτελεσματική την ανατροφοδότηση που λαμβάνει (Zamel, 1985· Ronayne, 1999·  

Aθανασίου, 2001).  
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Τέλος, από την ποσοτική έρευνα προκύπτει η απουσία αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών ως μέσων ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών, παρόλο που 

αρκετοί φιλόλογοι έχουν λάβει τη βασική κυρίως πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εφαρμογή ποικίλων διδακτικών πρακτικών που 

αποσκοπούν στη δημιουργική ένταξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 

γλωσσική διδασκαλία προσκρούει μεταξύ άλλων σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη 

(2012): α. στην έλλειψη κατάλληλου σχεδιασμού επιμέρους προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αυτές και β. στο φαινόμενο που παρατηρείται 

στο ελληνικο σχολείο η ύπαρξη και μόνο των υποδομών και των νέων τεχνολογιών 

να θεωρείται ότι σηματοδοτούν αλλαγές που επί της ουσίας είναι ελάχιστες.  

 

Η σχέση της συχνότητας εφαρμογής των πρακτικών ανατροφοδότησης και των 

πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητά τους 

 

Με τον πέμπτο στόχο της ποσοτικής έρευνας συνδέονται η καταγραφή και 

διερεύνηση των πεποιθήσεων των φιλολόγων για την αποτελεσματικότητα επιμέρους 

πρακτικών ανατροφοδότησης. Αυτές ανάγονται στο γενικότερο πλαίσιο των 

στρατηγικών της άμεσης και της έμμεσης ανατροφοδότησης και του συνδυασμού 

τους με τύπους της μεταγλωσσικής και προφορικής ανατροφοδότησης.  

 Από τις συσχετίσεις της συχνότητας εφαρμογής των συγκεκριμένων 

πρακτικών από τους φιλολόγους με τις πεποιθήσεις τους για τον βαθμό 

αποτελεσματικότητάς τους αποτυπώνεται η τάση απόκλισης ανάμεσά τους για ένα 

μέρος των φιλολόγων του δείγματος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και η 

Βasturkmen (2012) μέσα από ανασκόπηση των αντίστοιχων ερευνών για τη σχέση 

πεποιθήσεων και διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών.  Στις περισσότερες από 

αυτές οι δηλωμένες πεποιθήσεις των διδασκόντων δεν συμβαδίζουν πάντα με τις 

διδακτικές πρακτικές τους λόγω εξωτερικών παραγόντων που ανάγονται σε 

περιορισμούς του εκπαιδευτικού - σχολικού πλαισίου. Ειδικά, για τη διόρθωση των 

λαθών υποστηρίζει ότι είναι αναμενόμενη η απόκλιση αυτή, καθώς θεωρεί ότι 

πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από “αυτόματες συμπεριφορές” των διδασκόντων στη 

διαχείριση του λάθους στην τάξη οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί στο πεδίο αυτό.  

Αρχικά, αμφισβητείται από μέρος των φιλολόγων που εφαρμόζουν την άμεση 

ανατροφοδότηση η αποτελεσματικότητά της, ενώ αποτελεί στην πράξη για τους 

ίδιους τον κυρίαρχο τύπο διόρθωσης. Ανάλογη τάση ισχύει και για τις πρακτικές της 
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έμμεσης-μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης, για τις οποίες υφίστανται επιφυλάξεις ως 

προς την αποτελεσματικότητά τους στον βαθμό που υιοθετούνται από ένα μέρος του 

δείγματος. Αξιοσημείωτες είναι παράλληλα, οι αποκλίσεις που σημειώθηκαν μεταξύ 

της χαμηλής συχνότητας εφαρμογής της πρακτικής της έμμεσης ανατροφοδότησης 

(απλή υπογράμμιση λάθους) από τους φιλολόγους και των πεποιθήσεών τους για τη 

σημαντική αποτελεσματικότητάς της. Η ίδια τάση παρατηρείται ως προς την 

προφορική ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου, την οποία ορισμένοι 

φιλόλογοι θεωρούν αποτελεσματική χωρίς να την εφαρμόζουν. Οι αποκλίσεις αυτές 

καταδεικνύουν ως έναν βαθμό μια αντιφατική σχέση ανάμεσα στις προσωπικές 

πεποιθήσεις των διδασκόντων για τις πρακτικές διόρθωσης του λάθους και στην 

αποτελεσματική εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Η σχέση αυτή είναι αναγκαίο 

να ερμηνευτεί μέσα από τη συνεξέταση εσωτερικών (προσωπικό σύστημα αξιών και 

πεποιθήσεων των διδασκόντων) και εξωτερικών μεταβλητών (παράγοντες θεσμικού 

και κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου) που την καθορίζουν (Fives & Buehl, 2012).   

 

Πρακτικές αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους μαθητές (αυτοδιόρθωση και 

αλληλοδιόρθωση) 

 

Ο έκτος στόχος της ποσοτικής έρευνας αφορά στη διερεύνηση του βαθμού 

αξιοποίησης από τους φιλολόγους πρακτικών επεξεργασίας της ανατροφοδότησης 

του διδάσκοντος από τους μαθητές μέσα από πρακτικές αναθεώρησης, 

αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης του γραπτού τους λόγου.  

Η παραγωγή γραπτού λόγου διαφαίνεται να προσεγγίζεται από τους 

φιλολόγους του δείγματος ως μία «στατική διαδικασία» που ολοκληρώνεται με τον 

ενδεικτικό σχολιασμό κάποιων γραπτών κατά την επιστροφή τους στην τάξη χωρίς να 

ακολουθούνται διαδικασίες αναθεώρησης των κειμένων σε μετασυγγραφικά στάδια. 

Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουν και οι έρευνες της Zamel (1985) και των Lavelle et 

al. (2002), ενώ οι Ferris και Hedgcock (2005:201), τονίζουν την τάση πολλών 

διδασκόντων να παραμελούν το «follow up» της διόρθωσης, με αποτέλεσμα να μην 

ελέγχουν τον βαθμό κατανόησης της ανατροφοδότησης από τους μαθητές ή τον 

βαθμό στον οποίο είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στο γραπτό τους. Οι στρατηγικές 

αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης δεν εφαρμόζονται συστηματικά από τους 

περισσότερους φιλολόγους στη γλωσσική διδασκαλία, όπως προκύπτει και στην 

πανελλήνια έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε εν ενεργεία φιλολόγους (Π.Ι., 
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2010:151-152). Φαίνεται να αξιοποιείται, ωστόσο, μερικές φορές, η  αναγραφή στον 

πίνακα ενδεικτικών φράσεων που περιέχουν λάθη, ώστε να διορθωθούν από τους 

μαθητές, πρακτική που θεωρείται ότι συμβάλλει αποτελεσματικά στην επανορθωτική 

διδασκαλία στο σχολείο (Αθανασίου, 2001· Μήτσης 2004β:246).  

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο βαθμός συμμετοχής του 

μαθητή στη διαδικασία διόρθωσης των λαθών του γραπτού λόγου, που χαρακτηρίζει 

τη σύγχρονη διδακτική αντίληψη (Μήτσης, 2004β:244), εξακολουθεί να παραμένει 

χαμηλός στη γλωσσική διδασκαλία. Οι φιλόλογοι περιορίζονται κυρίως στο να 

επισημαίνουν τις αδυναμίες των μαθητών με την επιστροφή των γραπτών χωρίς να 

εμπλέκουν συστηματικά τους μαθητές σε διαδικασίες αυτοδιόρθωσης και σε 

περαιτέρω επεξεργασία των λαθών τους. Το  γεγονός αυτό θεωρείται από τον Μήτση 

(2000) ως μια παραδοσιακή τεχνική και αιτία της έλλειψης αποτελεσματικότητας της 

ανατροφοδότησης.  

 

Τυπολογία ελλήνων φιλολόγων  

 

Ο έβδομος στόχος της έρευνας αφορά στη δημιουργία της τυπολογίας των Ελλήνων 

φιλολόγων του Γυμνασίου με βάση τις υπάρχουσες στρατηγικές διόρθωσης του 

γλωσσικού λάθους. Ο στόχος αυτός συναρτάται με τον όγδοο και ένατο στόχο και 

αφορά στη διερεύνηση της σχέσης των τύπων των φιλολόγων α. με ατομικά - 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, β. με τις γενικές πεποιθήσεις τους για το λάθος, γ. 

με τις πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διόρθωσης και δ. 

με τα κριτήρια βαρύτητας των γλωσσικών λαθών.  

Αρχικά, η ανάλυση κατέδειξε πέντε τύπους φιλολόγων, οι οποίοι 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιμέρους στρατηγικές διόρθωσης των λαθών του 

γραπτού λόγου, τον βαθμό συμμετοχής του μαθητή και το ρόλο του διδάσκοντος σε 

αυτές. Η πλειονότητα των φιλολόγων κατατάσσεται σε δύο βασικούς τύπους ως προς 

τη διόρθωση: ο ένας διακρίνεται για τον αμιγώς δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα και ο 

άλλος συνιστά μια μεικτή κατηγορία, η οποία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά των 

υπολοίπων ομάδων διαμορφώνοντας μια ενδιάμεση τάση ανάμεσα στην 

παραδοσιακή-δασκαλοκεντρική και τη σύγχρονη - μαθητοκεντρική διάσταση της 

ανατροφοδότησης.  

Από τη διερεύνηση της επίδρασης των ατομικών - δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία και οι επιπλέον σπουδές 
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στο προφίλ των τύπων των φιλολόγων διαπιστώθηκε η έλλειψη συσχέτισης των 

μεταβλητών αυτών με τους τύπους των φιλολόγων. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζουν αντιστοιχία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Voerman et al. 

(2012:1114), στην οποία επίσης δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στις 

στρατηγικές ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών και στο φύλο, στην ηλικία και στη 

διδακτική εμπειρία. Παράλληλα, στην έρευνα του OECD (2009:113-115) για την 

επίδραση ατομικών χαρακτηριστικών στις πεποιθήσεις και διδακτικές πρακτικές των 

διδασκόντων δεν εντοπίστηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στις επιπλέον σπουδές των 

διδασκόντων, ενώ διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η διδακτική εμπειρία καθορίζουν τις 

διδακτικές τους πρακτικές, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό, ανάμεσα στις εξεταζόμενες 

χώρες.  

Η έλλειψη συσχέτισης των ατομικών χαρακτηριστικών των φιλολόγων με τη 

συχνότητα εφαρμογής των πρακτικών ανατροφοδότησης και με τις πεποιθήσεις τους 

για την αποτελεσματικότητά τους οδηγεί στη διαπίστωση ότι η διόρθωση των λαθών 

του γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο ακολουθεί ένα παγιωμένο και τυποποιημένο μοτίβο 

πρακτικών.  Αυτό φαίνεται να μην καθορίζεται από το φύλο ή την ηλικία, ούτε όπως 

θα ήταν περισσότερο αναμενόμενο, από τη διδακτική εμπειρία των διδασκόντων. 

Προκύπτει, επομένως, η ανάγκη βαθύτερης διερεύνησης άλλων παραγόντων που 

σχετίζονται με επιμέρους πεποιθήσεις των φιλολόγων, οι οποίες καθορίζουν την 

εφαρμογή ή μη, συγκεκριμένων πρακτικών ως προς τη διαχείριση του λάθους  

Μερικοί από αυτούς ανάγονται αφενός στον μαθητή και αφετέρου στην προηγούμενη 

εμπειρία των εκπαιδευτικών κατά την επαγγελματική τους εκπαίδευση και ανάπτυξη 

και στην επίδραση του εκάστοτε εκπαιδευτικού - θεσμικού πλαισίου δράσης (όπως τα 

αναλυτικά προγράμματα, οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς 

τους εκπαιδευτικούς)  (Pajares, 1992·  Borg, 2003·  Zheng, 2009· Ellis, 2012:144).    
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Κεφάλαιο 6. Ποιοτική έρευνα  
 

6.1 Εισαγωγή  

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή του σκοπού και της αναγκαιότητας 

της ποιοτικής έρευνας σε σχέση με την ποσοτική έρευνα που προηγήθηκε. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε ως προς το 

ερευνητικό εργαλείο, τον πληθυσμό-στόχο και τη συλλογή-επεξεργασία των 

δεδομένων με βάση τους ερευνητικούς άξονες και τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα. Αναλύεται, τέλος, η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας και παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της.  

 

6.2 Σκοπός και αναγκαιότητα της έρευνας 
 

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας αποτελούν αφετηρία για μια σειρά ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς τα υπό εξέταση θέματα και τα 

αποτελέσματά τους θέτουν συχνά περαιτέρω προβληματισμούς στους ερευνητές 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Στην παρούσα διατριβή η ποιοτική έρευνα 

λειτουργεί συμπληρωματικά και αποσκοπεί στην κατανόηση και ερμηνεία των 

ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας που προηγήθηκε. Εξάλλου, η συνδυαστική και 

συμπληρωματική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων
101

 την πλέον 

αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση, για μια ολοκληρωμένη περιγραφή και 

ερμηνεία των διαστάσεων της κοινωνικής πραγματικότητας (Μακράκης, 1998). 

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Yauch και Steudel (2003) η αξιοποίηση ποσοτικών 

και ποιοτικών δεδομένων
102

 μπορεί να συντελέσει στη μείωση των προκαταλήψεων 

και την αύξηση της εγκυρότητας της έρευνας καθιστώντας δυνατή τη βαθύτερη 

κατανόηση των παραγόντων που κατευθύνουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε 

σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο εμφάνισής της.  

Εφόσον, λοιπόν, στην ποσοτική έρευνα ανιχνεύτηκε αρνητική συσχέτιση των 

πρακτικών ανατροφοδότησης των φιλολόγων με το φύλο, την ηλικία, τα τυπικά 

                                                 
101 Η αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων μπορεί να συμβάλει στην "τριγωνοποίηση" (triangulation), τη 

χρήση δηλαδή πολλαπλών μεθόδων και δεδομένων στην εξέταση ενός φαινομένου, μέσα από την οποία μπορεί να 

προκύψει η βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία του (βλ. Υauch & Steudel, 2003).  
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προσόντα και την προϋπηρεσία τους, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση 

και ερμηνεία των πρακτικών ανατροφοδότησης που υιοθετούν στη γλωσσική 

διδασκαλία. Ειδικότερα, η παρούσα ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη των 

παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές διόρθωσης 

των φιλολόγων του Γυμνασίου στα λάθη του γραπτού λόγου μέσα από τη διερεύνηση 

των πεποιθήσεων τους γι’ αυτές. Εξάλλου, οι έρευνες σχετικά με την 

ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου, οι οποίες παραδοσιακά διεξαγόταν 

αποπλαισιωμένα, είναι αναγκαίο να επικεντρώνονται πλέον στον τρόπο με τον οποίο 

οι διορθωτικές πρακτικές των διδασκόντων αντανακλούν τα προσωπικά τους πιστεύω  

σε σχέση με το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε να συνδέεται το «τι» με το 

«γιατί» της ανατροφοδότησης (Huot, 2002:112· Lee, 2008a). Οι πεποιθήσεις είναι 

δύσκολο να μετρηθούν άμεσα, αλλά εκμαιεύονται σε ερευνητικό επίπεδο από αυτό 

που τα άτομα «λένε», «προτίθενται» και «πράττουν» (Pajares, 1992). Για τον λόγο 

αυτόν η ποιοτική έρευνα καθίσταται αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος 

ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι διδάσκοντες αντιλαμβάνονται τις πρακτικές 

ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν στα λάθη του γραπτού λόγου σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Παράλληλα, οι 

“αφηγήσεις” (“narratives”)  των εκπαιδευτικών για τον εαυτό τους και τις πρακτικές 

που υιοθετούν ή απορρίπτουν συνιστά ενός είδος λόγου (discourse), που αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνουν την ταυτότητα τους στο 

πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Beauchamp & Lynn, 2009).  

 

6.3 Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας  
 

6.3.1 Ερευνητικό εργαλείο  
 

Σε αντίθεση με  τις ποσοτικές μεθόδους που επικεντρώνονται στην ποσοτικοποίηση 

και στη γενίκευση ενός φαινομένου σε μεγάλο εύρος πληθυσμού, οι ποιοτικές 

μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να εμβαθύνει στη σημασία που έχει για 

τα υποκείμενα το υπό διερεύνηση θέμα (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Σύμφωνα 

με τον Γκότοβο (1983 στο Χατζησαββίδης, 1993) η ποιοτική έρευνα, δεν 

ενδιαφέρεται για τη συλλογή "αντικειμενικών" μαρτυριών, αλλά για την έγκυρη 

καταγραφή της υποκειμενικής πραγματικότητας και τη βαθύτερη διερεύνηση των 

συμπεριφορών και των στάσεων μιας μικρής κοινωνικής ομάδας. Έτσι, για τους 
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στόχους της διατριβής επιλέχτηκε από τις ποιοτικές μεθόδους εκείνη της συνέντευξης 

με μικρό δείγμα φιλολόγων που συμμετείχε στην ποσοτική έρευνα, προκειμένου να 

διερευνηθούν σε βάθος επιμέρους αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.  

Η συνέντευξη, ως βασικό εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους Cohen et al.  (2000:374) σε συνδυασμό με άλλες 

μεθόδους στη διεξαγωγή μιας έρευνας, προκειμένου να εξεταστούν αναλυτικότερα τα 

κίνητρα των ερωτώμενων και να ερμηνευτούν οι απαντήσεις τους. Ειδικότερα, 

μερικά από τα πλεονεκτήματα της συνέντευξης σύμφωνα με τον Tuckman (1972 στο 

Cohen et al., 2000) είναι η δυνατότητα μέτρησης των γνώσεων, αξιών και των 

απόψεων ή αντιλήψεων ενός ατόμου, καθώς και η δυνατότητα άμεσης 

αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

εμβάθυνση στο υπό εξέταση θέμα - ακόμα και μη αναμενόμενου - σε σχέση με άλλες 

μεθόδους συλλογής στοιχείων (Cohen et al., 2000:375· Παρασκευόπουλος, 

1993:128). Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποιοτική προσέγγιση, όπως η συνέντευξη, 

παρέχει ουσιαστικά οφέλη που πηγάζουν από τη στρατηγική αντιπαράθεση των 

ποιοτικών δεδομένων της σκέψης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη διδακτική 

πράξη (Cross, 2010).  Εξαιτίας αυτού η συνέντευξη έχει χρησιμοποιηθεί ως βασικό 

εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου και ως συμπληρωματική μέθοδος άλλων ποσοτικών 

και ποιοτικών προσεγγίσεων στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου και στην καταγραφή 

του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου, στο οποίο αυτή διεξάγεται 

(Tunstall & Gipps, 1996· Barksdale -Ladd & King, 2000· Zacharias, 2007· Lee, 

2007·  Lee, 2008a,b·  Yoshida, 2008·  Rahim et al., 2009· Peterson & McClay, 2010).  

Στην παρούσα διατριβή υιοθετήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης 

συνέντευξης, η οποία αποτελεί τον ενδιάμεσο τύπο ανάμεσα στην κατευθυνόμενη και 

την ελεύθερη συνέντευξη (Βάμβουκας, 2010:232). Χαρακτηρίζεται από τον ορισμό 

ενός πλαισίου επιλεγόμενων θεμάτων, γύρω από τα οποία οδηγείται η συνέντευξη, 

ώστε να εστιάσει τη συζήτηση στους στόχους της συγκεκριμένης μελέτης, 

παρέχοντας όμως την ελευθερία στον ερωτώμενο να μιλήσει για ό,τι έχει κεντρική 

σημασία για τον ίδιο και όχι για τον ερευνητή (Βell, 2005a:161). Παράλληλα, η 

ημιδομημένη συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να έχει πρόσβαση στη σκέψη των 

διδασκόντων και σε επιμέρους πτυχές της, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την 

εκμαίευση των πεποιθήσεών τους για το εξεταζόμενο θέμα (Luft & Roehrig, 2007).  
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Συγχρόνως, επιλέχτηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, καθώς επιτρέπουν τη 

βαθύτερη διερεύνηση των απόψεων του ερωτώμενου και δίνουν το περιθώριο για μη 

αναμενόμενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να υποδείξουν υποθέσεις 

που δεν έχουν εξεταστεί στην ποσοτική έρευνα που προηγήθηκε (Cohen et al., 

2000:381). Συγχρόνως, το πλαίσιο των ερωτήσεων που αξιοποιούν, γενικά, οι 

ποιοτικές μέθοδοι, αποσκοπεί σύμφωνα με τους Hesse-Biber και Leavy (2011:10) 

στην επίτευξη τριών βασικών ερευνητικών στόχων: α. τη διερεύνηση β. την 

περιγραφή γ. την ερμηνεία, οι οποίοι αντιστοιχούν, σύμφωνα με τους συγγραφείς, στο 

τι, πως και γιατί του υπό εξέταση φαινομένου. Για τον λόγο αυτόν διατυπώθηκαν 

στην παρούσα έρευνα α. δημογραφικές ερωτήσεις (background - demographic 

questions) για να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ερωτώμενων ως προς το φύλο, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα, β. περιγραφικές και ερμηνευτικές 

ερωτήσεις (experience - behavior questions) με σκοπό να αποτυπωθούν επαρκέστερα 

οι πρακτικές διόρθωσης του γραπτού λόγου στη διδακτική πράξη και γ. ερωτήσεις 

αξιολόγησης (opinion - value questions) για να διερευνηθούν οι προσωπικές απόψεις 

και πεποιθήσεις των ερωτώμενων ως προς την επιλογή ή απόρριψη συγκεκριμένων 

διδακτικών πρακτικών (Patton, 2002:348-350).  

Παράλληλα, υιοθετήθηκαν από την ερευνήτρια ερωτήσεις επανελέγχου 

(follow up questions) στις απαντήσεις των ερωτώμενων, όπου αυτό κρίθηκε 

αναγκαίο, προκειμένου να διασαφηνιστούν επαρκέστερα οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας (Brenner, 2006). Τέλος, 

προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της επιθυμητής ή "σωστής" απάντησης από 

την πλευρά των ερωτώμενων, δόθηκε από την ερευνήτρια η διευκρίνιση στους 

συμμετέχοντες πριν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ότι δεν υφίστανται σωστές 

ή λανθασμένες απαντήσεις, αλλά απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή 

της αλήθειας (Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 2008).  

 

6.3.2 Πληθυσμός Στόχος και επιλογή δείγματος 
 

Το δείγμα της συνέντευξης περιελάμβανε 10 φιλολόγους που υπηρετούν σε Γυμνάσια 

της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα διεξήχθη από τον Μάρτιο και έως 

και τον Απρίλιο του 2013. Η επιλογή του δείγματος έγινε από το σύνολο όσων είχαν 

συμμετάσχει στο πρώτο μέρος της ποσοτικής έρευνας και είχαν συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο. Καταβλήθηκε προσπάθεια να υπάρξει μια κλίμακα διαβάθμισης 
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των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, του φύλου και των τυπικών προσόντων 

τους (Πίνακας 1), ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφοροποίηση  

στην επιλογή του δείγματος ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, γεγονός που 

ενισχύει την αξιοπιστία των δεδομένων και την πολυπρισματική εξέτασή τους 

(Graneheim & Lundman, 2004). Από τους 10 εκπαιδευτικούς 7 ανήκουν σε σχολεία 

του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ενώ 3 προέρχονται από 

σχολεία της επαρχίας της Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

6.3.3 Ερευνητικοί άξονες - ερευνητικά ερωτήματα 
 

Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε συγκεκριμένους άξονες, οι οποίοι λειτουργούν 

συμπληρωματικά στα δεδομένα που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα και  

αποσκοπούν στη διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν τις στρατηγικές 

διόρθωσης των φιλολόγων.  

Αρχικά, επιχειρείται η αιτιολόγηση της υιοθέτησης ή απόρριψης από τους 

φιλολόγους του δείγματος των πρακτικών ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού 

λόγου των μαθητών που εντάσσονται στο πλαίσιο α. της άμεσης ανατροφοδότησης, 

β. της έμμεσης ανατροφοδότησης, γ. της ανατροφοδότησης μέσα από το γενικό 

σχολιασμό του γραπτού, δ. της προφορικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο, ε. 

της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης. Οι άξονες αυτοί απορρέουν από τις ερωτήσεις 

Εκπαιδευτικοί Φύλο Προϋπηρεσία Σπουδές 

Κ1 Άντρας 17 χρόνια Διδακτορικό 

 

Κ2 Γυναίκα 12 χρόνια Διδακτορικό 

 

Κ3 Γυναίκα 12 χρόνια Βασικό Πτυχίο 

 

Κ4 Άντρας 14 χρόνια Βασικό Πτυχίο 

 

Κ5 Γυναίκα 15 χρόνια Βασικό Πτυχίο 

 

Κ6 Γυναίκα 25 χρόνια Βασικό Πτυχίο 

 

Κ7 Γυναίκα 13 χρόνια Βασικό Πτυχίο 

 

Κ8 Γυναίκα 9 χρόνια Μεταπτυχιακό 

 

Κ9 Άντρας 6 χρόνια Βασικό Πτυχίο 

 

Κ10 Γυναίκα 20 χρόνια Βασικό Πτυχίο 
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V16, V21 και V18 της ποσοτικής έρευνας. Τα ερωτήματα για τη διαφοροποίηση της 

διόρθωσης ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των μαθητών, η τυχόν 

διαφοροποίηση της διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους, καθώς και η 

σύνδεση της διόρθωσης με την παροχή βαθμού με στόχο την αξιολόγηση συνιστούν 

άξονες, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά στην ενίσχυση της βαθύτερης 

εξέτασης των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τις στρατηγικές των 

διδασκόντων.  

Παράλληλα, στις συνεντεύξεις ανήκει ο άξονας της βαρύτητας που δίνουν οι 

συμμετέχοντες σε συγκεκριμένα λάθη του γραπτού λόγου που αφορούν στο 

περιεχόμενο, τη δομή και την έκφραση-μορφή του και αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 

V9,V10 και V11 της ποσοτικής έρευνας.  

Από τις ερωτήσεις V17 και V18 του ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας 

προκύπτουν ως επόμενοι άξονες των συνεντεύξεων α. ο τρόπος επεξεργασίας της 

ανατροφοδότησης του διδάσκοντος από τον μαθητή (follow up) και β. η αιτιολόγηση 

από τους φιλολόγους των πρακτικών εκείνων που αφορούν στον βαθμό συμμετοχής ή 

μη του μαθητή σε διαδικασίες αναθεώρησης του γραπτού λόγου (αυτοδιόρθωση και 

αλληλοδιόρθωση).  

Στον τελευταίο άξονα των συνεντεύξεων γίνεται απόπειρα καταγραφής των 

απόψεων και αντιλήψεων των φιλολόγων για τις δυσκολίες και τις προϋποθέσεις 

αποτελεσματικότητας της ανατροφοδότησης σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και το 

μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής πραγματικότητας.  

Οι παραπάνω άξονες, που προέκυψαν και από αντίστοιχες έρευνες για την 

ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών Diab (2006), Lee 

(2008a), Lee (2008b), Peterson και McClay (2010), καθώς και από μελέτες των Ferris 

(2002), Ferris και Hedgcock (2005) και Bitchener (2008), ομαδοποιούνται στις 

παρακάτω ενότητες: 

- Η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στη διερεύνηση των πεποιθήσεων των 

διδασκόντων για την εφαρμογή ή μη συγκεκριμένων στρατηγικών 

ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών και περιλαμβάνει τους 

παρακάτω άξονες στρατηγικών:  

 Άμεση και έμμεση ανατροφοδότηση  

 Μεταγλωσσική ανατροφοδότηση 

 Αναδιατύπωση του λάθους 
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 Εστιαζόμενη ανατροφοδότηση 

 Προφορική ανατροφοδότηση  

 Η ανατροφοδότηση μέσα από τον τελικό σχολιασμό του γραπτού 

 Ο βαθμός ως μέσο ανατροφοδότησης  

 Πρακτικές επεξεργασίας και ελέγχου της ανατροφοδότησης του 

διδάσκοντος από τον μαθητή (follow up)  

 Συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες αναθεώρησης του γραπτού 

λόγου από τους ίδιους (πρακτικές αυτοδιόρθωσης και 

αλληλοδιόρθωσης) 

Αυτή η ομάδα των ερωτήσεων αποβλέπει στη σύνδεση των διδακτικών 

πρακτικών των φιλολόγων με τις πεποιθήσεις τους για τους συγκεκριμένους τύπους 

ανατροφοδότησης, που εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη, καθώς αποτελούν βασική 

μεταβλητή που καθορίζει τις διδακτικές τους πρακτικές με τη μορφή είτε μιας 

συγκλίνουσας ή είτε μιας αποκλίνουσας σχέσης (Lee, 2008b).   

 

- Με τη δεύτερη ενότητα επιδιώκεται να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις των 

φιλολόγων για τη βαρύτητα που δίνουν σε επιμέρους κατηγορίες λαθών του 

γραπτού λόγου:  

 Βαρύτητα λαθών έκφρασης - μορφής  

 Βαρύτητα λαθών περιεχομένου 

 Βαρύτητα λαθών δομής 

Η ανίχνευση των πεποιθήσεων αυτών που σχετίζονται με τα κριτήρια βαρύτητας 

σε λάθη που δίνουν οι διδάσκοντες κατά τη διόρθωση κρίνεται απαραίτητη, εφόσον 

επηρεάζουν τις πρακτικές διόρθωσης που εφαρμόζουν και τον τρόπο που 

προσεγγίζουν γενικά τον γραπτό λόγο των μαθητών (Zamel, 1985· Ferris, 2002·  

Hyland & Anan, 2006).  

 

- Η τρίτη ενότητα αποσκοπεί στη διερεύνηση των πεποιθήσεων των 

φιλολόγων για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ανατροφοδότησης σε 

σχέση με το ευρύτερο - διδακτικό και θεσμικό - πλαίσιο της γλωσσικής 

διδασκαλίας στην Ελλάδα. Οι  άξονες των συνεντεύξεων της ενότητας αυτής 

είναι οι εξής:  
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 Αποτίμηση αποτελεσματικότητας της διόρθωσης  

 Δυσκολίες - Προβλήματα 

 Προτάσεις βελτίωσης 

Η βαρύτητα στην ενότητα αυτή δίνεται στην ανίχνευση των απόψεων και 

αντιλήψεων των φιλολόγων για τη διόρθωση σε άμεση σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο 

διεξαγωγής της, ώστε να ανιχνευτούν, α. τυχόν δυσκολίες που συναντούν οι 

φιλόλογοι στην εφαρμογή  συγκεκριμένων πρακτικών διόρθωσης β. οι προϋποθέσεις 

που σύμφωνα με τους ίδιους καθιστούν αποτελεσματική ή μη τη διόρθωση στη 

διδακτική πράξη. Εξάλλου, η θεώρηση της διόρθωσης ως κοινωνικής πρακτικής που 

αλληλεπιδρά πάντα με το θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο διεξαγωγής της καθιστά 

αναγκαία τη διερεύνησή της λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές αντιλήψεις των 

διδασκόντων μέσα σε αυτό (Peterson & McClay, 2010·  Evans et al., 2010a). 

Καθώς στο πλαίσιο του υπό εξέταση κεντρικού συστήματος πεποιθήσεων των 

διδασκόντων ανήκουν επιμέρους υποσυστήματα πεποιθήσεων
103

, που ανάλογα με τον 

βαθμό συνοχής τους με αυτό, καθορίζουν τις διδακτικές πρακτικές τους (Fives & 

Buehl, 2014), είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη στην απόπειρα ερμηνείας των 

πρακτικών ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν στον γραπτό λόγο των μαθητών. Για 

τον λόγο αυτόν κρίθηκε αναγκαία η συνεξέταση επιμέρους πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών που οι ίδιοι διαμορφώνουν μέσα από τις επιδράσεις του εκάστοτε 

κοινωνικού και θεσμικού πλαισίου της σχολικής πραγματικότητας (Pajares, 1992).  

Λειτουργώντας, επομένως, συμπληρωματικά προς τα αποτελέσματα της ποσοτικής 

έρευνας με την παρούσα ποιοτική έρευνα επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα:  

 ποιες είναι οι πεποιθήσεις των διδασκόντων που καθορίζουν τις πρακτικές 

ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν στα λάθη του γραπτού λόγου των 

μαθητών; 

 ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις των διδασκόντων ως προς 

την επιλογή ή απόρριψη συγκεκριμένων πρακτικών ανατροφοδότησης στον 

γραπτό λόγο των μαθητών;   

 

                                                 
103

 Σύμφωνα με τους Fives και Buehl (2012:478) τα συστήματα πεποιθήσεων (belief systems) των διδασκόντων 

περιλαμβάνουν επιμέρους πεποιθήσεις α.  για την προσωπικότητα (self) και τον ρόλο του διδάσκοντος β. για το 

θεσμικό πλαίσιο του σχολείου και τη σχολική κουλτούρα, γ. για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα δ. για 

συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές και προσεγγίσεις και ε. για τους μαθητές.  
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6.3.4 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
 

Η ερευνητική διαδικασία περιελάμβανε, αρχικά, συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς 

για τη λήψη των συνεντεύξεων, η διάρκεια των οποίων ήταν κατά μέσο όρο 40΄. Η 

καταγραφή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ψηφιακού 

δημοσιογραφικού μαγνητοφώνου και ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση και η 

ανάλυσή τους.   

Στη διαδικασία ανάλυσης των συνεντεύξεων υιοθετήθηκε η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), μέσα από την οποία μπορούν να εξαχθούν 

έγκυρα συμπεράσματα από τα δεδομένα και τη σύνδεση τους με τα συμφραζόμενα 

(context) (Bell, 2005a:128). Συγχρόνως, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου μπορεί 

ο ερευνητής, σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2010:263), να κατανοήσει και να 

ερμηνεύσει γνώμες, στάσεις, αξίες και γενικά, τη συμπεριφορά των ερευνητικών 

υποκειμένων σε σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο.   

Η ερευνητική διαδικασία βασίστηκε στις αρχές της επαγωγικής ανάλυσης 

περιεχόμενου (inductive content analysis), η οποία κινείται από το «ειδικό» στο 

«γενικό» μέσα από αφαιρετικές διαδικασίες, ώστε επιμέρους δεδομένα που 

προκύπτουν από την κωδικοποίηση να εντάσσονται σε γενικότερες κατηγορίες 

(generic categories). Αυτές μπορούν να ομαδοποιούνται και να ανάγονται με τη σειρά 

τους σε ευρύτερες κύριες κατηγορίες (main categories) που συμβάλλουν στην 

κατανόηση του υπό εξέταση φαινομένου και σχετίζονται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα (Elo & Kygnäs, 2007). Η διαδικασία της επαγωγικής ανάλυσης των 

συνεντεύξεων έχει αξιοποιηθεί σε έρευνες για την πιο αποτελεσματικά εκμαίευση 

των πεποιθήσεων των διδασκόντων (βλ. Luft & Roehrig, 2007).  

Για τις ανάγκες της διατριβής επιλέχτηκε η θεματική - σημασιολογική 

ανάλυση, η οποία α. εστιάζει σε έννοιες, σε νοήματα ή θέματα που ανακαλούνται 

σχετικά με το αντικείμενο μελέτης και β. στηρίζεται στη σημασιολογική ανάλυση του 

περιεχομένου ως ενότητας, κατά την οποία χρησιμοποιούνται φράσεις με αυτοτελές 

εννοιολογικό περιεχόμενο ή τμήματα του λόγου που αντιστοιχούν στο θέμα 

(Βάμβουκας, 2010:272). Επιπλέον, παρότι η μορφή του λόγου λαμβάνεται υπόψη 

στην παραπάνω διαδικασία ανάλυσης, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου 

μελετάται κυρίως το  βάθος, δηλαδή το περιεχόμενο του υλικού της επικοινωνίας, το 

οποίο διακρίνεται σε “φανερό” (“manifest content”) και “άδηλο” (“latent content”) 

(Mayring, 2000). Έτσι, μέσα από ερωτήματα που εκφράζονται συνοπτικά στο «ποιος, 
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τι, σε ποιον, γιατί και πώς», επιδιώκεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο η διερεύνηση 

αντιλήψεων, πεποιθήσεων και στάσεων του ατόμου-πομπού της επικοινωνίας 

(Βάμβουκας, 2010:263-266).  

Η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων ακολούθησε το προτεινόμενο από 

τους  Graneheim και Lundman (2004) μοντέλο ανάλυσης περιεχομένου. Ως μονάδα 

ανάλυσης (unit of analysis) ορίστηκαν ολόκληρες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, 

αποτελούμενες από παραγράφους, προτάσεις και λέξεις, οι οποίες συνιστούν 

σημασιολογικές μονάδες (meaning units) και εμπεριέχουν αλληλοσχετιζόμενες 

νοηματικές πτυχές που προκύπτουν μέσα από το συγκείμενο εμφάνισής τους (βλ. 

Παράρτημα 3). Μέσα από τη διαδικασία της συμπύκνωσης (condensation) των 

σημασιολογικών μονάδων και την αφαιρετική επεξεργασία τους (abstraction) 

προέκυψε στη συνέχεια η κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση του υλικού σε κώδικες 

(codes) (Πίνακας 2) και η ένταξη των κωδίκων σε κατηγορίες (categories) και 

υποκατηγορίες (sub-categories)  (Πίνακας 3). Τέλος, ακολούθησε  η ερμηνεία των 

δεδομένων βάσει των ερευνητικών αξόνων και ερωτημάτων που είχαν διατυπωθεί.  

  

Πίνακας 2: Δείγμα κωδικοποίησης υλικού συνεντεύξεων σύμφωνα με τους Graneheim & 

Lundman (2004:107) 
 

Σημασιολογική μονάδα (meaning 

unit): υπογράμμιση μόνο του λάθους 

Συνοπτική σημασιολογική 

μονάδα (condensed meaning 

unit): υπογράμμιση μόνο του 

λάθους-έλλειψη 

αποτελεσματικότητας 

Κώδικες (codes) 

Παράδειγμα:  

 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη 

χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Σκέτη υπογράμμιση όχι. Γιατί 

νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά 

ιδιαίτερα τον μαθητή, θα 

πελαγορδρομήσει, δεν θα 

αντιληφθεί ποιο είναι το είδος 

του λάθους, ούτε διόρθωση θα 

δει. Άρα γι’ αυτόν θα είναι 

κάτι που δεν πρόκειται να τον 

απασχολήσει περαιτέρω. 

 

 

 

 

Δεν το κάνω, γιατί η σκέτη 

υπογράμμιση δεν βοηθά τον 

μαθητή στο να εντοπίσει το 

είδος του λάθους και επειδή 

δεν θα δει διόρθωση, δεν θα 

ασχοληθεί περαιτέρω. 

 

Δύο κώδικες: 

 

α. αδυναμία εντοπισμού του 

λάθους από τον μαθητή 

β. η έλλειψη διόρθωσης οδηγεί τον 

μαθητή στην αποφυγή περαιτέρω 

ενασχόλησης 

 

Παραδείγματα: 

 

α. Όχι, λόγω αδυναμίας εντοπισμού 

του είδους του λάθους από τον 

μαθητή 

 

β. Όχι, γιατί δεν θα ασχοληθεί ο 

μαθητής περαιτέρω, αν δεν δει 

διόρθωση 
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Πίνακας 3: Δείγμα ένταξης των κωδίκων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τους 

Graneheim & Lundman (2004:108) 
 

Θέμα Η εφαρμογή της άμεσης ανατροφοδότησης από τον διδάσκοντα είναι αναγκαία για τον μαθητή 

 

Κατηγορίες 

 

Πεποιθήσεις για τον μαθητή 

 

Υπό- 

κατηγορίες 

Η παροχή του 

σωστού βοηθά τον 

μαθητή να 

αντιληφθεί και να 

κατανοήσει το 

λάθος 

Ο μαθητής δεν είναι 

σε θέση να γνωρίζει 

το σωστό 

Ο μαθητής δεν θα 

μπει σε διαδικασίες 

αυτοδιόρθωσης 

Οι αδύναμοι μαθητές δεν 

μπορούν να διορθώσουν 

μόνοι τους το λάθος  

Στους μαθητές μικρών 

τάξεων απαιτείται 

άμεση διόρθωση 

λαθών 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κώδικες 

Ο μαθητής θα 

θεωρήσει ότι δεν 

έχει λάθη, αν δεν 
λάβει διόρθωση 

 

Το σωστό παρέχεται 
με κόκκινο χρώμα, 

γιατί έτσι ο μαθητής 

κινητοποιείται να 
προσέξει τη 

διόρθωση 

 
Ναι, λόγω ανάγκης 

εντοπισμού του 

λάθους για να το 
προσέξει ο μαθητής 

 
Ναι, για να 

κατανοήσει ο 

μαθητής το λάθος 
του 

 

Πρέπει να γίνει 
διόρθωση για να 

μην περάσει έτσι το 

λάθος ο μαθητής 
 

Οι μαθητές  

χρειάζονται την άμεση 

παραβολή του λάθους 
με το σωστό 

 

Αδυναμία μαθητή να 
αντιληφθεί το σωστό 

 

Άγνοια του μαθητή ως 
προς το σωστό 

 

Ο μαθητής πρέπει να 
γνωρίζει το σωστό 

 

Ενδεχόμενη αδυναμία 
μαθητών να δώσουν 

το σωστό 
 

Ο μαθητής έχει άγνοια 

για το σωστό 
 

Ναι, γιατί ο μαθητής 

δεν θα αναζητήσει το 

σωστό 
 

Ναι, γιατί ο μαθητής 

δεν θα μπει σε 
διαδικασία 

αυτοδιόρθωσης 

 
Οι μαθητές ούτε καν 

διαβάζουν εκ νέου τι 

έγραψαν 
 

Έλλειψη ενασχόλησης 

του μαθητή για τον 
εντοπισμό του σωστού 

 
Δεν θα ασχοληθεί ο 

μαθητής περαιτέρω 

Ναι, σε περίπτωση 

δυσκολίας στη διόρθωση 

του λάθους από αδύναμους 
μαθητές 

 

Σε μαθητές που αδυνατούν 
να εντοπίσουν και να 

ψάξουν το σωστό 

 
Ναι, όταν ο μαθητής 

δύσκολα θα αντιληφθεί το 

σωστό 
 

Μόνοι οι πολύ καλοί 

μαθητές μπορούν να το 
καταλάβουν και να ψάξουν 

το σωστό 
 

Το σωστό δίνεται ανάλογα 

με τον μαθητή 
 

Διόρθωση ανάλογα με τον 

μαθητή 
 

Μη διαφοροποίηση της 

διόρθωσης ανάλογα με την 
ηλικία αλλά ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθητή 

 
Στους αδύναμους μαθητές 

παροχή του σωστού 

Ναι, γιατί οι μαθητές σε 

μικρές τάξεις 

χρειάζονται 
κατευθύνσεις 

 

Παροχή του σωστού 
περισσότερο σε 

μικρότερες τάξεις για να 

γίνει αντιληπτό το λάθος 
 

Ο εκπαιδευτικός δεν 

πρέπει να είναι πολύ 
παρεμβατικός στη Γ΄ 

Γυμνασίου 

 
Σε μικρότερες τάξεις 

τάση παροχής του 
σωστού, γιατί το 

χρειάζεται ο μαθητής 

 
Παροχή του σωστού 

περισσότερο σε 

μικρότερα παιδιά, γιατί 
η αυτοδιόρθωση πρέπει 

να γίνει σταδιακά 

 

6.3.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 
 

Σύμφωνα με την Brenner (2006) η ενίσχυση της αξιοπιστίας της ποιοτικής 

συνέντευξης συνίσταται είτε στον έλεγχο των δεδομένων με τους ίδιους τους 

συνεντευξιαζόμενους, είτε στην αξιοποίηση άλλων ερευνητών στη διαδικασία 

εξαγωγής δεδομένων. Αρχικά, επειδή στη διερεύνηση των πεποιθήσεων των 

διδασκόντων υπεισέρχεται η ερμηνεία που δίνει ο ερευνητής σε έννοιες, η οποία 

μπορεί να διαφέρει από εκείνες των ερευνητικών υποκειμένων (Fives & Buehl, 

2012), οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις συζητήθηκαν σε δεύτερο επίπεδο με 

τον καθένα από τους συμμετέχοντες ως προς τη νοηματοδότηση που ίδιοι δίνουν σε 

επιμέρους δηλώσεις τους.  

Προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο η αξιοπιστία της ποιοτικής ανάλυσης των 

δεδομένων στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν δύο εξωτερικοί κριτές, ώστε να 
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περιοριστεί η υποκειμενικότητα στην ερμηνεία των δεδομένων μέσα από την 

επίτευξη συμφωνίας σε ένα κοινό σύστημα κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης του 

υλικού (Mayring, 2000· Graneheim & Lundman, 2004· Krippendorf, 2004· Elo & 

Kygnäs, 2008). Η επιλογή των δύο κριτών έγινε με κριτήριο τα υψηλά ακαδημαϊκά 

προσόντα που διαθέτουν και την εμπειρία τους στη μεθοδολογία έρευνας των 

κοινωνικών επιστημών. Προηγήθηκε, αρχικά, ενημέρωση των κριτών από την 

ερευνήτρια στο στόχο και στους σκοπούς της ποιοτικής έρευνας και στη συνέχεια η 

ακρόαση των συνεντεύξεων από τους ίδιους. Δόθηκαν στους κριτές, τα 

απομαγνητοφωνημένα πρωτόκολλα των συνεντεύξεων και ορίστηκαν ως κοινά 

κριτήρια (coding rules) στη διαδικασία κωδικοποίησης του περιεχομένου των 

συνεντεύξεων (Weber, 1990· Mayring, 2000· Zhang & Wildemuth, 2009) τα 

παρακάτω (βλ. Παράρτημα 4):  

 το επίπεδο αφαίρεσης να γίνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διατηρείται ο 

αρχικός νοηματικός πυρήνας της σημασιολογικής μονάδας (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 η αποτύπωση του βαθμού προτίμησης των φιλολόγων στις προτεινόμενες 

πρακτικές ανατροφοδότησης, όπου αυτό προέκυπτε μέσα από τα δεδομένα 

των συνεντεύξεων, σε συνδυασμό με την αιτιολόγηση των προτιμήσεων 

αυτών.  

Οι δύο κριτές εργάστηκαν ανεξάρτητα για την εξαγωγή των κωδικών, ενώ οι 

τελικοί κώδικες και οι τελικές κατηγορίες προέκυψαν ύστερα από την επεξεργασία 

των δεδομένων από τους κριτές και την ερευνήτρια με στόχο τη συμφωνία σε ένα 

κοινό σύστημα κατηγοριοποίησης ανάμεσα στους κριτές με συγκεκριμένα κριτήρια 

(Weber, 1990:24-28). Στη διαδικασία αυτή αξιοποιήθηκε η γενική κατάταξη των 

πεποιθήσεων των διδασκόντων σε επιμέρους συστήματα, που σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία (βλ. Pajares, 1992· Ζheng, 2009· Fives & Buehl, 2012) μπορούν να 

αφορούν: α. στις επιστημολογικές πεποιθήσεις των διδασκόντων για τη φύση της 

γνώσης και μάθησης (epistemological beliefs), β. στις πεποιθήσεις τους για την 

αποτελεσματικότητα του ρόλου τους (teachers’ efficacy), γ. στις πεποιθήσεις τους για 

τον μαθητή (για παράδειγμα ως προς την επίδοση), δ. στις πεποιθήσεις για την 

εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών πρακτικών και ε. στις πεποιθήσεις τους για τη 

διδασκαλία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο 

ρόλος των επιμέρους τύπων πεποιθήσεων στη διαμόρφωση των διδακτικών 



231 

 

 

 

πρακτικών, απαιτείται η σφαιρική εξέταση των ποιοτικών διαφορών μεταξύ τους και 

η σύνδεσή τους με το υπό εξέταση σύστημα των πεποιθήσεων (Calderhead, 1996 στο 

Ζheng, 2009). Έτσι, καθώς στο πλαίσιο ενός κεντρικού συστήματος πεποιθήσεων των 

διδασκόντων ανήκουν επιμέρους υποσυστήματα πεποιθήσεων, τα οποία ανάλογα με 

τον βαθμό συνοχής τους με αυτό, καθορίζουν τις διδακτικές πρακτικές τους (Fives & 

Buehl, 2014), είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη στην απόπειρα ερμηνείας των 

πρακτικών ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν στον γραπτό λόγο των μαθητών.  

Η παραπάνω γενική κατάταξη των πεποιθήσεων των διδασκόντων σε επιμέρους 

τύπους αξιοποιήθηκε ως βάση προσαρμογής των κριτηρίων κατηγοριοποίησης στις 

ανάγκες του υπό διερεύνηση θέματος σύμφωνα με το υλικό των συνεντεύξεων. 

Ύστερα από συζήτηση μεταξύ των κριτών και της ερευνήτριας προέκυψε η επίτευξη 

συμφωνίας στις παρακάτω κατηγορίες της ποιοτικής ανάλυσης: 

 στα σχόλια των φιλολόγων υπήρχαν αρκετές αναφορές στη γλωσσική 

ικανότητα, στην προθυμία και στις προσδοκίες των μαθητών, ως παράγοντες 

που επηρεάζουν τις πρακτικές ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούν. Όλοι οι 

κώδικες που αφορούσαν στα σχόλια των διδασκόντων για τους μαθητές 

ομαδοποιήθηκαν σε μια γενική κατηγορία που ορίστηκε ως “οι πεποιθήσεις 

των διδασκόντων για τους μαθητές”.  

 μέσα από την αιτιολόγηση της υιοθέτησης ή της απόρριψης συγκεκριμένων 

πρακτικών ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου εντοπίστηκαν στα 

σχόλια των φιλολόγων αναφορές για την ταυτότητα του εκπαιδευτικού, η 

οποία συνίσταται αφενός στην προσωπική θεώρηση του ρόλου του στη 

διδασκαλία και αφετέρου στις επαγγελματικές διαστάσεις του ρόλου αυτού 

(Bauchamp & Thomas, 2009). Τα σχόλια αυτά κατηγοριοποιήθηκαν ως 

«ταυτότητα διδασκόντων - πεποιθήσεις για τον ρόλο τους».  

 στην αιτιολόγηση των διδακτικών πρακτικών υπήρξαν, παράλληλα, αναφορές 

στην προϋπάρχουσα εμπειρία των φιλολόγων ως μαθητών και ως 

εκπαιδευτικών. Η κατηγορία αυτή ορίστηκε ως «παρελθοντική εμπειρία των 

διδασκόντων» και αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς τους, καθώς 

διαμορφώνεται αφενός από τη διδακτική εμπειρία στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης και αφετέρου από τις βιωματικές εμπειρίες 

τους στη μαθητική τους πορεία (Cross, 2010).  
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 όλα τα σχόλια των φιλολόγων που αναφερόταν στις πεποιθήσεις τους για τον 

ρόλο και τη βαρύτητα του γλωσσικού λάθους στον γραπτό λόγο 

ομαδοποιήθηκαν στην κατηγορία «πεποιθήσεις των διδασκόντων για το 

γλωσσικό λάθος». 

 τα σχόλια που περιείχαν αναφορές στον τρόπο προσέγγισης του γραπτού 

λόγου από τους φιλολόγους, στο πλαίσιο διερεύνησης των στρατηγικών 

ανατροφοδότησης σε επιμέρους λάθη, ομαδοποιήθηκαν ως «πεποιθήσεις των 

διδασκόντων για τον γραπτό λόγο».  

 τα σχόλια των διδασκόντων που αναφέρονται σε παράγοντες του ευρύτερου 

διδακτικού και θεσμικού πλαισίου, οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο που 

ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις πρακτικές ανατροφοδότησης στον γραπτό 

λόγο των μαθητών (όπως ο διδακτικός χρόνος, το αναλυτικό πρόγραμμα, το 

σύστημα εξετάσεων, οι προσδοκίες γονέων), αποτέλεσαν κώδικες που 

κατηγοριοποιήθηκαν ως «οι πεποιθήσεις των διδασκόντων για το πλαίσιο 

εφαρμογής της ανατροφοδότησης». Η συγκεκριμένη κατηγορία ανήκει στη 

βασική ομάδα πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την επίδραση του 

θεσμικού και κοινωνικού πλαίσιο του σχολείου στις διδακτικές πρακτικές 

τους (Richards & Lochart, 1996:38).  

Σε κάθε ερευνητικό άξονα παρατίθενται αναλυτικά οι κατηγορίες που προέκυψαν στο 

πλαίσιο διερεύνησης του μέσα από τα δεδομένα των συνεντεύξεων.  
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6.4 Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας  
 

6.4.1 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας 
 

 

1
η
 Ενότητα: Πρακτικές ανατροφοδότησης των φιλολόγων στα λάθη του γραπτού 

λόγου 

 

Α. Άμεση ανατροφοδότηση (Direct CF) 

 

1. Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Πολύ συχνά στις συνεντεύξεις τονίστηκε από τους συμμετέχοντες ότι ο εντοπισμός 

και η διόρθωση των λαθών από τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή στο 

να αντιληφθεί περισσότερο το λάθος του μέσα από την υπογράμμιση και την παροχή 

του σωστού. Διατηρούν, κατά συνέπεια, αρκετές επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα 

πολλών μαθητών να διορθώσουν οι ίδιοι τα λάθη τους, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι δύσκολα θα μπουν σε διαδικασία ενασχόλησης με αυτά σε ένα μεταγενέστερο 

επίπεδο επεξεργασίας. Η παροχή του σωστού φαίνεται να λειτουργεί για τους 

φιλολόγους ως πρακτική εξοικείωσης των μαθητών με τα λάθη τους.  

 

Εκπ. 4  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- Ναι, όταν θεωρώ ότι το λάθος αυτό που έχει γίνει, δύσκολα θα καταλάβει ο μαθητής ποια 
είναι η σωστή εκδοχή, ή όταν πιστεύω για ένα μαθητή ότι δεν θα ανατρέξει από μόνος του να 
βρει τη σωστή απάντηση, του το δίνω έτοιμο, για να έχει τη σωστή εκδοχή. 

Εκπ.6  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- Συνήθως γράφω το σωστό, γιατί δεν θα ψάξουν μετά οι μαθητές να βρούνε ποιό είναι το 
σωστό. Σε αυτούς που νομίζω ότι θα ψάξουν, μπορεί και να μην το διορθώνω για να τους 
δώσω την ευκαιρία να το κατακτήσουν μόνοι τους. 

Εκπ. 7 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- Ναι, το κάνω. Θεωρώ ότι ο μαθητής θα πρέπει να δει το λάθος πού έγινε και να δει και το 
σωστό από επάνω. Διαφορετικά θα το προσέξει. 

Εκπ.10  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- Ναι, το κάνω, επειδή θεωρώ ότι το παιδί δεν θα μπει στη διαδικασία να το διορθώσει από 
μόνο του. Τα παιδιά δεν κάνουν καν ανάγνωση της έκθεσης τους στο σπίτι. Δίνοντας το 
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σωστό κινητοποιώ το παιδί, βλέποντας το κόκκινο σημαδάκι το κινητοποιώ να προσέξει, έστω 
και την ώρα που θα πάρει το γραπτό του στην τάξη. Αν δεν δει τίποτα σημειωμένο, θεωρεί 
ότι έχει γράψει μια πολύ καλή έκθεση, ότι δεν έχει λάθη. 

 

Από τα σχόλια των φιλολόγων προκύπτουν στοιχεία της ταυτότητας των μαθητών 

ως παράγοντες διαφοροποίησης των πρακτικών ανατροφοδότησης που εφαρμόζουν. 

Ειδικότερα, η διόρθωση του λάθους από τον εκπαιδευτικό ενδείκνυται, σύμφωνα με 

τους φιλολόγους, κυρίως για τους αδύναμους και αδιάφορους μαθητές, οι οποίοι, 

όπως υποστηρίζουν, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διορθώσουν μόνοι 

τους το λάθος. Εναποθέτουν στον διδάσκοντα την αποκλειστική ευθύνη του 

εντοπισμού και της διόρθωσης του λάθους, η οποία λειτουργεί αντισταθμιστικά στις 

ελλείψεις των μαθητών αυτών.   

 

Εκπ. 1 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […]Πιστεύω ότι όσο και να φαίνεται παράξενο, η ιδιοσυγκρασία του μαθητή επηρεάζει τα 
λάθη. Δηλαδή ένας τσαπατσούλης, ένας πρόχειρος, ένας που βιάζεται να πάει να παίξει 
σαφώς κάνει περισσότερα λάθη σε σχέση με κάποιον που είναι πιο αφοσιωμένος, πιο 
συγκεντρωμένος.  

- Εσάς σας επηρεάζει το γεγονός αυτό στον τρόπο διόρθωσης σας;  

- Επηρεάζει στην αντίληψη που έχω για το γιατί μπορεί κανείς να κάνει λάθος. Δηλαδή, 
μπορώ να εντοπίσω ευκολότερα τα λάθη βιασύνης του μαθητή και να τα αποδώσω σε λάθη 
βιασύνης και να του πω να προσέξει, γιατί η βιασύνη τον οδηγεί εκεί, σε σχέση με κάποιον 
άλλον που ξέρω ότι αυτό προέρχεται από κάποια αδυναμία. Πιστεύω ότι άλλη διόρθωση κάνει 
κανείς όταν διορθώνει γραπτά απρόσωπα, όπως στις πανελλήνιες και άλλη διόρθωση κάνει 
όταν ξέρει τον μαθητή. 

Εκπ. 2 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- Εάν ένα λάθος θεωρώ ότι ένας συγκεκριμένος μαθητής δεν θα μπορέσει μόνος του 
πετυχημένα να το διορθώσει, τότε θα πάω να το διορθώσω εγώ. Ανάλογα βέβαια και με την 
όρεξη που θα έχει να ασχοληθεί, και τον χρόνο που υποθέτω ότι θα διαθέσει και με την 
επιμέλεια που έχει και τη διάθεση του να βελτιωθεί. Όλα αυτά θα τα συνυπολογίσω, όταν 
διορθώνω […].Κυρίως όμως έχει να κάνει με τον μαθητή. Ανάλογα με τον μαθητή θα δώσω 
το σωστό ή όχι. 

Εκπ.4  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […]Εάν ένα λάθος θεωρώ ότι ένας συγκεκριμένος μαθητής δεν θα μπορέσει μόνος του 
πετυχημένα να το διορθώσει, τότε θα πάω να το διορθώσω εγώ. Είναι μια διευκόλυνση κατά 
περίπτωση, δηλαδή σε λάθη που ίσως είναι πιο δύσκολο να αντιληφθεί ποια είναι η σωστή 
εκδοχή.  

Εκπ. 6  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  
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- Όταν είναι πάρα πολλά τα λάθη, ίσως εκεί γράφω από πάνω και γράφω και το σωστό, γιατί 
κρίνω ότι εκείνος δεν μπορεί να γράψει από μόνος του το σωστό. Ανάλογα με τον μαθητή. Ο 
μαθητής που δεν μπορεί, θα τον καθοδηγήσω γράφοντας εγώ το πρέπει. Περισσότερο 
λειτουργώ ανάλογα με τον μαθητή. 

Ταυτόχρονα, η ηλικία των μαθητών φαίνεται να καθορίζει τις πρακτικές 

ανατροφοδότησης που αξιοποιούνται από ορισμένους φιλολόγους στα λάθη του 

γραπτού λόγου. Η διόρθωση του λάθους από τον εκπαιδευτικό με την άμεση 

ανατροφοδότηση θεωρείται περισσότερο αναγκαία για τους μαθητές των μικρών 

τάξεων του Γυμνασίου. Σε αυτή την περίπτωση υποστηρίχτηκε από κάποιους 

συμμετέχοντες ότι ο διδάσκων πρέπει να είναι πιο παρεμβατικός στη διόρθωση για 

την παροχή περισσότερων κατευθύνσεων, καθώς ο μαθητής δεν είναι εξοικειωμένος 

με διαδικασίες αυτοδιόρθωσης.  

 

Εκπ. 1 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […] Μιλάμε κυρίως για μαθητές της α΄και της β΄ Γυμνασίου, ίσως στη γ΄ Γυμνασίου, δεν 
ξέρω, μπορεί και να μη χρειάζεται τόσο πολύ. Αλλά θεωρώ ότι οι μαθητές της α΄ και της β΄ 
γυμνασίου θέλουν περισσότερες κατευθύνσεις στον εντοπισμό του λάθους και στη διόρθωση 
από τον καθηγητή. 

Εκπ. 2 

-  Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […] Θα διόρθωνα εγώ κάτι που θεωρώ ότι ξεπερνά την ηλικία του παιδιού. 

Εκπ. 4 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […] Καταρχήν, αν ήταν μικρότερο παιδί περισσότερο θα έδινα το σωστό κατά τη διόρθωση, 
γιατί θεωρώ ότι η διαδικασία της αυτοδιόρθωσης πρέπει να γίνει σταδιακά. Δεν είναι καλό να 
μεταφέρεις το βάρος της διόρθωσης σε ένα παιδί που δεν έχει μάθει να το κάνει. 

Εκπ. 9 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

-  […] Αν έχω ά γυμνασίου γραπτό, θα έδινα περισσότερο το σωστό, σε σχέση με μεγαλύτερες 
τάξεις για να καταλάβουν πιο πολύ το λάθος τους. Θα ήμουν πιο αναλυτικός στην περιγραφή 
του λάθους. Θα τους σημείωνα περισσότερα πράγματα πάνω στο γραπτό και θα τους έγραφα 
πιο ξεκάθαρα το πρόβλημα.  

 

Τέλος, η εφαρμογή της άμεσης ανατροφοδότησης φαίνεται να εφαρμόζεται από 

ορισμένους φιλολόγους, κυρίως στην αρχή του διδακτικού έτους, λόγω της έλλειψης 

εξοικείωσης  με τους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση η διόρθωση του λάθους από 

τον διδάσκοντα φαίνεται να αποτελεί ένα αρχικό στάδιο ανιχνευτικής και βοηθητικής 
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ανατροφοδότησης προς τους μαθητές, πριν εφαρμοστούν πιο έμμεσες πρακτικές 

διόρθωσης.  

 

Εκπ. 1 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […] Στην αρχή της χρονιάς διορθώνω πιο πολύ δίνοντας το σωστό. Μπορώ να σας πως ότι 
είναι λίγο σαν να τους ανιχνεύω. Κατά πόσο ανταποκρίνονται σε αυτή τη διόρθωση. Αν δω ότι 
οι μαθητές ανταποκρίνονται σε αυτόν τον τρόπο, διευκολύνομαι και εγώ και αυτοί. 

Εκπ. 4 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […] Στην αρχή της χρονιάς, βέβαια, δίνω το σωστό τύπο περισσότερο, γιατί εκεί δεν γνωρίζω 
και τις δυνατότητες των μαθητών. Οπότε θεωρώ ότι σε μια πρώτη φάση πρέπει να δίνεται 
αρκετή βοήθεια και ίσως με εύκολο τρόπο. Να τους παρέχω τη δυνατότητα της άμεσης 
παραβολής του λάθους με το σωστό. 

Εκπ. 6  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- […]Το σωστό το γράφω κυρίως στην αρχή της χρονιάς. Όσο περνάν τα χρόνια το αποσύρω 
λίγο το σωστό και το κάνω επιλεκτικά.  

 

2. Πεποιθήσεις για το γλωσσικό λάθος 

 

Ενώ οι φιλόλογοι υποστηρίζουν ότι θεωρούν σημαντικά όλα τα λάθη του γραπτού 

λόγου (βλ. Μέρος 2
ο
), οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στα λάθη ορθογραφίας, ο 

τρόπος διόρθωσης των οποίων διαφοροποιείται μεταξύ τους.  

Αρχικά, κάποιοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι εφαρμόζουν την άμεση 

ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα κυρίως σε ορθογραφικά και σε κάποια 

λεξιλογικά και συντακτικά λάθη που θεωρούν «βασικά», για τα οποία είναι δεδομένη 

η δυσκολία διόρθωσής τους από τον μαθητή. Συγχρόνως, ένας φιλόλογος δήλωσε ότι 

η εφαρμογή της άμεσης διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών συνδέεται με την 

ανάγκη κατανόησης του γραπτού λόγου από τον ίδιο.   

 

Εκπ. 2 

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

-  […] Δίνω το σωστό σε λάθη που τα αξιολογώ ως παρά πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα σε 
μια πολύ δύσκολη λέξη στην ορθογραφία μπορεί να προτιμήσω να τη δώσω εγώ του παιδιού.  

Εκπ.4  

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 
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- Ας πούμε δίνω το σωστό όταν θέλω κάτι να τονίσω στο παιδί και δεν θέλω να το ξαναδώ στο 
γραπτό του και είναι πολύ βασικό. Σε βασικά ορθογραφικά, δηλαδή, θα δώσω το σωστό, όπως 
τα λάθη στις καταλήξεις, όπως και σε κάποιο λάθος που είναι ιδιαίτερο και δύσκολο. Ας 
πούμε κάποιοι καλοί μαθητές, προκειμένου να εντυπωσιάσουν λεξιλογικά, χρησιμοποιούν 
λέξεις που δεν τις έχουν αφομοιώσει. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να του 
εξηγήσεις ποια είναι η σωστή χρήση της λέξης. Ας πούμε στη χρήση μιας λέξης με λάθος 
νόημα που προφανώς ο μαθητής δεν ξέρει τη σωστή χρήση, του δίνω τη σωστή εκδοχή, γιατί 
είναι δύσκολο να αντιληφθεί ποια λέξη θα έπρεπε να μπει ή να χρησιμοποιήσει. Ή όταν 
πρόκειται για συντακτικό λάθος, εκφραστικό λάθος, κακή χρήση πτώσης και σε κάποια 
ορθογραφικά, σε κάποιες δύσκολες λέξεις.  

Εκπ. 7 

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

-  […] Τα ορθογραφικά τα διορθώνω. Και για μένα το κάνω αυτό, γιατί δεν μπορώ να 
διαβάσω το γραπτό, όταν υπάρχουν ορθογραφικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα 
διορθώνω τα ορθογραφικά και το ξαναδιαβάζω μετά. 

 

Μερικοί φιλόλογοι ανέφεραν, παράλληλα, ότι τα ορθογραφικά λάθη, των οποίων 

η διόρθωση ανάγεται σε συγκεκριμένους γλωσσικούς κανόνες, διευκολύνουν τον ίδιο 

τον διδάσκοντα στο να παρέχει στους μαθητές τον σωστό τύπο. Τα λάθη αυτά 

θεωρούνται από τους συγκεκριμένους φιλολόγους περισσότερο «αντικειμενικά» ως 

προς τη διόρθωσή τους.   

 

Εκπ. 1 

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Ίσως είναι πιο εύκολο αυτό, το να γράφεις δίπλα τη σωστή λέξη σε ορθογραφικά λάθη. Tο 
ορθογραφικό λάθος είναι ορθογραφικό, πρέπει να το μάθει. Στην ορθογραφία δεν μπορείς να 
πεις ότι θα το διατυπώσω με το δικό μου τρόπο. Ή γράφεται έτσι ή γράφεται αλλιώς.  

Εκπ. 8 

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Ίσως είμαι πιο επεμβατική σε λάθη αντικειμενικά με την έννοια ότι είναι ορθογραφικό λάθος 
και επομένως εντοπίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Μπορεί να είμαι πιο χαλαρή και λιγότερο 
επεμβατική όταν πρόκειται για λάθος δομής ή για λάθος έκφρασης. Γιατί δεν θα υπήρχε μια 
σωστή απάντηση, για να μην προδικάσω «πρέπει να το πεις έτσι». Απλά θα έλεγα «βρες 
κάπως αλλιώς να το πεις».   

 

Ωστόσο, η άμεση ανατροφοδότηση φαίνεται να εφαρμόζεται από άλλους 

φιλολόγους σε όλα τα υπόλοιπα λάθη πλην των ορθογραφικών. Ως βασική αιτία γι’ 

αυτό προβάλλεται πάλι η δυνατότητα των μαθητών να διορθώσουν μόνοι τους τα 

ορθογραφικά λάθη ανατρέχοντας για παράδειγμα σε ένα λεξικό. Στην πρακτική της 
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άμεσης ανατροφοδότησης διαφαίνεται η τάση «οικειοποίησης» του γραπτού λόγου 

των μαθητών από τους διδάσκοντες σε τομείς του γραπτού λόγου, όπως κυρίως στο 

περιεχόμενο και στη δομή του, με κανονιστικό κυρίως χαρακτήρα.  

 

Εκπ. 5 

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Ναι. Tα ορθογραφικά τα διορθώνω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπογραμμίζω και δεν δίνω 
το σωστό στα ορθογραφικά. Για τα λάθη αυτά είναι πιο εύκολο στα παιδιά να τα διορθώσουν, 
για παράδειγμα με το λεξικό. Αν είναι λάθος δομής, ευδιάκριτες παράγραφοι, δείχνω με το 
βελάκι ότι έπρεπε να πάει πιο μέσα. Μάλλον στα υπόλοιπα λάθη δίνω το σωστό και διορθώνω 
εγώ. Για παράδειγμα στις διαρθρωτικές λέξεις βάζω από πάνω τη λέξη που θα έπρεπε να 
μπει.  

Εκπ. 8 

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Σε μερικά λάθη το κάνω. Στην ορθογραφία δεν δίνω το σωστό, σημειώνω από κάτω το λάθος, 
για να το βρουν οι μαθητές και να το ψάξουν μόνοι τους. Στα άλλα λάθη, τα εντοπίζω και 
τους δίνω το σωστό, γιατί τα ορθογραφικά μπορούν να τα βρούνε μόνοι τους, ενώ στα άλλα, 
την έκφραση, τη δομή, τη σύνδεση των προτάσεων πρέπει να τους τα δείξω εγώ. 

Εκπ. 9  

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Κάποια λάθη που είναι εκφραστικά ή δομής τα γράφω με περισσότερα σχόλια και τα 
διορθώνω περισσότερο. Σε αυτά δίνω το σωστό. Στην ορθογραφία δεν δίνω το σωστό. Μόνο 
τα υπογραμμίζω. Την ορθογραφία θα τη βρει ο μαθητής με ένα λεξικό στο σπίτι. Τα υπόλοιπα 
λάθη χρειάζονται καθοδήγηση.  

Εκπ. 10  

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Μπορεί τα ορθογραφικά να τα υπογραμμίσω χωρίς να δώσω το σωστό. Σε ένα λάθος άλλου 
είδους μάλλον δίνω το σωστό τις περισσότερες φορές. Τα ορθογραφικά είναι το μεγάλο κακό, 
τα περισσότερα παιδιά κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη στο Γυμνάσιο και δεν διορθώνονται οι 
ίδιοι εύκολα. Σαν να μην έχει νόημα να δώσω το σωστό στα ορθογραφικά. Τα άλλα λάθη είναι 
πιο δύσκολο να τα εντοπίσουν τα παιδιά μόνα τους. Είναι πιο σύνθετο ένα λάθος 
περιεχομένου ή δομής. 

 

Τέλος, ένας φιλόλογος τόνισε ότι ο τύπος του λάθους δεν αποτελεί κριτήριο 

διαφοροποίησης των διορθωτικών πρακτικών του, καθώς η εφαρμογή της άμεσης 

ανατροφοδότησης αποτελεί για τον ίδιο μια μόνιμη τακτική διόρθωσης του γραπτού 

λόγου. 
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Εκπ. 6  

- Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

- Από τη στιγμή βέβαια που βλέπω λάθος θα διορθώσω, ανεξάρτητα με το είδος. Στη σύνταξη 
μάλλον δίνω το σωστό. Έχω την τάση να δίνω το σωστό.  

 

3. Ταυτότητα διδασκόντων - πεποιθήσεις για τον ρόλο τους  

 

Ορισμένοι φιλόλογοι θεωρούν ότι αποτελεί δικό τους χρέος η άμεση διόρθωση του 

λάθους, συνδέοντας τον ρόλο του διδάσκοντος με την αποκλειστική παροχή του 

σωστού. Ενδεικτικές δηλώσεις των φιλολόγων ότι «πρέπει το γραπτό να είναι 

διορθωμένο» και ότι «πρέπει να γίνει διόρθωση» καταδεικνύουν την αίσθηση ότι είναι 

καθήκον του εκπαιδευτικού να διορθώνει ο ίδιος τα λάθη που συναντά στον γραπτό 

λόγο. Παράλληλα, αρκετοί φιλόλογοι εναποθέτουν την ευθύνη της διόρθωσης 

μονομερώς στον διδάσκοντα, γεγονός που συνδυάζεται αναπόφευκτα με το 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο εφαρμογής της ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών.  

 

Εκπ. 4  

- Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των λαθών;  

- O εκπαιδευτικός.  

Εκπ. 5 

- Ποιος κατά τη γνώμη σου είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των λαθών;  

- […] Υπογραμμίζω το λάθος και δίνω το σωστό για να μπορέσει ο μαθητής να καταλάβει το 
λάθος του και να το δώσω εγώ. Για να μην ανατρέξει ο μαθητής σε μια άλλη πηγή, που δεν 
ξέρουμε και αν είναι η σωστή. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο ρόλος μου, να διορθώσω και να 
τονίσω το σωστό, την ώρα εκείνη, άμεσα. Πάνω στο γραπτό.  

Εκπ. 6 

- Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των λαθών;  

- Έχουμε την τάση να τα δίνουμε έτοιμα, γιατί θεωρούμε ότι αφού έρχεται το παιδί στο σχολείο 
πρέπει να του δώσω το σωστό. Μας έχουν μάθει ότι είναι δική μας αρμοδιότητα. 

Εκπ. 7 

- Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των λαθών; 

- O εκπαιδευτικός έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη διόρθωση. 

Εκπ. 10 

- Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των λαθών; 

- Ο φιλόλογος έχει την αρμοδιότητα αυτή. 
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4. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης 

 

Η έλλειψη χρόνου για τη διόρθωση του γραπτού λόγου στη σχολική  

πραγματικότητα, και κατά συνέπεια η μη δυνατότητα επανέλεγχου του μαθητή κατά 

την εφαρμογή έμμεσων τύπων ανατροφοδότησης αποτελούν για ορισμένους 

φιλολόγους του δείγματος παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την επιλογή της 

άμεσης διόρθωσης. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, την ανάγκη να ασχοληθεί ο ίδιος ο 

μαθητής με τον εντοπισμό των λαθών του.  

 

Εκπ.8  

- Yπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα το σωστό; Αν ναι, γιατί;  

- Ναι, το προτιμώ. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι το παιδί πρέπει να βρει μόνο 
του το λάθος, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο, ώστε να επανελέγξω αν όντως 
βρήκε το λάθος, να ξαναδώ το τετράδιο. Δεν προλαβαίνουμε εξάλλου μέσα στην τάξη.  

 

5. Αποκλίσεις πεποιθήσεων και διδακτικών πρακτικών  

 

Ορισμένοι φιλόλογοι, ενώ δηλώνουν ότι συνεχίζουν να εφαρμόζουν την άμεση 

ανατροφοδότηση, διατυπώνουν αρκετές επιφυλάξεις ως προς τη διόρθωση του 

λάθους από τον διδάσκοντα και ως προς την αποτελεσματικότητα της πρακτικής 

αυτής με την πάροδο του χρόνου. Την χαρακτηρίζουν ως «αδιέξοδη» και «μη 

λειτουργική» ανάγοντας την εφαρμογή της και στο παραδοσιακό θεσμικό πλαίσιο 

κατευθύνσεων που δινόταν στους διδάσκοντες για τη διαχείριση του λάθους.    

 

Εκπ. 1 

- [...] Παλιότερα διόρθωνα τα λάθη των μαθητών και έδινα το σωστό τύπο, επειδή έτσι ήταν 
και οι κατευθύνσεις. Βλέπω όμως το αδιέξοδο της λογικής αυτής.  

Εκπ.6 

- [...] Συνήθως γράφω το σωστό, γιατί δεν θα ψάξουν μετά οι μαθητές να βρούνε ποιο είναι το 
σωστό [...]Όσο περνάν τα χρόνια το αποσύρω λίγο το σωστό και το κάνω επιλεκτικά. 
Παλιότερα το έγραφα πάντα το σωστό. Πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν λειτουργεί.  

Εκπ.8  

- [...]Είναι λίγο επεμβατικό, το ξέρω ότι είναι επεμβατικό, αλλά επιλέγω να διορθώσω εγώ το 
λάθος. Παλαιομοδίτικη μέθοδος. 
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Β. Έμμεση ανατροφοδότηση (Indirect CF) 

   

1. Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Η πρακτική της απλής υπογράμμισης των λαθών στο πλαίσιο της έμμεσης 

ανατροφοδότησης  εφαρμόζεται κυρίως στους «καλούς» μαθητές, οι οποίοι, σύμφωνα 

με τις απόψεις ορισμένων φιλολόγων, είναι σε θέση να προβούν σε αυτοδιόρθωση 

μετά τον εντοπισμό των λαθών τους από τον διδάσκοντα. Για τους μαθητές με 

αδυναμίες επιλέγουν κυρίως την πρακτική της άμεσης ανατροφοδότησης, καθώς 

θεωρούν ότι οι μαθητές αυτοί δεν είναι σε θέση να επεξεργαστούν μόνοι τους τα 

λάθη.  

 

Εκπ.2  

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Σε έναν καλό μαθητή δεν θα του βάλω με τίποτα το σωστό. Σίγουρα θα το υπογραμμίσω και 
θα τον προτρέπω να βρει το σωστό. Σε ένα μαθητή με πολλές αδυναμίες εκεί κάποια θα τα 
αφήσω να τα διορθώσει μόνος του και κάποια θα τα δώσω έτοιμα, εκείνα που θα απαιτούσαν 
μεγαλύτερη προσπάθεια.  

Εκπ. 6 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Σπάνια το κάνω αυτό. Στους παρά πολύ καλούς το κάνω. Γιατί νομίζω ότι μπορούν να 
καταλάβουν το λάθος και να το ψάξουν μόνοι τους.  

Εκπ. 8 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό; 

- Αυτό το κάνω μόνο σε κάποιους μαθητές, σε κάποιες εκθέσεις, που είναι πιο προχωρημένες 
από τις υπόλοιπες, γιατί εκεί οι μαθητές θα μπορέσουν να καταλάβουν το λάθος και να 
επαναδιατυπώσουν μόνοι τους. Στους υπόλοιπους επιλέγω να γράψω το σωστό.  

 

Ωστόσο, η έμμεση ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου των μαθητών, 

η οποία αφορά στον εντοπισμό μόνο του λάθους μέσα από τη χρήση της 

υπογράμμισης, φαίνεται να προβληματίζει τους φιλολόγους. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν στέκονται μόνο στην απλή υπογράμμιση των λαθών, 

κυρίως γιατί θεωρούν ότι δεν βοηθά τον μαθητή στο να κατανοήσει και να διορθώσει 

το λάθος μόνος του. Μερικοί φιλόλογοι θεωρούν, παράλληλα, δεδομένη την μη 

περαιτέρω ενασχόληση του μαθητή με τα λάθη του, χωρίς, ωστόσο, οι ίδιοι να έχουν 

μυήσει τους μαθητές σε μεταγνωστικές διαδικασίες επεξεργασίας των λαθών τους με 

τη στρατηγική της έμμεσης ανατροφοδότησης.   
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Εκπ. 1  

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Θεωρώ ότι δεν προσφέρει τίποτα, να επισημάνεις απλά τα λάθη. Γιατί ο μαθητής σου λέει «τι 
είναι το υπογραμμισμένο», «τι συμβαίνει εδώ;» «ποιο είναι το λάθος μου;». Δεν εξυπηρετεί 
διόλου. 

Εκπ. 2 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Σκέτη υπογράμμιση; Όχι. Γιατί νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα τον μαθητή, θα 
πελαγοδρομήσει, δεν θα αντιληφθεί ποιο είναι το είδος του λάθους, ούτε διόρθωση θα δει. 
Άρα γι’ αυτόν θα είναι κάτι που δεν πρόκειται να τον απασχολήσει περαιτέρω. 

Εκπ. 3 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Λοιπόν αυτό δεν το επιλέγω, γιατί δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό, με την έννοια ότι ο 
μαθητής δεν θα κάτσει να βρει το σωστό, δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό. Έχουμε και μαθητές 
με τεράστιες αδυναμίες στη γλώσσα. 

Εκπ. 4 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Δεν το κάνω συχνά, γιατί θεωρώ ότι ένα γραπτό μόνο με υπογραμμίσεις δεν λέει τίποτα σε 
ένα παιδί, δεν έχει αντίκτυπο, ίσως μόνο το απογοητεύει χωρίς να του δίνει κάποιες 
διεξόδους, κάποιες λύσεις. 

Εκπ. 9  

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη χωρίς να δίνετε το σωστό;  

- Όχι μόνο με υπογράμμιση. Πρέπει να γίνει διόρθωση. Ο μαθητής θα το περάσει έτσι, δεν θα 
το προσέξει, δεν θα μείνει ο μαθητής σε αυτό. Από μόνος του δεν μπορεί να το καταλάβει. 

 

2. Πεποιθήσεις για το γλωσσικό λάθος  

 

Σε λάθη που οι φιλόλογοι κρίνουν ως μη συστηματικά και θεωρούν τη διόρθωσή τους 

εφικτή από τον ίδιο τον μαθητή εφαρμόζουν την έμμεση ανατροφοδότηση μέσα από 

τη χρήση της απλής υπογράμμισης. Ενώ, λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, η άμεση 

διόρθωση αποτελεί κυρίαρχο τύπο διορθωσης σε όλα τα λάθη που αξιολογούνται από 

τους φιλολόγους ως σημαντικά - όπως αυτά που συνδέονται με την ιστορική 

ορθογραφία των λέξεων - για κάποιους άλλους συμμετέχοντες η έμμεση 

ανατροφοδότηση εφαρμόζεται κυρίως στα ορθογραφικά λάθη και όχι σε όλα τα 

υπόλοιπα, με βασικό κριτήριο τη δυνατότητα διόρθωσής τους από τον μαθητή.  

 

Εκπ. 4  

- Υπάρχουν λάθη στα οποία επιλέγετε μόνο την απλή υπογράμμιση χωρίς να 
δίνετε το σωστό;  
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- Δεν θα δώσω τη σωστή απάντηση σε κάτι που θεωρώ ότι είναι θέμα απροσεξίας, κάτι που 
μπορεί να το βρει και μόνος του εύκολα.  

Εκπ.5 

- Υπάρχουν λάθη στα οποία επιλέγετε μόνο την απλή υπογράμμιση χωρίς να 
δίνετε το σωστό;  

- Υπογραμμίζω και δεν δίνω το σωστό στα ορθογραφικά. Γιατί τα λάθη αυτά είναι πιο εύκολο 
στα παιδιά να τα διορθώσουν, για παράδειγμα με το λεξικό. 

Εκπ. 9 

- Υπάρχουν λάθη στα οποία επιλέγετε μόνο την απλή υπογράμμιση χωρίς να 
δίνετε το σωστό;  

- Στην ορθογραφία δεν δίνω το σωστό. Μόνο τα υπογραμμίζω. Την ορθογραφία θα τη βρει ο 
μαθητής με ένα λεξικό στο σπίτι. Τα υπόλοιπα λάθη χρειάζονται καθοδήγηση. 

 

3. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης 

 

Τέλος, μεμονωμένα τονίστηκε ότι η πρακτική της απλής υπογράμμισης λαθών 

εφαρμόζεται από τον διδάσκοντα μόνο σε περίπτωση έλλειψης χρόνου για διόρθωση 

από τον ίδιο, όσο και στη σπάνια περίπτωση εφαρμογής της αυτό-αξιολόγησης των 

μαθητών εντός της τάξης, η οποία θεωρείται χρονοβόρα και μη εφικτή στο σχολικό 

πλαίσιο οργάνωσης της τάξης.  

 

Εκπ. 1 

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη των μαθητών χωρίς να τους δίνετε το σωστό;  

- Το κάνω όταν δεν έχω χρόνο. Όταν έχω να διορθώσω κάτι σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, το κάνω. Αυτό βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. 

Εκπ. 10  

- Υπογραμμίζετε μόνο τα λάθη των μαθητών χωρίς να τους δίνετε το σωστό;  

- Αυτό γίνεται, αν θα ακολουθήσει στην τάξη αυτό-αξιολόγηση. Το έκανα μόνο μια φορά. 
Απαιτεί πολύ χρόνο. Με 25 και 30 παιδιά στην τάξη αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι σπατάλη 
χρόνου εντός εισαγωγικών. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν γίνεται. 

 

Γ. Μεταγλωσσική ανατροφοδότηση (Metalinguistic CF) 

 

Η μεταγλωσσική ανατροφοδότηση και οι επιμέρους τύποι της κωδικοποιημένης και 

μη κωδικοποιημένης ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών φαίνεται να 

διχάζει τους φιλολόγους σε συνδυασμό με την εφαρμογή αφενός της άμεσης και 

αφετέρου της έμμεσης ανατροφοδότησης.  

 

 



244 

 

 

 

1. Πεποιθήσεις για τον μαθητή 

  

Αρχικά, οι φιλόλογοι υποστήριξαν ότι τα μεταγλωσσικά σχόλια δίπλα στο λάθος, σε 

συνδυασμό με την παροχή του σωστού δίνουν περισσότερες κατευθύνσεις στον 

μαθητή, για να κατανοήσει το λάθος του και να προσδιορίσει το σωστό. Αναφέρονται 

ξανά στην ωφέλεια του αδύναμου μαθητή μέσα από διαδικασίες μεταγλωσσικής 

περιγραφής του λάθους, η οποία πολλές φορές φαίνεται να αποτελεί γενικότερα 

αναγκαίο στάδιο διόρθωσης για τον διδάσκοντα, το οποίο ενισχύει τον εντοπισμό του 

λάθους για τον μαθητή. Και η πρακτική αυτή συνδέεται έντονα με την θεώρηση του 

μαθητή από τους διδάσκοντες ως μη ικανού να προβεί ο ίδιος σε αποτελεσματική 

επεξεργασία των λαθών του.  

 

Εκπ.2 

- Όταν διορθώνετε το λάθος, δίνετε δίπλα το σωστό με κάποια σχόλια;  

- Σε κάποιες περιπτώσεις αδύναμων μαθητών, οι οποίοι δεν θα ανακαλύψουν την αιτία του 
λάθους και θα τους διορθώσω και θα τους βάλω σχόλιο. Τον συνδυασμό αυτό τον κάνω στις 
περιπτώσεις πολύ αδύναμων μαθητών. 

Εκπ. 3  

- Όταν διορθώνετε το λάθος, δίνετε δίπλα το σωστό με κάποια σχόλια;  

- Διορθώνω το λάθος, το υπογραμμίζω συνήθως, γράφω δίπλα ή πάνω το σωστό, καμιά φορά 
γράφω δίπλα ένα σχολιάκι του τύπου, πώς θα μπορούσε αυτό γενικότερα να δοθεί καλύτερα.  

- Γιατί επιλέγετε αυτή την τακτική;  

- Γιατί πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να επισημάνουμε το λάθος, να το δει και ο μαθητής δηλαδή, 
αλλά να του δώσουμε και την καλή εκδοχή, τη σωστή εκδοχή που ενδεχομένως ο ίδιος για τον 
ά ή β΄ λόγο να μην τη σκέφτηκε. Δηλαδή να εντοπίσουμε το λάθος αλλά να δείξουμε και το 
σωστό, τη λύση. Πώς θα διατυπώναμε κάτι καλύτερα. Θεωρώ ότι θα τον βοηθήσω με αυτόν 
τον τρόπο. Ενδεχομένως, να μην ξέρει το σωστό. Ή ενδεχομένως να μην ξέρει πώς θα το 
βρει. Καλό είναι να του το δείξεις.  

Εκπ.9  

- Όταν διορθώνετε το λάθος, δίνετε δίπλα το σωστό με κάποια σχόλια;  

- Βάζω και δίπλα σχόλια και κάτω στο γραπτό. Τα σχόλια δίπλα τα βάζω για να καταλάβουνε 
πού έγινε το λάθος. Βοηθά τον μαθητή να δει πού έγινε το λάθος.  

 

Στις επιφυλάξεις που εκφράζονται από έναν φιλόλογο ως προς την ύπαρξη 

μεταγλωσσικών σχολίων δίπλα στο σωστό, ανήκει ο φόβος υπερδιόρθωσης του 

γραπτού και κατά συνέπεια ο αρνητικός αντίκτυπος στον μαθητή.  

 

Εκπ. 8  

- Όταν διορθώνετε το λάθος, δίνετε δίπλα το σωστό και με σχόλια;  
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- Δεν το κάνω, δεν γράφω σχόλια δίπλα στο λάθος, για να μην τρομοκρατηθεί και το παιδί 
βλέποντας και το διορθωμένο και τα σχόλια από δίπλα. Είναι λιγάκι άσχημη η εικόνα του 
δικού μου γραπτού προς το παιδί, να μην το τρομάξω πάρα πολύ.  

 

Σχετικά με την εφαρμογή της έμμεσης ανατροφοδότησης με χρήση 

μεταγλωσσικής οδηγίας για διόρθωση ορισμένοι φιλόλογοι δήλωσαν την επιφύλαξη 

τους ως προς την ικανότητα και την πρόθεση του μαθητή να διορθώσει το λάθος 

μόνος του, ακόμα και με την παροχή κάποιας οδηγίας. Το γεγονός αυτό συνδέεται για 

τους φιλολόγους με αρκετές επιφυλάξεις και ως προς τις δυνατότητες των μαθητών 

να επωφεληθούν από μια τέτοια διαδικασία. Ο συγκεκριμένος τύπος διόρθωσης, όταν 

εφαρμόζεται, προκύπτει α. ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντος για τη δυνατότητα 

και τη θέληση του μαθητή να προβεί σε αυτό-διόρθωση και β. ανάλογα με την ύλη 

που έχει διδαχθεί στην τάξη.   

 

Εκπ.6 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Όταν είναι πάρα πολλά τα λάθη κάποιες φορές τους ζητώ με μια οδηγία να διορθώσουν τα 
λάθη από κάτω στο γραπτό. Τη σωστή έκφραση, τη σωστή ορθογραφία. Δεν το κάνω συχνά, 
γιατί το βαριούνται οι μαθητές, γιατί αυτοί που έχουν πολλά λάθη δεν μπαίνουν στον κόπο να 
τα διορθώσουν. 

Εκπ. 9 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Δεν το κάνω πάντα, γιατί πρέπει να καταλάβουν το λάθος, ο καθηγητής να τους δώσει να 
καταλάβουν πού και ποιο είναι το λάθος τους, όχι μόνο μια οδηγία. Δεν μπορεί ο ίδιος 
μαθητής να το διορθώσει. 

Εκπ. 4  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Αυτή είναι περισσότερο μια διαδικασία αυτοδιόρθωσης. Βέβαια αυτό το κάνω ανάλογα με την 
περίπτωση. Έχει να κάνει με το ποιος είναι ο μαθητής. Αν έναν μαθητή τον νοιάζει η 
διόρθωση και τον νοιάζει η δυνατότητα βελτίωσης, του δίνω οδηγίες τέτοιου τύπου. Όταν 
αντιλαμβάνομαι ότι ένας μαθητής δεν δίνει καμιά σημασία, τότε το περιορίζω.  

Εκπ. 8 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Σε κάθε έκθεση θα υπάρξει κάποια οδηγία, σε κάτι που θα επιλέξω εγώ, το οποίο είναι κάτι 
που έχω διδάξει στην τάξη και θεωρώ ότι θα έπρεπε να το κάνει σωστά στο γραπτό, ή θα 
είναι κάτι που θα μπορέσει να το λύσει μόνος του ο μαθητής. Και επειδή ο μαθητής δεν 
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μπορεί να διορθώσει μόνος του τα πάντα, πρέπει να επικεντρωθώ σε κάτι, και αυτό το κάτι ο 
καθένας ατομικά να προσπαθεί να το επιλύσει. Και να είναι κοντά στις δυνατότητες του. 

 

Ως προς τη χρήση μεταγλωσσικών κωδίκων - συμβόλων σε συνδυασμό με την 

έμμεση ανατροφοδότηση δύο φιλόλογοι θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή 

στον εντοπισμό του είδους του λάθους και να τον κατευθύνει στην αναζήτηση του 

σωστού. Ένας φιλόλογος ανέφερε ότι έχει αναπτύξει ένα προσωπικό σύστημα 

συμβολισμού, κυρίως για τα ορθογραφικά λάθη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πρακτική αυτή φαίνεται να εξυπηρετεί περισσότερο τον διδάσκοντα, χωρίς να έχει 

ελεγχθεί από τον ίδιο ο τρόπος πρόσληψής της από τον μαθητή.  

 

Εκπ. 5  

- Υπογραμμίζοντας τα λάθη δίνετε μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να το 
διορθώνετε εσείς;  

- Γράφω κάτω από το λάθος, άστοχη διατύπωση, λάθος έκφραση. Το σημειώνω. Τα 
ορθογραφικά έχουν την ένδειξη τις δυο παύλες κάτω από κάθε ορθογραφικό. Έχω ένα δικό 
μου συμβολισμό για τα ορθογραφικά. Κάποιες φορές το κάνω αυτό, να υπογραμμίζω και να 
δίνω μια ένδειξη αλλά τις περισσότερες φορές δίνω το σωστό. Την ένδειξη τη δίνω για να δει 
το παιδί πού έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν έχει για παράδειγμα πολλά ορθογραφικά, αν το 
δει συνέχεια, θα ξέρει ότι είναι ένα θέμα αυτό.  

Eκπ.6  

- Υπογραμμίζοντας τα λάθη δίνετε μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να το 
διορθώνετε εσείς;  

- Το κάνω αυτό. Δεν είμαι σίγουρη αν βοηθάει αυτό τον μαθητή. Εμένα μάλλον βοηθάει. Δεν 
ξέρω, δεν το έχω προσέξει αν αυτό βοηθάει τον μαθητή. Νομίζω ότι είμαι πιο σωστή 
απέναντι στον μαθητή. Ότι πρέπει να του το δώσω. Να έχει την ευκαιρία να δει τι είδους 
λάθος είναι και πού θα απευθυνθεί.  

 

Ωστόσο, οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν έντονα στην ανάγκη 

εξοικείωσης των μαθητών με το σύστημα κωδικοποίησης των λαθών ως προϋπόθεση 

αποτελεσματικής εφαρμογής της πρακτικής αυτής και εξέφρασαν το φόβο ότι η 

χρήση συμβόλων κατά τη διόρθωση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον μαθητή - 

ιδίως μικρότερων τάξεων - και να μην γίνει κατανοητή. Συγχρόνως, η πρακτική αυτή 

θεωρείται από κάποιους φιλολόγους απρόσωπη και μηχανιστική, με αποτέλεσμα να 

προτιμούν περισσότερο την άμεση διόρθωση του λάθους. Είναι έκδηλη στα σχόλια 

των φιλολόγων η αβεβαιότητα για το κατά πόσο ο μαθητής είναι σε θέση να δώσει το 

σωστό.  
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Εκπ. 3  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- Εντάξει, αυτό δεν το κάνω. Δηλαδή θα του πω ότι αυτό το λάθος είναι ενδεχομένως 
συντακτικό, ή εκφραστικό, αλλά κανείς δεν μου λέει ότι θα μου δώσει μετά το σωστό, ή θα 
υποψιαστεί ποιο είναι το σωστό.  

Εκπ. 4 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- Δεν το κάνω γιατί παραείναι φιλολογικός τρόπος διόρθωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει 
κάποια σημασία για τους μαθητές. Καταρχήν θεωρώ ότι για να τη χρησιμοποιήσεις αυτή την 
ορολογία, πρέπει να την έχουν αφομοιώσει οι μαθητές, πρέπει να την έχεις διδάξει, να είσαι 
σίγουρος ότι καταλαβαίνουν τι γράφεις. Πολλοί μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αποκωδικοποιήσουν αυτούς τους όρους. Οπότε θεωρώ ότι είναι δώρον άδωρον.  

Εκπ. 7  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- Όχι, δεν δίνω ένδειξη. Δεν δίνω σημάδι. Αυτό το έκανα παλιά. Αλλά νομίζω ότι μπερδεύει 
τα παιδιά αυτό και δεν τα βοηθάει. Φέρνει σύγχυση. Και συνέχεια ρωτάν «τι είναι αυτό 
κυρία;». Δεν κατανοούν το σύμβολο.  

Εκπ. 8  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αντιληπτό από τον μαθητή. Και παράλληλα είναι κάτι τελείως 
απρόσωπο. Όταν το παιδί σου δίνει ένα γραπτό δεν μπορείς να του το επιστρέψεις με ένα 
«πολύ καλά» και δύο ενδείξεις.  

Εκπ. 9  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- Όχι δεν το κάνω αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για την  ορθογραφία. Πρέπει να έχεις 
εξοικείωση με τους μαθητές στις ενδείξεις. Αν αλλάζουν κάθε χρονιά καθηγητή και αλλάζουν 
και οι κωδικοί θα είναι δύσκολα για τους μαθητές. Μετά θα με ρωτάν άλλες πενήντα 
ερωτήσεις, τι είναι αυτά τα σύμβολα.  

Εκπ. 10 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- Όχι, δεν το κάνω. Τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου, για παράδειγμα, δεν θα το αντιληφθούν, 
είναι κάτι που δεν το έχουν συνηθίσει. Για μένα είναι ευκολία, αλλά δεν το κάνω. Μου 
φαίνεται ψυχρό και μηχανιστικό, προτιμώ να είμαι πιο άμεση με τα παιδιά στις διορθώσεις 
μου. 
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2.Ταυτότητα διδασκόντων - πεποιθήσεις για τον ρόλο τους  

 

Η πρακτική της χρήσης συμβόλων - κωδικών κατά τη μεταγλωσσική περιγραφή του 

λάθους στο πλαίσιο της έμμεσης ανατροφοδότησης παραπέμπει σύμφωνα με την 

άποψη ενός φιλολόγου «σε τεμπέλη δάσκαλο», γεγονός που συνδέεται με το αίσθημα 

ευθύνης του διδάσκοντος απέναντι στον μαθητή να παρέχει ο ίδιος διόρθωση και όχι 

να την αφήνει στον μαθητή.  

 

Εκπ. 8  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη δίνοντας μόνο μια ένδειξη για το είδος τους χωρίς να 
το διορθώνετε εσείς;  

- […] Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό. Από τη δική μου εμπειρία, όταν ήμουνα μαθήτρια, 
θεωρούσα ότι ήταν ο τεμπέλης δάσκαλος που απλώς έβαζε ένα ε δίπλα και εννοούσε την 
έκφραση και έπρεπε να ψάξω να βρω τι ήταν αυτό το λάθος, το οποίο πολλές φορές δεν 
αναγνώριζα.  

 

3. Πεποιθήσεις για το γλωσσικό λάθος 

 

Η μεταγλωσσική ανατροφοδότηση σε συνδυασμό με την άμεση διόρθωση του λάθους 

φαίνεται να εφαρμόζεται σε σημαντικά για τον διδάσκοντα λάθη και παρέχεται 

μερικές φορές στον μαθητή με τη μορφή κάποιου κανόνα σε λάθη που ανάγονται σε 

αυτόν. Ωστόσο, ο σχολιασμός λαμβάνει κανονιστικό χαρακτήρα και ως προς τα λάθη 

περιεχομένου, μέσα από δηλώσεις των φιλολόγων για το «τι έπρεπε να γραφεί» από 

τους μαθητές.  

 

Εκπ. 4 

- Διορθώνοντας το λάθος γράφετε δίπλα το σωστό και με κάποια σχόλια;  

- Εξαρτάται. Όταν δω ότι είναι ένα λάθος πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο και οφείλεται σε άγνοια 
γραμματικής και κανόνων, τότε μπορεί να δώσω πολύ περιληπτικά με μορφή σχολίου τη 
σωστή εκδοχή.  

Εκπ.7 

- Διορθώνοντας το λάθος  γράφετε δίπλα το σωστό και με κάποια σχόλια;  

- Δεν τα βάζω πάντα, αλλά κάποιες φορές. Το κάνω, αλλά εξαρτάται από αυτό που θα μου 
κάνει εντύπωση ιδιαίτερη, θα μου φανεί πολύ έντονο λάθος. 

Εκπ. 10  

- Διορθώνοντας το λάθος γράφετε δίπλα το σωστό και με κάποια σχόλια;  

- Αν είναι για γραμματικό λάθος μπορεί να δώσω έναν κανόνα για σχόλιο, αν είναι για το 
περιεχόμενο θα του πω τι έπρεπε να γράψει. 
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4. Πεποιθήσεις για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου  

 

Αξιοσημείωτη είναι η άποψη ενός φιλολόγου ότι τα μεταγλωσσικά σχόλια αφορούν 

τη διδασκαλία της θεωρίας και όχι τη διαδικασία διόρθωσης. Η αναφορά στην 

παραγωγή γραπτού λόγου ως θεωρία που πρέπει να γίνει πράξη ανάγεται στην 

παραδοσιακή προσέγγιση της παραγωγής του γραπτού λόγου ως τελικού προϊόντος.  

 

Εκπ. 5 

- Διορθώνοντας το λάθος γράφετε δίπλα το σωστό με σχόλια;  

- Δεν το κάνω, γιατί τα λέμε αυτά θεωρητικά, τα κάνουμε στην τάξη και θα έπρεπε και κάθε 
φορά που διορθώνουμε να λέμε τα ίδια πράγματα. Επειδή στον γραπτό λόγο κάνουμε πράξη 
τη θεωρία, γι’ αυτό το λόγο δεν το κάνω αυτό.  

 

5. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης  

 

Η δυσκολία κατανόησης των μεταγλωσσικών σχολίων από μαθητές μικρών τάξεων 

και η αδυναμία εξήγησης των σχολίων στον υφιστάμενο διδακτικό χρόνο αποτελεί 

για ορισμένους φιλολόγους εμπόδιο στην εφαρμογή του συνδυασμού της  

μεταγλωσσικής είτε με την άμεση είτε με την έμμεση ανατροφοδότηση. Ειδικότερα, 

θεωρούν την έμμεση διόρθωση με την παροχή κάποιας μεταγλωσσικής οδηγίας 

χρονοβόρα και πιεστική για τον ίδιο τον διδάσκοντα, ενώ σύμφωνα με την άποψη 

ενός φιλολόγου η πρακτική αυτή προσκρούει στην έλλειψη διδακτικού χρόνου για 

επανέλεγχο των μαθητών ως προς αυτόν τον τύπο διόρθωσης.  

 

Εκπ. 1 

- […] Συνήθως, όταν διορθώνω το λάθος δεν γράφω δίπλα το σωστό με σχόλια, γιατί 
καταρχήν δεν είμαι πολύ υπέρ της διόρθωσης του λάθους από εμένα, και κατά δεύτερον 
υπάρχει και τρομερή έλλειψη χρόνου. Το σχολιασμό τον εμποδίζει ο χρόνος. Κάποιες φορές 
που έχω αποπειραθεί να γράψω κάποια σχόλια δίπλα, αντιλαμβάνομαι ότι ο μαθητής μικρών 
τάξεων δεν καταλαβαίνει τα σχόλια και χρειάζεται χρόνος να εξηγηθούν τα σχόλια αυτά. 

Εκπ. 2 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Δεν δίνω οδηγία για διόρθωση, γιατί η οδηγία πρέπει να είναι πολύ κατατοπιστική και μάλλον 
δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό.  

Εκπ. 3  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Βλέπω ότι είναι καλό να υπογραμμίζω τα λάθη, να βάζω οδηγία για διόρθωση και να 
διορθώσει ο μαθητής. Αυτό όμως δεν συνηθίζω να το κάνω. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω.  
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- Γιατί;  

- Γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θέλει έναν ακόμη επανέλεγχο. Δηλαδή να δεις αν η 
διόρθωση του μαθητή έχει φέρει το σωστό, το προσδοκώμενο. Γιατί μπορεί και η διόρθωση να 
φέρει λάθος. Οπότε πρέπει να αφιερώσεις άλλη μια ώρα για τη διόρθωση. Κάπου είναι και 
θέμα χρόνου στο μάθημα. Δηλαδή συνήθως πηγαίνουμε με τη λογική, τελειώνουμε την 
ενότητα, δουλεύουμε τη γραμματική, το συντακτικό, τα κείμενα και στο τέλος έχουμε 
παραγωγή λόγου. Εάν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, ίσως θα έπρεπε να μείνω σε κάθε 
ενότητα δυο και τρεις ώρες παραπάνω. Ίσως να ήταν καλό αυτό να το κάνω. Πάντως δεν το 
κάνω.  

Εκπ. 10  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη γράφοντας δίπλα μια οδηγία για διόρθωση στον 
μαθητή;  

- Όχι, τόσο συχνά. Απαιτεί και για μένα πολύ χρόνο. Θα πρέπει να διορθώσω τρεις σελίδες 
έκθεση. Αυτό, ίσως, να χρειαστεί πάνω από μισή ώρα και για μένα είναι κόστος αυτό. Για να 
είμαστε ρεαλιστές.  Πρέπει να αφιερώσω πολύ χρόνο στο σπίτι. 

 

Δ. Αναδιατύπωση του λάθους από τον μαθητή (Reformulation) 

 

1. Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Οι φιλόλογοι δεν εμπλέκουν συχνά τον μαθητή σε πρακτικές αναδιατύπωσης του 

λάθους, διότι θεωρούν ότι ο ίδιος δύσκολα θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία. 

Εκφράζουν την επιφύλαξη ότι και η πρακτική αυτή προσκρούει στην έλλειψη 

σημείου αναφοράς ως προς το σωστό, γεγονός που συνδέεται με τον φόβο διάπραξης 

καινούριου λάθους από τον μαθητή. Η πρακτική αυτή, όταν εφαρμόζεται, εξαρτάται 

από τη δυνατότητα που κρίνει ο διδάσκων ότι έχει ο μαθητής προκειμένου να προβεί 

σε αναδιατύπωση του λάθους, κυρίως σε προφορικό επίπεδο.  

 

Εκπ. 2 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Δεν θα ζητήσω να ξαναγράψει ο μαθητής την πρόταση που υπάρχει λάθος, αλλά θα το 
ζητήσω ίσως προφορικά. Γιατί, φοβάμαι ότι δεν θα το κάνει, θα τεμπελιάσει. 

Εκπ. 3 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Αυτό δεν το κάνω, γιατί ως προς τι να την ξαναγράψει; Δηλαδή, αυτό είναι λίγο γενικό. Δεν 
προσδιορίζεις τι σε ενοχλεί στην πρόταση. Ή καμιά φορά μπορεί ο μαθητής να την 
ξαναγράψει, να διορθώσει αυτό που εσύ εντόπισες ως λάθος, και να σου δώσει ένα καινούριο 
λάθος. 
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Εκπ. 8 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Εξαρτάται από το επίπεδο του μαθητή […]. Αν κρίνω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες του 
παιδιού, θα ζητήσω να επαναδιατυπώσει την πρόταση. Θα πάρει στο σπίτι το γραπτό, θα 
ξαναγράψει και θα το ελέγξω ξανά στο τετράδιο. Δυστυχώς δεν έχω την ευκαιρία να δω όλη 
την έκθεση γραμμένη. Θα δω ένα κομμάτι. Βλέπω σε μια μικροκλίμακα αν ο μαθητής 
κατάλαβε το λάθος του. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν μείνει στον μαθητή για την 
επόμενη φορά, εξασκήθηκε εκεί.  

 

2. Πεποιθήσεις για το γλωσσικό λάθος 

 

Η πρακτική της αναδιατύπωσης του λάθους από τον μαθητή εφαρμόζεται 

μεμονωμένα κυρίως στα ορθογραφικά λάθη ως μέσο εμπέδωσης της ορθογραφίας και 

στα λάθη που δεν ανήκουν στο προτασιακό επίπεδο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες λαθών 

θεωρούνται από ορισμένους φιλολόγους μη «διαχειρίσιμες» για τους περισσότερους 

μαθητές, καθώς απαιτούν καθοδήγηση, η οποία δεν είναι εφικτή ούτε στο σχολικό 

πλαίσιο ούτε έξω από αυτό.  

 

Εκπ. 3.  

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- […] Και πάλι δεν ξέρεις αν θα πάρεις τη σωστή πρόταση. Ενώ τη σωστή λέξη, αν τη 
ζητήσεις, μπορεί να την πάρεις. 

Εκπ.5 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Μόνο στα ορθογραφικά, σε μικρές τάξεις ζητώ να ξαναγράψουν μόνο τα ορθογραφικά από 
κάτω κάποιες φορές και απλά συζητάμε το λάθος. Αυτό το ζητάω γιατί πιστεύω ότι τα 
ορθογραφικά και από την εμπειρία μου ως μαθήτρια, ως καθηγήτρια και ως μητέρα βλέπω ότι 
γράφοντας το εντυπώνεις. Τα περισσότερα παιδιά δεν θα ανατρέξουν στο πώς γράφεται για 
παράδειγμα το «αλλοιώνω». Στα άλλα λάθη μάλλον δεν το κάνω για πρακτικούς λόγους, γιατί 
είναι πολλά, για παράδειγμα πρέπει το παιδί να ανατρέχει στο συντακτικό, πρέπει να έχει έναν 
άνθρωπο από δίπλα. Ποιος θα καθίσει από δίπλα; Εγώ στη μία ώρα της διόρθωσης όσο 
μπορώ θα πω. Από εκεί και πέρα το παιδί να καθίσει μόνο του στο σπίτι, να πάει με τη  μαμά 
του να δει τα λάθη, δύσκολο το βλέπω. 

 

3. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης  

 

Από τα σχόλια των φιλολόγων προέκυψε ότι η συγκεκριμένη πρακτική προσκρούει 

στην έλλειψη διδακτικού χρόνου και στην πίεση της διδασκαλίας συγκεκριμένης 

ύλης, με αποτέλεσμα να θεωρούν μη εφικτό τον επανέλεγχο των αναδιατυπώσεων 
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του μαθητή από τους ίδιους. Παράλληλα, αποτελεί για τους συμμετέχοντες μια 

διαδικασία που συνεπάγεται επιπλέον φόρτο «δουλειάς» ως προς τη διόρθωση, ενώ 

ζητείται μερικές φορές μόνο σε επίπεδο παραγράφων που υστερούν κατά την κρίση 

του διδάσκοντος. Ωστόσο, η διαδικασία της διόρθωσης συνολικά φαίνεται να 

εξαντλείται σε μια «στατική» επισήμανση των λαθών από τους φιλολόγους, η οποία 

διεξάγεται μερικές φορές σε προφορικό επίπεδο χωρίς να περιλαμβάνει διαδικασίες 

αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τους μαθητές.  

 

Εκπ.2 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

-  [..] Θα χρειαστεί από εμένα επανέλεγχος αυστηρός του κατά πόσο τηρήθηκαν αυτά τα οποία 
ζήτησα και θα πρέπει να φάμε και άλλη ώρα γι’ αυτή τη δουλειά. Αυτό απαιτεί και ένα 
δεύτερο επίπεδο διόρθωσης της έκθεσης. Εις διπλούν προσπάθεια.   

Εκπ. 4 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Δεν το κάνω, γιατί συνήθως δεν έχω τη δυνατότητα να το ελέγξω. Θέλω να πω ότι εφόσον 
ζητάς από τον μαθητή να ξαναγράψει κάτι σωστά και αν αυτό μέσα σε ένα γραπτό αφορά 
αρκετές περιπτώσεις, θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο να κάνεις άλλη μια φορά διόρθωση 
γραπτών, γεγονός που δεν το επιτρέπει ο χρόνος. Θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν μου 
επιτρέπει ο χρόνος. Όσες φορές το δοκίμασα έπιασα τον εαυτό μου να είναι ανακόλουθος. 
Έχω ζητήσει από τους μαθητές να ξαναγράψουν κάτι σωστά, αλλά δεν έχω μπει στη 
διαδικασία να ξαναδώ πως έχει εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Οπότε το αποφεύγω.  

Εκπ.9 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Υπογραμμίζω την πρόταση που υπάρχει λάθος και ζητώ από τον μαθητή να την ξαναγράψει. 
Αυτό γίνεται μερικές φορές σε θέματα παραγράφων, αν είναι μια παράγραφος χάλια εντελώς, 
τους βάζω και την ξαναγράφουν. Έχω βάλει να ξαναγράψουν και έκθεση.  

- Το ελέγχετε αυτό μετά;  

- Κυρίως προφορικά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θα ήθελα να γίνεται περισσότερο, αλλά δεν 
προλαβαίνουμε από την ύλη του μαθήματος. Μόνο δύο ώρες για αυτό το μάθημα δεν 
φτάνουν.  

Εκπ. 10 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο. Να μην διορθώσω όλη την έκθεση, να συζητήσουμε τα λάθη 
μας και μετά να μπούνε τα παιδιά στη διαδικασία να την ξαναγράψουν, ως βελτιωμένη 
έκδοση. Για λόγους οικονομίας χρόνου, δεν υπάρχει ο προβλεπόμενος χρόνος. 
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Τέλος, η ποσότητα των λαθών στον γραπτό λόγο των μαθητών αποτελεί για έναν 

φιλόλογο παράγοντα, ο οποίος καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναδιατύπωσης των 

λαθών από τους μαθητές, ενώ για τους περισσότερους συνιστά εμπόδιο στην 

εφαρμογή της πρακτικής αυτής.  

 

Εκπ.6 

- Υπογραμμίζετε την πρόταση που υπάρχει λάθος ζητώντας από τον μαθητή να 
την ξαναγράψει σωστά;  

- Σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά λάθη, πρέπει να το ξαναγράψουν. Και καμιά φορά λέω 
στους μαθητές αν μπορείς να ξαναγράψεις με βάση αυτά που σου έχω γράψει εγώ για να μπει 
στη σειρά. Όταν είναι λίγα λάθη που αμέσως διορθώνονται και δεν επηρεάζει όλη την 
παράγραφο δεν ζητώ κάτι τέτοιο. Όταν μια παράγραφος θέλει φτιάξιμο ξανά, αυτά πρέπει να 
γραφούν κάπου. 

 

Ε. Εστιαζόμενη και μη εστιαζόμενη ανατροφοδότηση (focused and unfocused 

feedback) 

 

1. Ταυτότητα διδασκόντων - πεποιθήσεις για τον ρόλο τους και παρελθοντική εμπειρία 

 

Οι περισσότεροι φιλόλογοι δήλωσαν ότι δεν εφαρμόζουν την εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση και ότι διορθώνουν όλα τα λάθη που συναντούν στον γραπτό λόγο 

των μαθητών, γεγονός που αποτελεί για τους ίδιους βασικό χρέος του διδάσκοντος. 

Συνδέουν το ρόλο του διδάσκοντος με την ανάγκη διόρθωσης όλων των λαθών, 

πρακτική που πηγάζει για κάποιους φιλολόγους από την παρελθοντική εμπειρία τους 

ως μαθητές αλλά και από προσωπικές τους πεποιθήσεις που συνδέονται με την τάση 

μη ανοχής στα πολλά λάθη των μαθητών.  

 

Εκπ. 1 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Όλα, ναι. Διορθώνω όλα όσα πέφτουν στην αντίληψη μου. Βέβαια μου ξεφεύγουν και κάποια. 
Πάντως θεωρώ και καθήκον να διορθώνω όλα τα λάθη και είναι και μια προσωπική μου 
θέση, δεν θέλω να βλέπω πολλά λάθη στα γραπτά.  

Εκπ. 6 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Τα διορθώνω όλα, γιατί το αισθάνομαι σαν χρέος, ότι δεν θα κάνω σωστά, αν δεν το κάνω. 
Το παιδί πρέπει να δει από αυτόν που το διορθώνει ποιο είναι το σωστό. Γι’ αυτό είμαι εγώ 
εδώ. Για να το βοηθήσω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, ή έτσι το έχω πάρει από τότε που 
ήμουνα μαθήτρια. Αυτό ήταν που ήθελα εγώ και το κάνω για τους άλλους. 
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2. Πεποιθήσεις για τον μαθητή 

 

Οι φιλόλογοι, παρόλο που αναγνωρίζουν θεωρητικά την αξία της πρακτικής της 

εστιαζόμενης διόρθωσης των λαθών του γραπτού λόγου, εξέφρασαν έντονα την 

επιφύλαξη τους ως προς την εφαρμογή της, καθώς αφενός θεωρούν τα λάθη των 

μαθητών αλληλένδετα και αφετέρου τονίζουν κυρίως τον κίνδυνο να δοθεί μια 

πλασματική εικόνα στον μαθητή για τα λάθη του και τη βαρύτητά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι αν δεν επισημανθούν όλα τα λάθη που διαπράττει ο 

μαθητής, ο ίδιος δεν θα δώσει την απαιτούμενη βαρύτητα σε αυτά, παρόλο που 

αναγνωρίζεται από τους ίδιους ο κίνδυνος της αποθάρρυνσης του μαθητή μέσα από 

την επισήμανση της ποσότητας των λαθών του.  

 

Εκπ. 1  

- Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 

- Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι μια καλή πρακτική, παρόλο που δεν την έχω κάνει. Θα μπορούσε 
κανείς να διδάξει με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες λαθών. Έτσι, όπως το ακούω μου 
μοιάζει αποδοτικό, αλλά δεν το έχω κάνει, δεν μου πέρασε από το μυαλό. Και από την άλλη 
διαπιστώνω ότι όποιος έχει λάθη ενός τύπου, έχει και λάθη άλλου τύπου.  

Εκπ. 4  

- Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 

- Όχι. [..]. Γιατί νιώθω ότι έτσι δίνω λάθος μηνύματα στο παιδί. Σαν να του λέω τα 
ορθογραφικά είναι σημαντικά και τα άλλα μην τα δίνεις μεγάλη σημασία.  

Εκπ. 2 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Διορθώνω όλα τα λάθη. Γιατί όλα είναι λάθη και αν δεν τα επισημάνεις στο παιδί 
ενδεχομένως να μην συνειδητοποιήσει και αυτό ποτέ τι είναι λάθος. 

Εκπ.8  

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Ναι. Όλα. Ξέρω ότι μπορεί ο μαθητής να τρομοκρατηθεί, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να 
αφήσω ένα γραπτό που δεν ανταποκρίνεται στο δέον, να το αφήσω και να θεωρήσει το παιδί 
ότι «δεν έγινε και τίποτα, είχα μόνο ορθογραφικά…» Πιστεύω ότι αν εντοπίσω ένα είδος 
λάθους, θα δει ο μαθητής μόνο αυτό. Εγώ οφείλω να το εντοπίσω για να δει ότι δεν είναι 
έτσι. Για λόγους αλήθειας και για λόγους επιστημονικούς το εντοπίζω. 

Εκπ.10 

- Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 
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- Θα διορθώσω και τα άλλα λάθη, γιατί στο παιδί μεταφέρεται μια λανθασμένη εικόνα ότι δεν 
έχει άλλα λάθη και τα λάθη του είναι μόνο αυτά. Άρα μπορεί να τα επαναλάβει. 

 

Ωστόσο, η πρακτική της εστίασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες λαθών φαίνεται 

να αξιοποιείται από τους φιλολόγους μόνο στην περίπτωση ενός «αδύναμου 

γραπτού», καθώς θεωρούν ότι μέσα από την εστιαζόμενη ανατροφοδότηση 

αποφεύγεται η τυχόν υπερδιόρθωση του γραπτού λόγου, η οποία μπορεί να εκληφθεί 

αρνητικά από τον αδύναμο μαθητή και να τον αποθαρρύνει.  Συγχρόνως, η εφαρμογή 

της συνολικής ανατροφοδότησης στα λάθη συνδέεται περισσότερο με τις αυξημένες 

απαιτήσεις των φιλολόγων για «τελειοποίηση» του γραπτού λόγου από τους «καλούς 

μαθητές», ενώ οι προσδοκίες τους από τους «αδύναμους μαθητές» περιορίζονται στη 

διόρθωση πολύ βασικών λαθών μέσα από την εστιαζόμενη ανατροφοδότηση.  

 

Εκπ. 2  

- Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 

- Σε έναν μαθητή για παράδειγμα που έχει πολλές γλωσσικές αδυναμίες, εκεί θα επιλέξω τα 
λάθη. Δηλαδή ένα παιδί που έχει σε όλες τις κατηγορίες λάθη, που έχουμε ένα γραπτό που 
είναι εξαιρετικά αδύναμο και στην ορθογραφία, και στην έκφραση και στο περιεχόμενο εκεί θα 
επιλέξω τα λάθη.  Τη μία φορά μπορεί να επιλέξω να δώσω βαρύτητα στα ορθογραφικά, και 
άλλη φορά σε άλλα. Δεν νομίζω ότι βοηθά έναν πολύ αδύναμο μαθητή το να του 
μουντζουρώσεις ολόκληρο το γραπτό του, γιατί έτσι απλά θα πελαγώσει το παιδί και δεν θα 
αντιληφθεί κανένα λάθος.  

Εκπ. 3  

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Κάποιες φορές αυτό δεν μπορώ να το κάνω ειδικά σε μαθητές που είναι ιδιαίτερα αδύναμοι 
στη γλώσσα. Ε, δεν μπορώ να κοκκινίσω ένα ολόκληρο γραπτό. Η εικόνα και για τον μαθητή 
είναι εντελώς αποθαρρυντική [….]. Κάποια λάθη ίσως δεν τα διορθώνω και καθόλου, όταν 
υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν έχω να κάνω με μαθητές που θα 
είχα περισσότερες απαιτήσεις από αυτούς, και που οι ίδιοι έχουν από τον εαυτό τους, εκεί ναι 
θα τα διορθώσω όλα. Γιατί εκεί άλλο είναι το ζητούμενο. Εκεί το παιδί θέλει να 
τελειοποιηθεί. Στην άλλη περίπτωση το παιδί θέλει να μάθει να γράφει. 

Εκπ. 7 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Θέλω να καλύψω όσο γίνεται περισσότερα. Θα ξεκινήσω από τα πιο χοντρά λάθη του 
γραπτού και μετά θα πάω στα λιγότερα σημαντικά. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σε πολύ αδύναμα 
γραπτά, όπου ο μαθητής πρέπει να διορθώσει πολύ βασικά λάθη πρώτα.  
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3. Πεποιθήσεις για τον γραπτό λόγο 

 

Η ανάγκης εφαρμογής της μη εστιαζόμενης διόρθωσης των λαθών προκύπτει και από 

τη θεώρηση του γραπτού λόγου από τους φιλολόγους ως ενιαίου συνόλου, στο οποίο  

οι μαθητές οφείλουν να ανταποκριθούν για την αποτελεσματική παραγωγή του με 

βάση όλους τους επιμέρους τομείς του. Ωστόσο, η συνολική ανατροφοδότηση στα 

λάθη φαίνεται να συνδέεται περισσότερο για τους φιλολόγους με την ανάγκη 

συνολικής αξιολόγησης του γραπτού λόγου στο πλαίσιο κυρίως της προσέγγισης της 

παραγωγής του ως τελικού προϊόντος.  

 

Εκπ. 1 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- […] Διορθώνω, βέβαια, όλα τα λάθη, γιατί τα θεωρώ σημαντικά και γιατί θεωρώ ότι ο 
γραπτός λόγος είναι το σύνολο όλων των επιμέρους στοιχείων. Άρα, δεν μπορείς να πεις ότι 
υπάρχει ένας γραπτός λόγος ανορθόγραφος, ή ας μην έχει παραγράφους, αρκεί να έχει 
νοήματα. Ο γραπτός λόγος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πρέπει κάποιος να μάθει να 
λειτουργεί με βάση αυτά. 

Εκπ.4 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Ναι. […] Γιατί η δύναμη της συνήθειας, και γιατί έχω την αίσθηση ότι μια διόρθωση πρέπει 
να ελέγχει, να αξιολογεί, να παροτρύνει προς βελτίωση συνολικά. Η γλώσσα είναι κάτι ενιαίο, 
δεν μπορώ να το κατακερματίσω. 

Εκπ. 9  

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- […]Όλο το γραπτό διορθώνεται. Γιατί αλλιώς είναι αποσπασματικό, δεν μπορεί να διορθωθεί 
έτσι μια έκθεση. Πρέπει να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε όλα τα επίπεδα.  

 

4. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης  

 

Η εστίαση σε λάθη φαίνεται να καθορίζεται από την ποσότητα των γραπτών προς 

διόρθωση και τη συχνότητα επανάληψης των ίδιων λαθών από τους μαθητές, γεγονός 

που επηρεάζει την ψυχολογία του διδάσκοντος κατά τη διόρθωση. Για ορισμένους 

φιλολόγους η πρακτική της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης, όταν επιλέγεται, 

προκύπτει από την αδυναμία διαχείρισης της ποσότητας των λαθών και των γραπτών, 

χωρίς να αποτελεί συνειδητή και σκόπιμη πρακτική εστίασης σε συγκεκριμένη 

κατηγορία λαθών που διαπράττουν οι μαθητές.  
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Εκπ.6  

- Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 

- Ναι. Το κάνω σε μαθητές που επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Θυμώνω με αυτούς που 
επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη και κάποιες φορές αφήνω το υπόλοιπο γραπτό να το 
διορθώσουν μόνοι τους. 

Εκπ. 3  

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- [..] Καταρχήν, διορθώνω μία φορά το ίδιο λάθος. Δεν θα ξαναδιορθώσω πιο κάτω και πιο 
κάτω.  

Εκπ. 4 

- Κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε;  

- Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω σταθερή απάντηση. Έχει να κάνει πάρα πολύ ακόμη και με την 
ψυχολογία μου. Όταν είμαι πολύ πιεσμένος και έχω πάρα πολλά γραπτά να διορθώσω, κάνω 
πιο χοντρική διόρθωση, επισημαίνω τα πιο βασικά ή αυτά που θεωρώ σημαντικά για το 
συγκεκριμένο γραπτό. Σε άλλες περιπτώσεις είμαι αναλυτικός και ίσως να περιλάβω και 
μεγαλύτερη έκταση λαθών στη διόρθωση μου.  

 

Τέλος, τονίστηκε μεμονωμένα από τους φιλολόγους ότι υφίσταται έλλειψη 

εξοικείωσης με την πρακτική της εστιαζόμενης ανατροφοδότησης με αποτέλεσμα η 

επιλογή της συνολικής διόρθωσης να προκύπτει λόγω άγνοιας της πρώτης. Η 

τοποθέτηση αυτή ανάγεται έμμεσα στην έλλειψη επιμόρφωσης των διδασκόντων σε 

συγκεκριμένες πρακτικές ανατροφοδότησης.  

 

Εκπ.3 

- Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 

- Δεν το έχω κάνει ποτέ. Συνήθως τα διορθώνω όλα. Μου ακούγεται όμως σαν πρόκληση 
αυτό. Δεν ξέρω. Ίσως να έχει κάποιο νόημα. Δεν τη γνωρίζω αυτή την τακτική και δεν είμαι 
εξοικειωμένη. Εδώ υπάρχει άγνοια. 

 

5. Απόκλιση πεποιθήσεων και διδακτικών πρακτικών  

 

Για έναν φιλόλογο η αναλυτική διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου δεν 

θεωρείται τόσο αποτελεσματική, παρόλο που την εφαρμόζει. Αποδίδει την ευθύνη γι’ 

αυτό στους μαθητές, για τους οποίους υποστηρίζει ότι δεν θα ασχοληθούν με τα λάθη 

τους σε ένα μεταγενέστερπ επίπεδο επεξεργασίας από τη διόρθωση του διδάσκοντος. 

Ωστόσο, δεν διαφάνηκε, γενικά, στα σχόλια των διδασκόντων κάποια συγκεκριμένη 
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και συστηματική απόπειρα μύησης των μαθητών σε πρακτικές επεξεργασίας της 

ανατροφοδότησης που λαμβάνουν.  

 

Εκπ.2  

- Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι δεν βλέπετε δηλαδή αποτελέσματα από τη διόρθωση 
όλων των λαθών;  

- Όχι πάντα. Δεν είναι αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνω 
ότι λίγο χάνονται και τελικά δεν ασχολούνται με κανένα λάθος. Μάλλον το κάνω από ένα 
φιλολογικό ζήλο. Βέβαια αν το παιδί δουλέψει στο γραπτό του, όπως θα ήθελα εγώ να 
δουλέψει, θα το βοηθούσε. Επειδή όμως γνωρίζουμε από την καθημερινή πρακτική ότι οι 
μαθητές δύσκολα πείθονται να ξαναγυρίσουν στα γραπτά τους και να τα ξαναδούνε, από εκεί 
ξεκινά και η αποτυχία αυτού του τρόπου διόρθωσης. Δηλαδή, δεν θεωρώ αναγκαστικά κακό 
τον τρόπο διόρθωσης, θεωρώ όμως ότι έχει αυτή την αδυναμία, απαιτεί από τον μαθητή να 
αφιερώσει χρόνο και να εργαστεί πάνω στο γραπτό του, κάτι που δεν γίνεται, ή θα το κάνουν 
ελάχιστοι μαθητές, ή θα γίνει κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. 

 

Στ. Προφορική ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου  

 

1. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης  

 

Η προφορική ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου αποτελεί για τους 

φιλολόγους μια διαδικασία που διεξάγεται στη μία ώρα της διόρθωσης στην τάξη, 

όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Η πρακτική αυτή  λαμβάνει κυρίως 

τη μορφή ενός γενικού σχολιασμού σε όλη την τάξη σε ομαδοποιημένα λάθη που 

κρίνει ο διδάσκων ως σημαντικά και μπορεί να περιλαμβάνει και κάποια ατομικά 

σχόλια σε μαθητές, για τους οποίους ο ίδιος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Η έλλειψη 

διδακτικού χρόνου και ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη φαίνεται να συνιστούν 

για όλους τους φιλολόγους εμπόδια στην εφαρμογή εξατομικευμένης ενασχόλησης 

με τον μαθητή σε επίπεδο προφορικής ανατροφοδότησης στο γραπτό τους, παρόλο 

που θεωρείται αναγκαία από τους ίδιους. Για έναν φιλόλογο η προφορική συζήτηση 

αποτελεί μια μορφή άμεσης διόρθωσης στα λάθη των μαθητών, αντί του γενικού 

σχολιασμού που διεξάγεται, ωστόσο, συνοπτικά στη μία ώρα της διόρθωσης.  

 

Εκπ. 1 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Τα πολύ χοντρά λάθη τα συζητώ στην τάξη, αφού τους δώσω τα γραπτά τους. Έχω 
δοκιμάσει να ασχοληθώ και με το κάθε γραπτό, αλλά όχι σε συστηματική βάση λόγω έλλειψης 
χρόνου.  
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Εκπ. 2 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Τετ α τετ με το γραπτό του μαθητή δεν κάνω ποτέ. Μόνο εάν έρθει ο μαθητής. Μέσα στην 
τάξη απλά λέω προφορικά και κάποια προσωπικά σχόλια στους μαθητές. 

Εκπ. 3 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Ναι, αυτό θα μπορούσα να το κάνω, αν είχαμε ένα μαθητή. Αλλά δεν μπορούμε να το 
κάνουμε, γιατί αν συζητήσουμε με κάθε μαθητή τα λάθη του θέλουμε ένα μήνα. Αυτό είναι 
εξατομικευμένη διδασκαλία εντελώς.  

Εκπ.4  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Δεν το κάνω, γιατί αυτό θεωρώ ότι θέλει μια προσωπική επαφή με τον μαθητή, πράγμα που 
δεν το επιτρέπει η σχολική διαδικασία μέσα στην τάξη. Δεν έχω βρει τον τρόπο να το 
δουλέψω έτσι, πρόσωπο με πρόσωπο με κάθε μαθητή. Θα είχε ενδιαφέρον να αφιερώσεις 
χρόνο στον κάθε μαθητή, στα λάθη του, αλλά το θεωρώ ανέφικτο  στις υπάρχουσες συνθήκες 
μέσα στην τάξη.  

Εκπ. 5 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Όχι με τον καθένα. Κάθε φορά με εκείνον που θεωρώ ότι ξέφυγε. Όχι με το κάθε παιδί 
χωριστά, γιατί δεν φτάνει και ο χρόνος. Θα το συζητήσουμε την ώρα του μαθήματος, όταν 
μοιράζουμε τις εκθέσεις. Κάνω και ατομικές παρατηρήσεις, δεν είναι κάτι κακό τους λέω, 
είναι μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας μας, με σοβαρότητα, χωρίς ίχνος ειρωνείας. Θα πάω 
δίπλα στον καθένα στα γραπτά τα πολύ δύσκολα. 

Εκπ.7 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Ναι, με τον μαθητή τα συζητάω. Όχι όλα φυσικά. Την ώρα που δίνω τις εκθέσεις λέω και 
κάποια σχόλια. Όχι σε όλους απαραίτητα. Σε αυτούς που νομίζω ότι κάτι πρέπει να ακούσουν, 
ότι κάτι ιδιαίτερο υπάρχει.  

Εκπ. 8  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Με τον καθένα; Αυτό δεν γίνεται μέσα στην τάξη, δηλαδή συνήθως τα λάθη τους τα 
συζητάμε στην ώρα της διόρθωσης της έκθεσης και είναι κυρίως λάθη ομαδοποιημένα, όχι για 
τον καθένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο για λόγους χρόνου. 

Εκπ. 9  

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  

- Πάντα τα συζητάω με τον μαθητή αλλά δεν τα υπογραμμίζω μόνο, γράφω και σχόλια. Και 
ξεχωριστά όσο μπορώ μέσα σε μια διόρθωση έκθεσης, την ώρα που θα του δώσω την έκθεση 
του τα εξηγώ. Πολύ συνοπτικά βέβαια, αλλά το κάνω. Προσπαθώ να έχω επαφή με τον 
μαθητή. Η συζήτηση είναι πιο άμεση διόρθωση, δηλαδή αμέσως το καταλαβαίνει ο μαθητής 
και νομίζω θα το διορθώσει, παρά αν μιλάει κανείς γενικά σε όλη την τάξη.  

Εκπ.10 

- Υπογραμμίζετε τα λάθη ώστε να τα συζητήσετε στη συνέχεια με τον μαθητή;  
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- Υπάρχουν παιδιά που ζητούν εξηγήσεις στο διάλλειμα ή και στην ώρα του μαθήματος . Εκεί 
συζητάμε. Με τον κάθε μαθητή δεν γίνεται λόγω χρόνου. Συζητώ γενικά στην τάξη πάνω σε 
κάποιες εκθέσεις, διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα με λάθη. Θα βοηθούσε, ωστόσο, η 
συζήτηση με τον μαθητή.  

 

 

Ζ. Ο τελικός σχολιασμός του γραπτού ως μέσο ανατροφοδότησης   

  
1.  Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Οι περισσότεροι διδάσκοντες δήλωσαν ότι με την παράθεση γενικών σχολίων στο 

τέλος του γραπτού ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μαθητών για μια γενική 

ενημέρωση ως προς την επίδοσή τους στον γραπτό λόγο τονίζοντας την τάση των 

τελευταίων να επικεντρώνονται κυρίως σε αυτά. Η πρακτική της ομαδοποίησης των 

λαθών σε συγκεκριμένες κατηγορίες (μορφή - έκφραση, περιεχόμενο και δομή) μέσα 

από τον τελικό σχολιασμό του γραπτού αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο μαθητής μια 

συνολική και κατατοπιστική εικόνα των αδυναμιών του εν είδει αξιολόγησης, θετικής 

και αρνητικής.  Ειδικότερα, διακρίνεται μεμονωμένα από τους φιλολόγους η τάση να 

παρέχεται στον μαθητή θετική ανατροφοδότηση με τη μορφή γενικών σχολίων ως 

μέσο προσωπικής ενθάρρυνσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο του γραπτού.  

 

Εκπ. 3 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Nαι. Χωρίζω σε κατηγορίες τα είδη λαθών. Μια ομάδα αφορά το περιεχόμενο, μία την 
έκφραση και το τελευταίο είναι το ύφος. Εάν εντάσσεται στο επικοινωνιακό πλαίσιο που 
ζητήσαμε, επειδή τα περισσότερα κείμενα έχουν πια επικοινωνιακό χαρακτήρα. Αυτές είναι οι 
τρεις κατηγορίες.  

- Τι εξυπηρετεί αυτό για εσάς;  

- Πιστεύω ότι ακόμα και αν στο τέλος αξιολογούμε τη συνολική εικόνα του κειμένου, ίσως είναι 
καλό για το παιδί να ξέρει πού υστερεί περισσότερο. Νομίζω ότι βοηθά τα παιδιά να δουν πού 
έχουν αδυναμίες, γιατί αν ίσως κάνεις ένα γενικό σχόλιο δεν θα καταλάβει το παιδί τι πρέπει 
να προσέξει περισσότερο την άλλη φορά. 

Εκπ. 4 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Φυσικά. Με αφορμή τις διάφορες κατηγορίες λαθών θέλω να δώσω μια συνολική εικόνα στο 
παιδί. Ίσως και το παιδί που δεν θα προσέξει ένα ένα τα λάθη του θα διαβάσει στο τέλος τα 
σχόλια, όλα τα παιδιά διαβάζουν στο τέλος τα σχόλια. Άσχετα από το πόσο εκ των υστέρων 
τα αξιοποιούνε, θεωρώ καλό να διαβάσουν τα σχόλια. [..] Νομίζω τα σχόλια δίνουν μια 
συνολική εικόνα.[..] Το επίπεδο λάθους, αν θέλω να το εξειδικεύσω, το κάνω στα σχόλια στο 
τέλος. 
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Εκπ. 7 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Γράφω σχόλια στο τέλος του γραπτού. Νομίζω ότι ο μαθητής στο τέλος της έκθεσης θα 
πρέπει να έχει μια γενικότερη εικόνα για το γραπτό του. Και πάντα αρχίζω με τα θετικά. Και 
στο χειρότερο γραπτό θα βρω κάτι θετικό να πω για να παίρνουν και λίγο θάρρος. Το πιο 
συχνό είναι ότι «έχεις απόψεις ενδιαφέρουσες» και μετά επισημαίνω τα αρνητικά.  

Εκπ. 10 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Το κάνω για να δουν τα παιδιά τι δεν ολοκλήρωσαν σωστά. Τα παιδιά περιμένουν τα σχόλια. 
Έχουν την τάση να περιμένουν σχόλια. Δεν θα ξαναμπούν στη διαδικασία να ξαναδιαβάσουν 
τις τρεις σελίδες έκθεσης τους, αλλά τα σχόλια τα διαβάζουν. Είναι ένα είδος αξιολόγησης για 
τον μαθητή, γι’ αυτό και σχολιάζω τα λάθη γενικά, οι γνωστές κατηγορίες, μορφή, 
περιεχόμενο, δομή, για να αξιολογήσω το γραπτό.   

 

Μόνο ένας φιλόλογος, ωστόσο, δήλωσε ότι τα σχόλια στο τέλος του γραπτού 

παρακινούν τον μαθητή σε αυτοδιόρθωση σε συνδυασμό με τα σχόλια που δίνονται 

από τον ίδιο και στο υπόλοιπο γραπτό.   

 

Εκπ. 1 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Η παράθεση γενικών σχολίων στο τέλος θεωρώ ότι είναι σημαντική περισσότερο για να 
καθοδηγήσει τον μαθητή για το πώς θα αντιμετωπίσει τα σχόλια που έχουν γίνει πάνω στο 
κείμενο. Για να το πω πιο αναλυτικά, ουσιαστικά η δική μου τακτική ξεκινά από τη διόρθωση 
πάνω στο κείμενο με σχολιασμό σημείων, τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθούν και 
περιλαμβάνει, επίσης, και ένα γενικό σχολιασμό στο τέλος του γραπτού.  

- Τι εξυπηρετεί αυτό για εσάς; 

- Αυτός ο γενικός σχολιασμός πολλές φορές δίνει οδηγίες για την καλύτερη κατανόηση 
επιμέρους σχολίων που υπάρχουν μέσα στο γραπτό και επίσης δίνει και οδηγίες για το πώς 
μπορεί να αυτοδιορθωθούν κάποια πράγματα. Έχει ουσιαστικά μια κατεύθυνση 
αυτοδιόρθωσης και καμιά φορά και αυτοαξιολόγησης του μαθητή, αντί δηλαδή να του δίνω 
έτοιμο το σωστό σε εισαγωγικά, τον προτρέπω να αναζητήσει νέους τρόπους διατύπωσης του 
λάθους του.  

 

2. Παρελθοντική εμπειρία  

 

Ο τελικός σχολιασμός του γραπτού λόγου των μαθητών με τη μορφή της διάκρισης 

των λαθών σε επιμέρους τομείς του γραπτού λόγου προκύπτει και ως αναπαραγωγή 

της συγκεκριμένης πρακτικής από την εμπειρία των διδασκόντων ως μαθητών, η 

οποία συνδέεται αποκλειστικά με την ανάγκη αξιολόγησης του. Προκύπτει ξανά η 

τάση κάποιων φιλολόγων να ενσωματώνουν στον τελικό σχολιασμό του γραπτού και 
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την παροχή προσωπικής - θετικής ανατροφοδότησης προς τον μαθητή, με τη μορφή, 

ωστόσο, γενικών σχολίων για την επίδοση του.  

 

Εκπ. 4  

- Κάνετε διάκριση των λαθών σε κατηγορίες σχολιάζοντας το γραπτό στο τέλος;  

- Ναι, στην αρχή σχολιάζω το περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα με καθοδηγεί και το γραπτό. 
Χωρίζω τα λάθη σε γενικές κατηγορίες, γιατί με βοηθάει εμένα να μπορέσω με καλύτερο 
τρόπο να τεκμηριώσω και να καταγράψω αυτά που θέλω. Έτσι έχουμε μάθει να 
προσεγγίζουμε τα κείμενα, από τη σχολική μας ηλικία και εγώ ως μαθητής ουσιαστικά, η 
διόρθωση των γραπτών γινόταν με αυτό τον τρόπο. 

Εκπ. 6 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος. Πάντα το κάνω αυτό. Το συνήθισα μάλλον. 
Δεν ξέρω. Πάντα κάτι πρέπει να βάλω κάτω. Νομίζω ότι δεν κλείνει σωστά να βάλω μόνο 
μια υπογραφή. Ίσως από τα μαθητικά μου χρόνια, δεν ξέρω. Όπως έβαζαν παλιά, μπράβο, 
πολύ ωραία. Μπορεί να βάλω και κανένα τέτοιο, «καλή η έκθεση» ή «προσπάθησε λίγο 
περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη φορά». 

- Κάνετε διάκριση των λαθών σε κατηγορίες σχολιάζοντας το γραπτό στο τέλος;  

- Ναι, τα χωρίζω σε λάθη περιεχόμενου, δομής και έκφρασης για να το αξιολογήσω όπως μας 
έχουν μάθει, από τότε που ήμουν και εγώ μαθήτρια.  

Εκπ. 7  

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Ναι. Βέβαια. Αρχίζω πάντα όπως είπαμε με ένα θετικό σχόλιο και στη συνέχεια θα πω για 
το περιεχόμενο, αν καλύπτεται ή όχι, για τη δομή της έκθεσης και για τη διατύπωση.  

- Γιατί κάνετε αυτή τη διάκριση;  

- Γιατί μάθαμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, το θεωρώ και σωστό. Από τα σχολικά μας 
χρόνια, γιατί και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, κάπου στο μυαλό υπάρχει και ο τρόπος 
που μας διόρθωναν τις εκθέσεις. Τότε βέβαια δεν ήταν τόσο αναλυτικοί στα σχόλια. Μπορεί 
να σχολιάσω και κάποιες παραγράφους ξεχωριστά, αν υπάρχουν θετικά ή αρνητικά στοιχεία. 
Επίσης συνήθως λέω για τον πρόλογο και τον επίλογο ξεχωριστά.  

 

3. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης 

 

Ο γενικός σχολιασμός φαίνεται να αποτελεί εν τέλει μια διαδικασία που διευκολύνει 

τους ίδιους τους φιλολόγους στην αξιολόγηση του γραπτού λόγου του μαθητή, μέσω 

της οποίας απευθύνονται αφενός στους μαθητές και αφετέρου στους γονείς τους. Η 

διάκριση των λαθών σε επιμέρους κατηγορίες στα τελικά σχόλια συνδέεται, κατά 

συνέπεια, κυρίως με την εντοπισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων, προκειμένου 

να δικαιολογεί ο διδάσκων τη βαθμολογία του, ανταποκρινόμενος και στις οδηγίες 

του αναλυτικού προγράμματος. Αρκετοί φιλόλογοι τόνισαν ότι διαχωρίζουν τα 
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σχόλια σε επιμέρους κατηγορίες με αξιολογική διαβάθμιση σε κατηγορίες λαθών που 

κατά την εκτίμησή τους είναι σημαντικές.  

 

Εκπ. 4  

- Γιατί κάνετε τη διάκριση των λαθών σε κατηγορίες σχολιάζοντας το γραπτό στο 
τέλος;  

-  [..]Θεωρώ ότι ίσως τα σχόλια τα διαβάζουν και οι γονείς τους. Ένας γονιός θα διαβάσει 
περισσότερο τα τελικά σχόλια παρά θα κρίνει ένα ένα τα λάθη του παιδιού. Οπότε έτσι μπορεί 
να βοηθήσει και το παιδί, αν είναι σε θέση. Γράφοντας τα σχόλια καταλήγω και εγώ σε κάποια 
συμπεράσματα σε σχέση με την εικόνα και τις δυνατότητες του μαθητή. Πολλές φορές όταν 
διορθώνεις ένα γραπτό σε διάφορα επίπεδα στο τέλος έχεις μια σύγχυση. Τελικά που υστερεί 
αυτό το γραπτό; Όταν συμπυκνώνω τα λάθη σε συμπεράσματα, νομίζω με βοηθάει και εμένα 
να έχω μια πιο σαφή εικόνα των δυνατοτήτων ή των αδυναμιών του μαθητή. Ένα ποσοστό 
βοηθάει στη δική μου αξιολόγηση, ώστε να τεκμηριώσω καλύτερα τον βαθμό μου, αλλά έχει 
και έναν στόχο βοηθητικό προς τον μαθητή και προς τον γονιό του. [..] Και οι οδηγίες του 
αναλυτικού προγράμματος ήταν έτσι, να ελέγχουμε περιεχόμενο, δομή και γλωσσική έκφραση 
και μάλιστα ήτανε και με ακρίβεια καθορισμένη η βαθμολογία για το πόσο παίρνει το ένα και 
πόσο παίρνει το άλλο.  

Εκπ. 5 

- Γιατί κάνετε τη διάκριση των λαθών σε κατηγορίες σχολιάζοντας το γραπτό στο 
τέλος;  

- Kάνω αυτή τη διάκριση για να αξιολογήσω την έκθεση. Δεν μπορείς όλα μαζί να τα 
αξιολογήσεις, γιατί στο περιεχόμενο μπορεί να έχω ελλείψεις, στη δομή να μην έχω σωστές 
παραγράφους, στη μορφή μπορεί το γραπτό να έχει ορθογραφικά κτλ. Με αυτό τον τρόπο 
βαθμολογώ και κατανέμω τις μονάδες μου. Με διευκολύνει στη βαθμολόγηση. Και τα παιδιά 
πιστεύω, γιατί ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους ένα κείμενο που πρέπει να έχει αυτά τα τρία 
χαρακτηριστικά γενικότερα. Και στο περιεχόμενο να δώσουν σημασία, και στο πως θα τα 
γράψουν στη δομή και η εικόνα του κειμένου, η μορφή.  

Εκπ. 7 

- Γιατί κάνετε τη διάκριση των λαθών σε κατηγορίες σχολιάζοντας το γραπτό στο 
τέλος;  

- […] Οι κατηγορίες αυτές διευκολύνουν και εμένα στο να μου δίνει καλύτερη εικόνα του 
γραπτού. Για να το αξιολογήσω. 

Εκπ.8 

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Ναι. Καταρχάς ξεκινώ από το περιεχόμενο, γιατί αν το πάρουμε και βαθμολογικά έχει το 
μεγαλύτερο βάρος. Ενημερώνω τα παιδιά σε ποιο βαθμό κάλυψαν το θέμα. Από εκεί και 
μετά θα μιλήσω και για την έκφραση και για την ορθογραφία και για τη δομή και για το 
επικοινωνιακό πλαίσιο.  

- Γιατί κάνετε αυτή τη διάκριση;  
- Με βοηθά στο να μην πελαγώσω και να εντοπίσω και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί στα 

σχόλια θα γράψω και κάτι θετικό. Και το παιδί να ξέρει ότι πάει καλά κάπου και υστερεί 
κάπου αλλού. Αν το ρωτήσει κάποιος «πως τα πας στην έκθεση» να γνωρίζει τι του γίνεται. 
Με βοηθάει ακόμα και στη βαθμολόγηση και στο προσωπικό μου αρχείο. Όταν θα έρθει ένα 
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γονιός να με ρωτήσει να μην  του λέω πράγματα που δεν στέκουν, να του πω ότι υστερεί εκεί 
και εκεί. Να έχω κάπως να ενημερώσω.  

Εκπ. 9  

- Σχολιάζετε στο τέλος το γραπτό των μαθητών, αφού το διορθώσετε; Με ποιον 
τρόπο;  

- Ναι, κάνω διάκριση σε κατηγορίες, αλλά γράφονται όλα τα λάθη. Με γενικές κατηγορίες και 
αυτά που θεωρώ εγώ πιο σημαντικά.  

- Εσάς σας διευκολύνει αυτή η κατηγοριοποίηση;  
- Ναι, για να μπορώ και εγώ να ξέρω να βαθμολογώ καλύτερα και να βλέπω πού είναι το 

λάθος και πού το σωστό. Πού είναι η αδυναμία του μαθητή. Σε ποιο από όλα υπάρχει 
αδυναμία. Με βοηθά να κατανοήσω έτσι το γραπτό.  

 

Η. Ο βαθμός ως μέσο ανατροφοδότησης  

 

1.Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Η παροχή βαθμού, ως μέσο ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών, δεν 

θεωρείται αποτελεσματική για ορισμένους φιλολόγους, κυρίως, λόγω του φόβου 

προσήλωσης του μαθητή, ειδικά μικρών τάξεων, αποκλειστικά στον βαθμό και όχι 

στη διόρθωση των λαθών του, παρόλο που ο ίδιος το επιδιώκει. Παράλληλα, ο φόβος 

αποθάρρυνσης των μαθητών μέσω του βαθμού ενισχύει την εφαρμογή μιας 

περιγραφικής αξιολόγησης μέσα από τα σχόλια στο τέλος του γραπτού, όπως 

διαπιστώθηκε και παραπάνω. Ωστόσο, για τους περισσότερους φιλολόγους ο βαθμός 

φαίνεται να αποτελεί ένα μέσο ανατροφοδότησης περισσότερο για τους ίδιους με 

στόχο την αξιολόγηση του μαθητή μέσα από τη διατήρηση προσωπικού αρχείου 

βαθμολόγησης.  

 

Εκπ.1  

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  
- Δεν βάζω βαθμό, γιατί πιστεύω ότι επειδή ακριβώς οι μαθητές έχουν συνηθίσει σε ένα 

επίπεδο να κοιτούν τον βαθμό και όλα τα άλλα να τα περνούνε στο ντούκου. Προτιμώ να 
κοιτούν περισσότερο τα σχόλια μου, παρά να μένουν στον βαθμό. Γιατί αυτό κάνουν. Και αυτό 
ζητάνε. «Βαθμούς δεν πήραμε κύριε;» 

Εκπ. 2 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών; 

- Περιγραφικά. Εγώ κρατάω στο βαθμολόγιο μου ένα αριθμητικό βαθμό, αλλά στα παιδιά δίνω 
μόνο την περιγραφή.  

- Γιατί το κάνετε αυτό; 

- Ένας λόγος είναι ότι μάλλον δεν θέλω να τα αποθαρρύνω. Γιατί το δεκαπέντε δεν ακούγεται 
καλά, το «απλώς καλά» ακούγεται καλύτερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω φτιάξει μια δική 
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μου κλίμακα, να το πω και αυτό. Δηλαδή, στην περιγραφική αξιολόγηση που κάνω, το 
«άριστα», το «καλά», το «αρκετά καλά», το «μέτρια» και το «κακά» ή «ξαναπροσπάθησε», 
αυτά το έχω ποσοτικοποιήσει με ένα δικό μου σκεπτικό. Τουλάχιστον στις γυμνασιακές τάξεις.  
Αλλάζουν τα δεδομένα για το Λύκειο.  Αυτή ποσοτικοποίηση της απόδοσης δεν βοηθά το 
παιδί. Γιατί θέλουμε τα παιδιά να προσπαθήσουν και να τα κινητοποιήσουμε στο να 
προσπαθήσουν. Ένας κακός αριθμητικός βαθμός μπορεί να αποθαρρύνει τον μαθητή και να 
πει ότι δεν έχω καμιά ελπίδα να φτάσω κάπου καλύτερα.  

Εκπ. 3 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Δεν βαθμολογώ το γραπτό, γιατί το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί ο μαθητής στον τρόπο με 
τον οποίο γράφει. Ένας βαθμός τώρα θα μπορούσε να τον ενθαρρύνει, να τον αποθαρρύνει, 
να του δείξει κάτι άλλο από αυτό που εσύ θέλεις να πεις. Εγώ κρατάω βέβαια έναν βαθμό, 
προκειμένου να τα βαθμολογήσω κιόλας.  

- Πώς σας εξυπηρετεί αυτό;  

- Αυτό είναι ένα μάθημα που βαθμολογείται στο σύνολο του, και η παραγωγή γραπτού λόγου 
είναι ένα μέρος τους μαθήματος. Φοβάμαι τον βαθμό για το πώς θα το εκλάβει. Περισσότερο 
θες να βοηθήσεις το παιδί μέσα από συμβουλές να βελτιώσει τον γραπτό λόγο. Άλλωστε 
βλέπουμε από τους ίδιους του μαθητές να σου δίνουν κείμενα τριών διαφορετικών 
αξιολογικών διακυμάνσεων. Αυτό που βλέπω στο επόμενο κείμενο είναι αν έχει διορθώσει 
αυτά που του σημείωσα στο προηγούμενο. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από το να του βάλω 
σε μια έκθεση δεκαέξι και στην άλλη δεκαοχτώ. Στα διαγωνίσματα βάζω βαθμό.  

Εκπ. 5 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Δεν το βαθμολογώ. […] Στις μικρές τάξεις ειδικά, για να μη μείνουμε στον βαθμό. Το παιδί 
θα πει έγραψα δεκαοχτώ, δεν θα πει έκανα αυτό το λάθος. Ενδεχομένως, μετά να μην τον 
ενδιαφέρουν και οι άλλες παρατηρήσεις. Επίσης στα παιδιά που δεν γράφουν καλά και τους 
βάζεις ένα δέκα ή έντεκα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά και δεν βλέπουν τις παρατηρήσεις. 
Τι έκανα λάθος, να το βελτιώσω; Βέβαια τα παιδιά επιμένουν πάρα πολύ να ζητούν βαθμό. 
Εγώ βάζω στο βαθμολόγιο μου για να ξέρω πώς θα τα αξιολογήσω. Στα μικρά παιδιά κάπου 
κάπου λέω και κάτι, γιατί το θέλουν.  

Εκπ. 6 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Στο τέλος βαθμολογώ το κάθε γραπτό. Δεν δίνω στον μαθητή τη βαθμολογία όμως. Όχι. 
Βαθμολογώ στο δικό μου μπλοκάκι. Δεν γράφω όμως επάνω τον βαθμό.  Από συνήθεια. 
Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί δεν θέλω να το παίρνει ο μαθητής ότι είναι τεστ ή διαγώνισμα. 
Είναι ένας τρόπος να γινόμαστε καλύτεροι, να διορθώνουμε τα λάθη . Δεν έχει έννοια ο 
βαθμός. Αν έβαζα βαθμό, ο μαθητής θα είχε το νου του στον βαθμό. Και δεν θέλω να είναι 
έτσι.  

Εκπ.7 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Όχι. Μένω στα σχόλια. Τα παιδιά το ζητάνε. Μένουν όμως στη μία μονάδα ή στις δυο, 
μένουν στον βαθμό και αφήνουν την ουσία που είναι η έκθεση, τα λάθη τους. Όταν δεν έχουν 
τον βαθμό διαβάζουν πιο προσεκτικά τα σχόλια και τα λάθη τους.  

Εκπ.9 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  
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- Γενικά το βαθμολογώ με χαρακτηρισμούς. Ξέρω περίπου όμως που είναι βαθμολογικά ο 
μαθητής. Κρατάω εγώ τον βαθμό, αλλά δεν το δίνω στον μαθητή, για να έχει ένα κίνητρο να 
γράψει καλύτερα. Είναι πιο πολύ συμβουλευτικός ο χαρακτηρισμός παρά βαθμολόγηση. Αν 
του έδινα βαθμό ίσως θα κολλούσε στον βαθμό και δεν θα πρόσεχε τα σχόλια.   

 

Ωστόσο, για κάποιους συμμετέχοντες η παροχή βαθμολογίας συνδέεται με τις 

προσδοκίες των μαθητών, καθώς ο βαθμός, όπως υποστηρίζουν, ενημερώνει με 

σαφήνεια τον μαθητή για την απόδοση και την εξέλιξη του στην παραγωγή γραπτού 

λόγου.  

 

Εκπ. 4 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Ναι. Κυρίως επειδή τα παιδιά θέλουν να ξέρουν τον βαθμό τους. Ρωτάνε πάντοτε. Τα σχόλια 
δεν τους αρκούν. Θέλουν να ξέρουν που βρίσκονται [..] Γιατί τα παιδιά καμιά φορά δεν 
μπορούν να αξιολογήσουν αυτά που τους γράφεις. Ίσως έχει να κάνει και με τον τρόπο που 
γράφουμε εμείς τα σχόλια μας. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Οπότε ο βαθμός είναι κάτι πολύ 
στάνταρ, κάτι πολύ ξεκάθαρο για τα παιδιά.  

Εκπ.8 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Το βαθμολογώ. Με τα κριτήρια που έχουμε, πόσο πιάνει το περιεχόμενο, η έκφραση κ.τ.λ. 
Κρατώ μια βαθμολογία και τη δίνω στον μαθητή.  

- Γιατί;  

- To κάνω με την έννοια ότι όλα θα τα δουν τα παιδιά, αλλά στο τέλος αυτό που θα τους μείνει 
είναι λιγάκι ο βαθμός, αλλά μπορούν να δουν μια εξέλιξη βέβαια. Τα περισσότερα 
συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από το 15, είναι πιο αργοί στη βελτίωση. 
Αλλά έχουν έναν μπούσουλα. Ότι κάπου κινούνται. Σαν μια ενημέρωση.  

Εκπ. 10 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Αρχικά, έδινα μόνο περιγραφική αξιολόγηση για παράδειγμα «καλή», «μέτρια». Δεν 
ικανοποιούνταν τα παιδιά με αυτό. Θέλουν βαθμό και δίνω βαθμό. Δεν το γράφω πάνω στην 
έκθεση, αλλά τους λέω από την κατάσταση μου τη βαθμολογία.  

 

2. Παρελθοντική εμπειρία  

 

Η μη παροχή βαθμού ανάγεται μεμονωμένα από έναν φιλόλογο σε μια διαχρονική 

τάση των διδασκόντων, όπως αναφέρει, να μην αξιολογούν ποσοτικά την παραγωγή 

γραπτού λόγου στις γυμνασιακές τάξεις.  

 

Εκπ. 5 

- Βαθμολογείτε το γραπτό των μαθητών;  

- Δεν το βαθμολογώ, γιατί έτσι το έλαβα από παλιότερα αυτό. Δεν το ‘χω δει ποτέ να 
βαθμολογούν. Εκτός από τις μεγάλες τάξεις, στο Λύκειο. 
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3. Αποκλίσεις πεποιθήσεων και διδακτικών πρακτικών  

 

Η βαθμολόγηση του γραπτού θεωρείται από ορισμένους φιλολόγους ως μια 

«αναγκαστική» διαδικασία με υποκειμενικό χαρακτήρα που επιβάλλεται από το  

γενικότερο θεσμικό πλαίσιο της αξιολογικής ανατροφοδότησης στο ελληνικό 

σχολείο, ενώ βρίσκει αντίθετους τους ίδιους, οι οποίοι δηλώνουν ότι απώτερος 

στόχος θα έπρεπε να είναι η βελτίωση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού λόγου, 

όπως φάνηκε και παραπάνω.  

 

Εκπ. 4.  

[..] Εγώ προσωπικά θα επέλεγα να μη βάλω βαθμό και να αρκεστώ στα σχόλια. Θα ήθελα τα 
παιδιά να αντιληφθούν που βρίσκεται το επίπεδό τους και τις ανάγκες τους μέσα από τη 
διόρθωση. Επειδή όμως στο σχολείο λειτουργεί πάρα πολύ η έννοια της ανταπόδοσης μέσω 
του βαθμού, μπαίνω και εγώ σε αυτή την διαδικασία, για να αντιληφθούν τα παιδιά πού 
βρίσκονται. 

Εκπ.10  

- [..] Η ιδέα του βαθμού δεν μου αρέσει. Βαθμολογία αναγκαζόμαστε να βάλουμε στην έκθεση.  
Ωστόσο, εκείνο που μετράει είναι το κατά πόσο βελτιώθηκε ο μαθητής. Ειδικά στην έκθεση, 
τη βαθμολογία τη θεωρώ άδικη. Είναι πολύ υποκειμενικό στοιχείο. Αλλά οι εκθέσεις πρέπει 
να βαθμολογηθούν. 

 

Θ. Η επεξεργασία της ανατροφοδότησης του διδάσκοντος από τον μαθητή  

 

1. Παράγοντες πλαισίου ανατροφοδότησης 

 

Οι πρακτικές που υιοθετούνται από τους φιλολόγους μετά την επιστροφή των 

γραπτών στην τάξη περιορίζονται κυρίως σε μια γενική συζήτηση πάνω σε 

σημαντικά, για τον διδάσκοντα, ανώνυμα λάθη των μαθητών, κατά τη μία διδακτική 

ώρα που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διόρθωση. Ορισμένοι φιλόλογοι 

ανέφεραν, παράλληλα, ότι ομαδοποιούν κάποια λάθη από το σύνολο του γραπτού 

λόγου των μαθητών και τα παρουσιάζουν ανώνυμα στους μαθητές, είτε μέσω της 

αναγραφής ενδεικτικών φράσεων στον πίνακα είτε μέσα από την ανάγνωση 

επιλεγμένων γραπτών. Η συμμετοχή, ωστόσο, του μαθητή σε ένα μετέπειτα επίπεδο 

επεξεργασίας των λαθών του φαίνεται να εξαντλείται σε κάποια λάθη έκφρασης-

μορφής, χωρίς όμως επανέλεγχο από τον διδάσκοντα. Τέλος, για τα λάθη που 

αφορούν κυρίως το περιεχόμενο δίνονται από τους φιλολόγους γενικά κανονιστικά 

σχόλια  γι’ «αυτό που έπρεπε να γραφεί για το θέμα».  
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Συμπερασματικά, από τα σχόλια των φιλολόγων προέκυψε ότι δεν ζητείται 

από τους μαθητές να εμπλακούν σε περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας των λαθών 

τους μετά τις διορθώσεις του διδάσκοντος, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, και ανέφικτες στις υπάρχουσες συνθήκες της 

σχολικής πραγματικότητας. Χαρακτηριστικά, ένας φιλόλογος υποστηρίζει ότι η 

κόπωση των μαθητών από τις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος συνιστά 

βασικό εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών επεξεργασίας των λαθών 

από τους ίδιους. Δεν ελέγχεται, επομένως, από τους φιλολόγους ο βαθμός 

αφομοίωσης της ανατροφοδότησης που έχουν λάβει οι μαθητές.  

 

Εκπ. 1 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέψετε στους μαθητές, τι κάνετε; 

- Εκεί πιστεύω ότι είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχω εφαρμόσει διάφορα αλλά δεν βρήκα 
τίποτα ιδιαίτερα επιτυχημένο. Και να τους πω να ξαναγράψουν το κείμενο. Το δεύτερο είναι 
να δουν τα λάθη τους εκείνη τη στιγμή και να τα δούμε μαζί, εξατομικευμένα. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρο και χάνεις όλη την ώρα. Παράλληλα, δημιουργείται φασαρία από τους 
υπόλοιπους, αυτό που λέμε ο παιδαγωγικός θόρυβος ήτανε πολύ μεγάλος και τελικά οδηγούσε 
στο να μην προσέχουν όλοι οι υπόλοιποι.  Έχω δοκιμάσει παλιότερα να επισημάνω και κάποια 
λάθη σε όλη την τάξη ανώνυμα και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε όλοι μαζί. Σε όλες 
αυτές τις πρακτικές, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά διαπίστωσα ότι δεν λειτουργούν. Ίσως 
λειτουργούν σε βάθος χρόνου, σε πολύ βάθος όμως. Άμεσα αποτελέσματα σε συγκεκριμένους 
τύπους λαθών που έχω επισημάνει σε συγκεκριμένους μαθητές δεν πολυβλέπω. Αυτό τώρα 
μπορεί να σχετίζεται με το πόσο κάποιος μαθητής είναι προσηλωμένος και διατεθειμένος να 
διορθώσει τα λάθη του. Οι συνθήκες της τάξης επηρεάζουν και το λάθος και τη διόρθωση. Για 
παράδειγμα οι μαθητές δεν είναι απόλυτα ήσυχοι, δεν έχουν το μυαλό τους προσηλωμένο εκεί, 
μπορεί να είναι κουρασμένοι από τα συνεχή μαθήματα και τα διαγωνίσματα. Όλα αυτά 
επηρεάζουν και εμένα στον τρόπο που διορθώνω, γιατί δεν γίνεται αυτό το οποίο θα ήθελα.  

Εκπ. 2 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέψετε στους μαθητές, τι κάνετε; 

- Τα γραπτά επιστρέφονται στους μαθητές και εκεί αφιερώνω πάντα μία ώρα στο να 
συζητήσουμε. Εκεί εγώ ομαδοποιώ τις κατηγορίες των λαθών τους. Έχω από πριν 
ομαδοποιήσει στο σπίτι τις κατηγορίες λαθών και παίρνω μία μία τις κατηγορίες και φέρνω 
παραδείγματα λαθών από τα γραπτά των μαθητών και πολλές φορές δεν λέω το σωστό. Τους 
λέω ένα παράδειγμα και προσπαθώ να μην ξέρουν από ποιανού το τετράδιο λέω το 
παράδειγμα, και ζητώ να εντοπίσουν το λάθος και να μου πουν το σωστό. Φυσικά δεν 
πρόκειται να εξαντλήσω τα παραδείγματα, θα βρω τα πιο τρανταχτά ας το πούμε έτσι λάθη 
της κάθε κατηγορίας και θα μείνω εκεί. 

Εκπ. 3 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

- Συζητάμε για τα λάθη τους. Αλλά όχι μεμονωμένα για το κάθε παιδί. Ούτε κατονομάζω τα 
παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Συζητάμε καταρχήν για το τι περιμέναμε να δούμε σε αυτό το 
θέμα. Απευθύνω ερωτήσεις σε όλους που αφορούν, το περιεχόμενο, τι θα περιμέναμε να 
δούμε γραμμένο, πώς θα έπρεπε να του δούμε γραμμένο, σε τι ύφος κτλ. και μετά 
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κουβεντιάζουμε τα λάθη τους γενικά. ‘Ότι πολλά γραπτά είχαν αυτό το πρόβλημα, να 
προσέχετε αυτό, εκείνο… Αυτό γίνεται στη μία ώρα της διόρθωσης.  

Εκπ. 4 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και  τα επιστρέφετε στους μαθητές τι κάνετε;  

- Συνήθως λόγω έλλειψης χρόνου και επειδή πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία να πάμε σε 
άλλα πράγματα, προσπαθώ να ομαδοποιήσω τα λάθη των μαθητών, γιατί λίγο πολύ βλέπω ότι 
υπάρχουν κοινά λάθη, προσπαθώ να ομαδοποιήσω τα λάθη τους και να δώσω κάποιες γενικές 
κατευθύνσεις και να κάνω κάποια γενικότερα σχόλια την ώρα της διόρθωσης. Δίνω τις 
σωστές κατευθύνσεις, γιατί υπάρχουν και απορίες από τα παιδιά. Τι έπρεπε να γράψουμε 
κύριε; Εκεί που συνολικά η τάξη και τα παιδιά παρουσίασαν αδυναμίες πρέπει να γίνει κάποιος 
διορθωτικός σχολιασμός. Επιλέγω κάποια χοντρά ορθογραφικά λάθη και τα γράφω στον 
πίνακα, όχι φυσικά ταυτοποιώντας τα με τον μαθητή, κάποιες λέξεις που παρανοήθηκαν. 
Έπειτα αφήνω λίγο τα παιδιά να δουν τα σχόλια, τους ζήτω να μου πουν αν κάποιος θέλει 
επιπλέον διευκρινίσεις ή κάτι δεν καταλαβαίνει στα σχόλια και τους επισημαίνω να διαβάσουν 
τις διορθώσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες, αν υπάρχουν οδηγίες, π.χ. κοίτα στο λεξικό 
σου, διόρθωσε τα ορθογραφικά σου λάθη.  Αλλά δεν γίνεται επανέλεγχος. 

- Γιατί;  

- Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η έλλειψη χρόνου και η ύλη, δηλαδή αν αφιερώσεις δυο η τρεις 
εβδομάδες μόνο στην παραγωγή και διόρθωση λόγου εκεί έχεις πρόβλημα με βάση το 
αναλυτικό πρόγραμμα. Η ύλη είναι ένας μπούσουλας από τον οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις. 

Εκπ. 5 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέφετε στους μαθητές τι κάνετε;  
- Κάνω γενικές παρατηρήσεις για το θέμα, μετά κοιτώ εκθέσεις και βλέπω σημαντικά λάθη. 

Μερικές φορές λέω και στα παιδιά, “πρόσεχε το κάνεις συχνά δεν βλέπω να το διορθώνεις”. 
Τα σημαντικά λάθη τα λέω σε όλους. Ζητώ να διαβάζουν πολύ καλά τις παρατηρήσεις μου, να 
διορθώνουν τα ορθογραφικά τους και αν δεν καταλαβαίνουν κάτι να τους εξηγήσω. Όσο 
προλαβαίνω βεβαία, γιατί ο χρόνος δεν επαρκεί μέσα στη μία ώρα της διόρθωσης.  

Εκπ. 7 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέφετε, ζητάτε κάτι;  
- Όχι. Το να ξαναγράψουν κάτι, αυτό δεν το κάνω. Συνήθως αφιερώνω μια διδακτική ώρα και 

εντοπίζω γενικά κάποια λάθη που έγιναν, πάλι στο περιεχόμενο, με την έννοια του τι θα 
έπρεπε να γραφεί σε αυτό το θέμα, ώστε λίγο πολύ όλοι να σκεφτούν τι δεν έγραψαν, τι θα 
μπορούσαν να γράψουν. Από εκεί και πέρα ανώνυμα, διαβάζω κάποιες προτάσεις, όχι όλη την 
έκθεση, για να δουν λάθη στη διατύπωση κ.α.  

Εκπ. 8 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε;  
- Η διόρθωση διαρκεί μία ώρα, με ασθμαίνοντα ρυθμό. Εκεί αναλόγως επιλέγουμε τον τρόπο 

διόρθωσης. Αν είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει με τα παιδιά διεξοδικά στην τάξη και δεν 
έχουν πρόβλημα να το καλύψουν θεματικά, από εκεί και μετά θα επικεντρωθώ στα 
εκφραστικά και στα δομικά λάθη. Θα κάνω ένα γενικό σχολιασμό και από εκεί και μετά 
συνήθως θα τους δώσω ένα φυλλάδιο με δικά τους λάθη ανώνυμα και θα τους ζητήσω να τα 
διορθώσουμε μαζί και κάποια άλλα να τα κάνουν στο σπίτι, όσα δεν προλάβουμε στη μια ώρα. 
Τα λάθη που επιλέγω είναι κυρίως εκφραστικά και εκεί δυσκολεύονται και μας παίρνει ώρα.  

- Αυτό το κάνετε συχνά;  
- Αυτό το κάνω συνήθως, αλλά πάλι φροντίζω να έχω καλύψει εκ των προτέρων το 

περιεχόμενο, επειδή αυτό το καλύπτει κανείς δύσκολα στη διόρθωση. Να έχουν στο νου τους 
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τρία αίτια, ή τρεις τρόπους αντιμετώπισης πριν γράψουν, έτσι ώστε να μην έχω να διορθώσω 
και αυτό. Να πατήσουν εκεί πέρα.  

Εκπ. 10 

- Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε;  
- Στη μία ώρα της διόρθωσης επιλέγω να τους διαβάσω κάποιες εκθέσεις, ή μια παράγραφο 

αποσπασματικά. Κάνουν τα παιδιά κάποια σχόλια σε αυτά που διαβάσαμε και γράφω στον 
πίνακα κάποια λάθη που έγιναν. Τονίζουμε τι θα έπρεπε να γράψουμε, γράφουμε κάποιο 
σχεδιάγραμμα κάποιες φορές και επιστρέφω τα τετράδια. Αν θέλουν τα παιδιά κάτι να 
ρωτήσουν, το συζητάμε. 

 

2. Αποκλίσεις πεποιθήσεων και διδακτικών πρακτικών  

 

Διαπιστώθηκε σε ορισμένους διδάσκοντες η απόκλιση ανάμεσα στις πεποιθήσεις 

τους για την αξία της διόρθωσης του λάθους από τον ίδιο τον μαθητή και για την 

αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασιών αναθεώρησης του γραπτού λόγου και στις 

διδακτικές πρακτικές που υιοθετούν με γνώμονα τις συνθήκες της σχολικής 

πραγματικότητας.  

 

Εκπ. 1 

- [..] Θα ήθελα να διορθώνεται το λάθος από τον ίδιο τον μαθητή, να ξαναγράφει το κείμενο 
και να έχω το χρόνο και εγώ και αυτός, να το ξαναγράψει αυτός και να το ξαναδώ εγώ. 
Ωστόσο, δεν το κάνω γιατί στην πράξη έχει όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα. Μόνο 
πειραματικά το έχω δοκιμάσει. 

 

I. H συμμετοχή του μαθητή σε διαδικασίες αναθεώρησης του γραπτού λόγου 

(πρακτικές αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης) 

 

1. Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Όπως αναφέρθηκε και στα σχόλια των φιλολόγων που αφορούσαν στην εφαρμογή 

της έμμεσης ανατροφοδότησης οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης 

κατευθυντήριων γραμμών στη διόρθωση από τον διδάσκοντα και τη θεώρηση της 

διόρθωσης του λάθους ως ευθύνη του εκπαιδευτικού. Αρχικά, η εφαρμογή πρακτικών 

που εμπλέκουν τον μαθητή σε διαδικασίες αυτοδιόρθωσης προσκρούει, σύμφωνα με 

τους περισσότερους φιλολόγους, στην αδυναμία των μαθητών, κυρίως με χαμηλή 

επίδοση, να εντοπίσουν και να διορθώσουν μόνοι τους το λάθος. Προκύπτει, ωστόσο, 

μέσα από τις αναφορές τους η πεποίθηση ότι εγγενή χαρακτηριστικά των μαθητών 

εμποδίζουν την ανταπόκρισή τους στην επιτυχή ενασχόληση με τα λάθη τους. 
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Εκπ.3  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν μόνοι τους τα λάθη τους;  

- Αυτό σε γενικές γραμμές δεν το κάνω. Αισθάνομαι ότι πρέπει να περάσουν από τα χέρια μου 
πρώτα, ίσως για να τους κατευθύνω, τι πρέπει να προσέξουν. Γιατί υπάρχουν και μαθητές που 
κάνουνε λάθος από άγνοια, ούτε υποψιάζονται καν ποιο είναι το σωστό ή τι είναι αυτό που θα 
έπρεπε να γράψουν. 

Εκπ. 4 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη μόνοι τους;  

- Θα έλεγα ότι είμαι περισσότερο δασκαλοκεντρικός σε αυτό το κομμάτι. Δεν ανταποκρίνονται 
όλοι οι μαθητές σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει συνειδητοποιημένους, υπεύθυνους και ώριμους 
μαθητές αυτή η διαδικασία. Ο αδιάφορος μαθητής δεν θα καθίσει να ασχοληθεί, να πάρει 
πρωτοβουλία.  

Εκπ. 5  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη μόνοι τους;  
- Ναι, θα το έκανα. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Κάθε παιδί τώρα πώς να ξέρει αν η λέξη για 

παράδειγμα είναι σωστή, θα πρέπει να ψάχνει να βρει για κάθε λέξη, αν την έχει σωστή. 
Νομίζω δεν έχει τη δυνατότητα το παιδί, δεν έχει τις γνώσεις. Ακόμα μαθαίνει, δεν νομίζω 
ότι μπορεί. 

Εκπ. 6  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη μόνοι τους;    
- Σπάνια και μόνο σε όσους έχω εμπιστοσύνη ότι θα το κάνουν. Οι υπόλοιποι δεν το κάνουν. 

Και αμφιβάλλω αν κοιτάζουν και καλά τι τους γράφεις. Ή τι διορθώνω.  

Εκπ. 7 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη μόνοι τους;    
- Όχι δεν το κάνω αυτό. Γιατί; Δεν έχω απάντηση. Ίσως εγώ έχω μια σειρά σε αυτά που 

θέλω εγώ να τους πω. Μπορεί να τους πω να εντοπίσουν το λάθος, όχι να το διορθώσουν. 
Αυτό ίσως θα έπρεπε να το κάνω. Βέβαια, πάλι οι καλοί μαθητές θα δώσουν τη σωστή 
απάντηση και οι υπόλοιποι θα το ακούσουν χωρίς να το εμπεδώσουν. 

 

Ωστόσο, κάποιοι φιλόλογοι δήλωσαν ότι η εφαρμογή της αυτοδιόρθωσης 

προϋποθέτει τη συστηματική εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία αυτή τόσο 

στο επίπεδο εντοπισμού του λάθους όσο και στον προσδιορισμό του σωστού. Αυτό 

συνδέεται σύμφωνα με τους Hyland και Hyland (2006a) με την ανάγκη να 

αναπτύξουν οι μαθητές μεταγνωστικές δεξιότητες μέσα από ειδική εκπαίδευση και 

διδασκαλία σε τεχνικές αυτοαξιολόγησης, η οποία αναγνωρίζεται μεν από τους 

συμμετέχοντες ως αναγκαία, αλλά εφαρμόζεται σπάνια από τους ίδιους στη διδακτική 

πράξη. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει, βέβαια, την κατάρτιση των ίδιων των 

διδασκόντων στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών ανατροφοδότησης, όπως οι 

ίδιοι αναφέρουν στη συνέχεια.    
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Εκπ. 1 

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- Το επιδιώκω. Αλλά θα ήθελα περισσότερο. Βλέπω όμως ότι δεν έχουν συνηθίσει οι μαθητές 
σε κάτι τέτοιο, είναι θέμα κουλτούρας. Πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος, που αν αποφασίσει 
κάποιος να τον κάνει συγκροτημένα, πρέπει να γίνεται από πολύ νωρίς δηλαδή να εξοικειωθεί 
ο μαθητής από το δημοτικό ήδη, με αυτόν τον τρόπο διόρθωσης. 

Εκπ. 8  

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- […] Πάντως αυτό θέλει γενικά μια προετοιμασία, να τους δώσεις κάποιες κατευθυντήριες 

γραμμές. 

Εκπ. 9  

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- Θα το ήθελα να το κάνω αυτό, αφού πρώτα τους διδάξω ποια είναι τα λάθη και πώς μπορούν 
να τα εντοπίζουν. Αφού μάθουν πώς είναι το σωστό, μπορούν να διορθώνουν μετά και μόνοι 
τους. 

Εκπ.10 

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- Θέλει εκπαίδευση αυτό και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό θα γίνει μια φορά και αν 
θα γίνει. 

 

Οι φιλόλογοι θεωρούν, παράλληλα, ότι ο μαθητής δεν είναι σε θέση να διορθώσει 

τα λάθη του γραπτού λόγου που αφορούν κυρίως το περιεχόμενο και τη δομή του 

γραπτού λόγου, γεγονός που αποτελεί για τους ίδιους ανασταλτικό παράγοντα και ως 

προς την εφαρμογή της αλληλοδιόρθωσης. Θεωρούν, κατά συνέπεια, αναγκαία την 

εποπτεία και την παρέμβαση του εκπαιδευτικού σε όλη τη διαδικασία, καθώς η 

«διόρθωση του μαθητή» κρίνεται ως αναποτελεσματική σε σχέση με εκείνη του 

διδάσκοντος.  

 

Εκπ. 3 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Πέρυσι σε μια σχολική χρονιά το έκανα μια φορά.  […]. Με την αλληλοδιόρθωση τα παιδιά 
βέβαια μπήκαν στη διαδικασία να αναζητήσουν το λάθος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάλι 
όμως οι εργασίες δεν ήταν διορθωμένες, όπως θα τις διόρθωνε ένας καθηγητής. Ήθελαν και 
πάλι διόρθωση. Γι’ αυτό και θα ήθελα να έχω μια εποπτεία, μετά θα ήθελα τα γραπτά των 
μαθητών να περάσουν από τα χέρια μου. Ίσως τα παιδιά δεν είναι σε θέση να διορθώσουν 
θέματα που αφορούν τη δομή, ή τη συνοχή του κειμένου. Μπορούν ίσως κάποια ορθογραφικά 
και κάποια εκφραστικά λάθη. Αισθάνομαι ότι πάλι είναι λίγο ελλιπές το αποτέλεσμα.  

Εκπ. 6 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  
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- To θέλουνε αυτό οι μαθητές. Κάποιες φορές. Αλλά ξέρουν και οι ίδιοι τι μπορούν να κάνουν. 
Αν μπορούν να διορθώσουν το γραπτό του αλλουνού.  

Εκπ. 8  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- […] Δεν μπορούν να τα διορθώσουν όλα. Πρέπει να τους πεις ότι τώρα θα διορθώσουμε για 
παράδειγμα παραγράφους, ή τώρα συνοχή. Οπότε το κείμενο που θα έχουν μπροστά τους να 
το δουν με αυτή την οπτική. 

 

Ταυτόχρονα, οι φιλόλογοι, ενώ αναγνωρίζουν την πρακτική της 

αλληλοδιόρθωσης ως εν δυνάμει αποτελεσματική πρακτική, τονίζουν το κίνδυνο 

επιβάρυνσης της ψυχολογίας των μαθητών μέσα από την έκθεση των λαθών τους 

στους συμμαθητές τους, με κριτήριο το διαχωρισμό τους σε «καλούς» και «κακούς». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής αποτελεί για 

ορισμένους συμμετέχοντες η επίτευξη ομαδικού κλίματος και συνοχής μεταξύ των 

μαθητών στην τάξη.  

 

Εκπ. 1 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Θα άφηνα τους συμμαθητές να διορθώσουν μεταξύ τους τα γραπτά, αν δούλευαν σε ομάδες, 
μια και αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν νιώσει ο μαθητής ότι είναι μέλος μιας ομάδας. 
«Πάρε την έκθεση του τάδε και διόρθωσε την». Θεωρώ ότι εκεί μπαίνουν και άλλοι 
παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την ψυχολογία του μαθητή, η αίσθηση του καλού και 
κακού μαθητή. Δεν θέλει ο ένας μαθητής να βλέπει ο άλλος ότι τα λάθη είναι πάρα πολλά.  

Εκπ. 5  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- [..] Και δεν ξέρω αν λειτουργούσε και καλά, γιατί πολλά παιδιά αντιδρούν, δεν θέλουν. 
Φοβούνται την κοροϊδία. Θα το ‘θελαν μάλλον αυτό οι καλοί μαθητές, οι υπόλοιποι δεν θα το 
‘θελαν. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. 

Εκπ. 7 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- […] Θα άφηνα βέβαια να γίνει κάτι τέτοιο, επιλεκτικά, δηλαδή θα προσπαθούσα να δώσω 
γραπτά σε μαθητές που είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα έδινα σε έναν πολύ καλό να διορθώσει 
κάποιον αδύναμο και το αντίθετο. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα.  

Εκπ. 8  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Μία φορά το δοκίμασα. Λίγο ντρέπονται. Είναι ανάλογα με το κλίμα της τάξης. Σε μερικές 
τάξεις τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μεταξύ τους σε άλλες όχι. 
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2. Ταυτότητα διδασκόντων - πεποιθήσεις για τον ρόλο τους  

 

Από τις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι η πρακτική της αλληλοδιόρθωσης των λαθών του 

γραπτού λόγο των μαθητών προσκρούει όχι μόνο στην έλλειψη εξοικείωσης των 

μαθητών, αλλά και του διδάσκοντος με την πρακτική αυτή, παρόλο που 

αναγνωρίζεται γενικά ως χρήσιμη.  Είναι έκδηλη η αμηχανία των φιλολόγων ως προς 

τη διαχείριση της τάξης από τους ίδιους κατά την εφαρμογή της αλληλοδιόρθωσης.  

 

Εκπ. 4 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Κάποιες φορές το έχω δοκιμάσει. Δεν έχει πετύχει. Ίσως δεν ήξερα να το χειριστώ εγώ 
σωστά τον τρόπο αυτό. Δεν είμαι εξοικειωμένος με αυτό. Ούτε εγώ ως μαθητής συμμετείχα 
σε τέτοιες διαδικασίες. Σαν ιδέα μου φαίνεται αρκετά εύστοχη και χρήσιμη. Δεν θεωρώ ότι 
έχει αποδώσει πάντως. Δημιούργησε ένα κλίμα ανταγωνισμού μέσα στην τάξη, έναν λίγο 
χαβαλέ. Δεν ήξερα κατά πόσο η κατανομή των γραπτών πρέπει να γίνει τυχαία ή οργανωμένα 
από τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή ένα πολύ καλό γραπτό έχει νόημα να το δώσω σε έναν πολύ 
αδύναμο μαθητή να το διορθώσει; Θα ανταποκριθεί; Ένας καλός μαθητή μήπως θα είναι 
πολύ αυστηρός όταν πάρει ένα πολύ κακό γραπτό και θα το γεμίσει διορθώσεις; Νομίζω ότι 
στην ουσία δεν τους εμπιστεύομαι, γιατί δεν είναι έτοιμοι και εξοικειωμένοι σε κάτι τέτοιο. 
Όπως ούτε και εγώ.  

Εκπ. 10  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Ίσως να μην έχω και εγώ τις απαιτούμενες γνώσεις να το κάνω. 

 

Τέλος, καταγράφηκε η άποψη ενός φιλολόγου ότι η πρακτική της 

αλληλοδιόρθωσης μεταθέτει την ευθύνη της διόρθωσης από τον διδάσκοντα στους 

μαθητές, γεγονός που εκλαμβάνεται από τον ίδιο ως τάση αποποίησης του ρόλου του 

ως προς την ευθύνη διόρθωσης των λαθών των μαθητών.  

 

Εκπ. 6.  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Όχι, σπάνια. Και για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνω μόνιμα, γιατί θεωρώ ότι δεν 
θα γίνει σωστά και σαν να βγάζω τη δική μου ευθύνη και την αναθέτω κάπου αλλού. Είναι 
σαν να δίνω την αίσθηση ότι βαριέμαι να κάνω εγώ τη δουλειά και τη δίνω στον άλλον.  

 

3. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης 

 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν για μία ακόμη φορά στο πρόβλημα του διδακτικού 

χρόνου ως παράγοντα που εμποδίζει την εφαρμογή των πρακτικών αυτοδιόρθωσης.   
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Εκπ. 2 

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- […] Αν θέλουμε να υπάρχει βελτίωση από τη μεριά του μαθητή, θα πρέπει ο μαθητής να 
κάνει την τελική διόρθωση.  

- Το κάνετε αυτό στην τάξη;  

- Για να γίνει αυτό το πράγμα εξαντλητικά δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση ο χρόνος. Τα λάθη 
που παρουσιάζουν τα γραπτά των μαθητών είναι συνήθως πάρα πολλά. Άρα χρόνος δεν 
υπάρχει και η ποσότητα των λαθών είναι μεγάλη. Αυτά εμποδίζουνε. 

Εκπ. 4  

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- Αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο και όσες φορές το έχω προσπαθήσει είδα ότι είναι αρκετά 
χρονοβόρο, μπορεί να είναι ουσιαστικό, αλλά αρκετά χρονοβόρο. 

Εκπ. 8 

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- [..] Προσπαθώ να εφαρμόσω διάφορες μεθόδους. Δεν έχω καταλήξει. Και να διορθώνω εγώ 
και να εντοπίζω το λάθος και να αφήνω να το διορθώνουν οι μαθητές. Ψάχνοντας. Δεν έχω 
καταλήξει. Απλώς σε ένα τέτοιο περιορισμένο ωράριο τι να πρωτοκάνεις; 

Εκπ. 9  

- Αφήνετε στους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη μόνοι τους; 

- Το κάνουμε προφορικά, κυρίως, όσο μπορούμε σε ένα γραπτό, για να γίνει άμεσα η διόρθωση 
και να την καταλάβει όλη η τάξη. Όλοι μαζί δηλαδή, παρά ένας ένας. Ο χρόνος είναι το 
μεγάλο πρόβλημα.  

 

Συγχρόνως και η εφαρμογή της αλληλοδιόρθωσης θεωρείται από τους 

φιλολόγους ιδιαίτερα χρονοβόρα στο υπάρχον διδακτικό πλαίσιο, γεγονός που 

εντείνεται και από την πίεση για την ανάγκη κάλυψης της σχολικής ύλης. Για τον ίδιο  

λόγο τονίστηκε στα σχόλια των φιλολόγων ότι είναι μη εφικτή η εφαρμογή των 

πρακτικών αυτών στον υπάρχοντα διδακτικό χρόνο, καθώς απαιτούν «προεργασία» 

από τους μαθητές και από τον διδάσκοντα.  Τέλος, μεμονωμένα αναφέρθηκε ότι και η 

έλλειψη συγκεκριμένων κατευθύνσεων από το πρόγραμμα σπουδών δεν βοηθά στην 

εφαρμογή των εναλλακτικών αυτών τρόπων διόρθωσης.   

 

Εκπ. 1  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

-  […] Δεν το κάνω, γιατί ό,τι καινοτόμο προσπαθεί να εφαρμόσει κανείς σε σχέση με το 
λάθος σκοντάφτει σε δυο πράγματα. Το ένα είναι η έννοια του προγράμματος σπουδών, 
δηλαδή της ύλης να το πω απλά, και το άλλο είναι η έννοια του σχολικού χρόνου. Αυτά τα 
δύο κατά τη γνώμη μου κατευθύνουν τη διόρθωση του λάθους σε έναν παραδοσιακό τρόπο. 
Ούτε ο χρόνος υπάρχει να εφαρμόσεις όλες αυτές τις στρατηγικές διόρθωσης ούτε ευνοούνται 
όλες αυτές οι στρατηγικές διόρθωσης από το πρόγραμμα σπουδών. Γιατί το πρόγραμμα 
σπουδών, ενώ έχει μια ιδεολογία και μια αντίληψη του πως διδάσκουμε γλώσσα, ωστόσο 
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πιστεύω ότι δεν έχει καμιά λογική, καμία αντίληψη και κανένα προγραμματισμό σχετικά με το 
πώς διορθώνουμε. Δεν υπάρχουν καν οδηγίες, δεν υπάρχει μια κοινή αντίληψη. Δεν πρέπει 
να είναι ζήτημα του καθενός.   

Εκπ.2  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη των συμμαθητών τους 

- Kάποιες φορές. Πολύ λίγες. Αυτό είναι πολύ χρονοβόρο.  

Εκπ. 3 

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώνουν τα λάθη των συμμαθητών τους 

- Όχι, πέρυσι σε μια σχολική χρονιά το έκανα μια φορά. 

- Γιατί;  

- Πάλι μπαίνει το θέμα του χρόνου. Χρειαστήκαμε ένα τρίωρο γι’ αυτή τη δουλειά. 

Εκπ. 7  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν λάθη των συμμαθητών τους;  

- Σπάνια. Κυρίως λόγω χρόνου. Ο χρόνος είναι μεγάλο πρόβλημα. Ήδη τώρα οι εκθέσεις που 
έχω να βάλω το σκέφτομαι, γιατί θα χάσω μια διδακτική ώρα για να γράψουν την έκθεση και 
η ύλη δεν βγαίνει με τίποτα. Άλλο ένα θέμα μεγάλο, αυτή η πίεση με την ύλη.  

Εκπ. 8  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- Απαιτεί προεργασία από εμένα και για τα παιδιά, για να τους πω ότι θα κάνουμε τέτοιου 
είδους διόρθωση. Και αυτό προσκρούει στο θέμα του χρόνου, είναι πολύ  πιεστικό. Πολλές 
φορές και η ύλη είναι πιεστική. Δυσκολεύει να γράφουμε εκθέσεις πολλές. Καταλήγουμε να 
γράφουμε μια έκθεση το μήνα, οπότε αυτό είναι μια ιστορία που τραβάει πάρα πολύ.   

Εκπ. 10  

- Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη των συμμαθητών τους;  

- [..] Πρέπει να είσαι πάνω από τα παιδιά για να το πετύχεις αυτό. Και τα ίδια έχουν την 
ανάγκη να τους κατευθύνεις. Δεν υπάρχει ο χρόνος να γίνει αυτό.   

 

2
η
 Ενότητα: Βαρύτητα λαθών κατά τη διόρθωση 

 

1. Πεποιθήσεις για το λάθος - Πεποιθήσεις για τον γραπτό λόγο  

 

Από τις συνεντεύξεις με τους φιλολόγους προέκυψε η θέση ότι όλα τα λάθη του 

γραπτού λόγου είναι σημαντικά για τους ίδιους, καθώς προσεγγίζουν τον γραπτό 

λόγο ως σύνολο και θεωρούν τα επιμέρους λάθη «αλληλένδετα». Η βαρύτητα σε όλα 

τα λάθη προκύπτει από την επιδίωξη των διδασκόντων να έχουν μια συνολική εικόνα 

του γραπτού, γεγονός, ωστόσο, που συνδέεται για κάποιους με την αξιολόγηση του. 

Μεμονωμένα τονίστηκε από έναν φιλόλογο πως «η γλώσσα πρέπει να μαθαίνεται 

χωρίς λάθη», εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο παραδοσιακές συμπεριφοριστικές 

πεποιθήσεις για την προσέγγιση του λάθους στη γλωσσική διδασκα 
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Εκπ. 1  

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 

- Είναι όλα σημαντικά. Μπορεί να μην είναι της ίδιας βαρύτητας, αλλά είναι όλα σημαντικά και 
πρέπει να διορθώνονται όλα.  

Εκπ.2 

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 

- Όλα είναι σημαντικά. Μπορεί όμως σε μια συγκεκριμένη έκθεση να θεωρήσω ότι δεν αξίζει 
αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να δώσω έμφαση σε μια κατηγορία λαθών. Όλα, 
ωστόσο, είναι σημαντικά για τη γλώσσα κατά τη γνώμη μου. 

Εκπ. 3  

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 
- Τελικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα λάθη, γιατί είναι αλληλένδετα. Πρωτεύον είναι το 

περιεχόμενο, σαφώς, αλλά δεν μπορώ να το δω αποκομμένο από την έκφραση, το ύφος. Το 
βλέπω συνολικά στο τέλος. Τα επισημαίνω όλα, αλλά τελικά η άποψη που θα διαμορφώσω για 
το γραπτό, για να το βαθμολογήσω και να το αξιολογήσω στο δικό μου μπλοκάκι είναι κάτι 
που θεωρώ το σύνολο. 

Εκπ. 4 

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 
- Όλα είναι σημαντικά. Είναι μια προσωπική εκτίμηση και μάλλον βιωματική. Δηλαδή, όταν 

ένας άνθρωπος αδυνατεί είτε να εκφραστεί, είτε δεν έχει τι να πει, είτε δεν μπορεί να 
οργανώσει τη σκέψη του, είτε δεν χρησιμοποιεί με άρτιο τρόπο τις λέξεις και τα νοήματα, όλα 
αυτά υποδεικνύουν αδυναμίες.  

Εκπ. 6  

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 
- Ναι, όλα. Η γλώσσα πρέπει να μαθαίνεται χωρίς λάθη. Έτσι. 

Εκπ. 8 

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 
- Όλα τα λάθη είναι σημαντικά. Και επίσης είναι σαν σύνολο, να δούμε το γραπτό σαν σύνολο.  

 

Διακρίνεται, ωστόσο, στα σχόλια των φιλολόγων μία τάση ανοχής που δείχνουν 

κυρίως σε ορθογραφικά λάθη που α. βρίσκονται μέσα στη λέξη και όχι στις 

καταλήξεις, δηλαδή σε λάθη που δεν έχουν να κάνουν με την ιστορική ορθογραφία 

των λέξεων β. σε ορθογραφικά λάθη απροσεξίας, που κρίνουν ότι είναι μη 

συστηματικά σε σχέση με τον γραπτό λόγο του μαθητή. Η μεγάλη ποσότητα των 

ορθογραφικών λαθών σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό κάποιων φιλολόγων ότι τα 

λάθη αυτά πρέπει να διορθώνονται κυρίως στο δημοτικό ενισχύουν στους 

συμμετέχοντες μια αίσθηση ματαιότητας ως προς τη δυνατότητα διόρθωσή τους στο 

Γυμνάσιο. Συνδέουν, παράλληλα, την ανοχή στα λάθη αυτά με μια γενικότερη τάση 

επιείκειας του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά στην αξιολογική τους βαρύτητα, 
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η οποία παραμένει χαμηλή κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου στις πανελλήνιες 

εξετάσεις.  

 

Εκπ. 3 

- Είστε περισσότερο ανεκτική σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Ναι. Ας πούμε σε κάποια λάθη ορθογραφικά, τα οποία μπορεί να είναι κάποια λάθη 
απροσεξίας. Βλέπεις δηλαδή κάποιο καλογραμμένο γραπτό που θα παρουσιάζει δυο τρία 
ορθογραφικά λαθάκια, ή σε κάποιο σημείο που επαναλαμβάνεται το παιδί χρησιμοποιώντας 
την ίδια λέξη. Αυτό για μένα είναι λιγότερο σημαντικό από το να μην έχει ανταποκριθεί στα 
ζητούμενα του θέματος. Βέβαια ακόμη και τα ορθογραφικά λάθη τα χωρίζω σε κάποιες 
κατηγορίες. Δηλαδή θα με ενοχλήσει να δω ένα ρήμα στο τέλος γραμμένο με «ο» ας πούμε 
περισσότερο από το να λείπει ένα διπλό σύμφωνο από κάπου. Ακόμα και τα ορθογραφικά 
λάθη κατηγοριοποιούνται και δείχνουν αν το παιδί έχει σοβαρό πρόβλημα με τη γλώσσα ή όχι. 
Πιο σημαντικά για μένα είναι αυτά που υπακούουν σε πολύ βασικούς και απλούς κανόνες της 
γλώσσας, δηλαδή για παράδειγμα τις καταλήξεις των προσώπων, των ρημάτων. 

Εκπ. 4 

- Είστε περισσότερο ανεκτικός σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Ναι. Τα τελευταία χρόνια είμαι πιο ανεκτικός στα ορθογραφικά λάθη. Γιατί διαπιστώνω ότι 
το όλο σύστημα εκμάθησης του γραπτού λόγου, που ξεκινά από το δημοτικό και φτάνει έως το 
Γυμνάσιο που είμαι εγώ, δημιουργεί πάρα πολλά κενά και πολλές αδυναμίες στο ίδιο το 
σύστημα. Βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά που είναι ανορθόγραφα. Και μάλιστα με την 
αίσθηση και με την πεποίθηση καμιά φορά ότι η ορθογραφία δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. 
Απλοποίηση, καμία ταύτιση της ορθογραφίας στο μυαλό τους με το περιεχόμενο, με την αξία 
και της ποιότητας της γλώσσας. Σαν να είναι κάτι τυπολατρικό και μηχανιστικό. Και αυτό 
παρασύρει και εμένα, θεωρώντας ότι πια δεν έχει νόημα να τρέχω πίσω από τη διόρθωση 
ορθογραφικών λαθών. Στην αρχή ήμουν ο διορθωτής που διόρθωνε κάθε ορθογραφικό και 
γινότανε το γραπτό κατακόκκινο, γεγονός που αποθάρρυνε τελικά το παιδί και δεν θα 
καθότανε να ψάξει όλα αυτά τα λάθη. Οπότε τώρα πια επιμένω στα πολύ χοντρά λάθη που 
λένε, στα πολύ βασικά. 

Εκπ. 5 

- Είστε περισσότερο ανεκτική σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Nαι, ανεκτική είμαι στα ορθογραφικά λάθη. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω. Γιατί όσο 
περνάνε τα χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα ανορθόγραφα παιδιά. Οπότε εκεί, 
σύμφωνα με αυτά που ξέρω, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει και κάτι, η μία μονάδα που μπορούμε 
να κόψουμε από το γραπτό, εγώ δεν τη κόβω. Το συνδέω με τον τρόπο που βαθμολογείται 
ένα γραπτό στις πανελλαδικές, για να μαθαίνουν και τα παιδιά γενικότερα, όπως θα το 
συναντήσουν και αργότερα.  

Εκπ. 6  

- Είστε περισσότερο ανεκτική σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Τώρα πια δεν ξέρω που μπορεί να είμαι πιο ανεκτική. Γιατί έχω αρχίσει να χάνω την 
ορθογραφία βλέποντας ανορθόγραφα γραπτά τόσα χρόνια. Μάλλον είμαι επιεικής, γιατί 
θεωρώ ότι δεν τη  μαθαίνουν σωστά από το δημοτικό. Αλλά μετά άρχισα να βρίσκω πιο 
σημαντικό το να αποδίδει σωστά αυτό που σκέφτεται. Διορθώνω βέβαια την ορθογραφία, 
αλλά μέσα μου έχω μια επιείκεια. Και φοβάμαι ότι δεν διορθώνονται στο Γυμνάσιο αυτά. Τα 
παιδιά δεν γράφουν, αρνούνται να γράψουν πια.  
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Εκπ. 7 

- Είστε περισσότερο ανεκτική σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Σε κάποια ορθογραφικά είμαι ανεκτική. Όταν βλέπεις όμως καταλήξεις ρημάτων με ο και 
τέτοια χοντρά, ή δεν μπορείς να αναγνώσεις το γραπτό, τα διορθώνω.  

 

2. Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Η βαρύτητα που δίνουν οι φιλόλογοι σε επιμέρους τύπους λαθών, διαφοροποιείται 

ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και την τάξη. Ειδικότερα, στις τελευταίες τάξεις 

του Γυμνασίου αυξάνεται η βαρύτητα που ισχυρίζονται ότι δίνουν σε όλα τα είδη 

λαθών σε σχέση με τις μικρότερες, αναμένοντας ένα είδος γλωσσικής εξέλιξης των 

μαθητών από τη μαθητική πορεία τους στο Γυμνάσιο.  

 

Εκπ. 1  

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 
-  [..]Πιστεύω ότι τα λάθη σχετίζονται με τη στοχοθεσία. Λάθη που γίνονται στις αρχές μιας 

σχολικής χρονιάς, μιας πρώτης Γυμνασίου, όπου τα παιδιά δεν γράφουν σε παραγράφους είναι 
ένα λάθος που πρέπει να επισημαίνεται σαφώς, αλλά εξαρτάται από το τι έχεις βάλει ως στόχο 
στη συγκεκριμένη στιγμή να διδάξεις. 

Εκπ. 2 

- Θεωρείτε όλα τα λάθη εξίσου σημαντικά στον γραπτό λόγο των μαθητών; 
- [..]Σίγουρα το να βγαίνει ένα νόημα, δηλαδή η σχέση του γραπτού με το θέμα, το κατά πόσο 

ανταποκρίνεται στο σκοπό του και στο θέμα του ένα κείμενο. Αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί 
και πέρα τα επιμέρους λάθη έρχονται σε δεύτερη μοίρα.   

- Ποια είναι τα λάθη που έρχονται σε δεύτερη μοίρα;  
- Aς πούμε ορθογραφικά λάθη που βρίσκονται μέσα στις λέξεις και όχι στις καταλήξεις, δηλαδή 

η ορθογραφία ουσιαστικών και ρημάτων. Ξαναλέω, όχι που μπορεί να αφορούν στην 
κατάληξη, την ιστορική ορθογραφία κάποιων λέξεων. Μέχρι τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου 
είμαι πιο επιεικής στα λάθη μέσα στις λέξεις. Στην τρίτη Γυμνασίου θα είναι λιγότερα τα λάθη 
που θα τα θεωρήσω δευτερεύοντα όσον αναφορά την ορθογραφία σε σχέση με την Α΄ και Β΄ 
τάξη.  

Εκπ. 6 

- Είστε περισσότερο ανεκτική σε διάφορους τύπους λαθών;  

- [..] Είσαι βέβαια πιο ανεκτικός στα λάθη τους όσο είναι μικρά, γιατί μεγαλώνοντας παίρνουν 
και κάτι. 

Εκπ. 8  

- Είστε περισσότερο ανεκτική σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Εξαρτάται σε ποια ηλικία βρισκόμαστε και τι απαιτήσεις έχουμε από τα παιδιά. Είμαι 
ανεκτική σε αυτό που λέμε επικοινωνιακό πλαίσιο. Ας μάθουν το τυπικό κομμάτι ενός άρθρου 
ή μιας επιστολής και το υφολογικό και το εκφραστικό θα το δούνε καλύτερα στο λύκειο. 
Πιστεύω ότι είναι και θέμα ωριμότητας. Μεγαλώνοντας και ωριμάζοντας θα μπορέσουν να 
γράψουν μια επιστολή στην καθημερινότητά τους.  
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Εκπ. 9  

- Είστε περισσότερο ανεκτικός σε διάφορους τύπους λαθών;  

- Ίσως κάποιες φορές στη σύνταξη. Ανεκτικός δεν είμαι στη Γ΄ γυμνασίου, εκεί που αρχίζουμε 
τις παραγράφους κτλ. Εκεί δεν είμαι ανεκτικός, ούτε και στην ορθογραφία είμαι ανεκτικός 
στη Γ΄ γυμνασίου. Στις μικρότερες τάξεις έχω μια ανοχή στην ορθογραφία, επειδή έχουν 
ακόμη να διαβάσουν αρκετά πράγματα και ίσως δεν την έχουν μάθει στο δημοτικό.  

 

3
η
 Ενότητα: Αποτελεσματικότητα διόρθωσης  - δυσκολίες - προτάσεις   

 

1. Πεποιθήσεις για τον μαθητή  

 

Όλοι οι φιλόλογοι θεωρούν μη αποτελεσματικές τις υπάρχουσες πρακτικές 

διόρθωσης του γραπτού λόγου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από έρευνες των Lee 

(2003a) για τη γενική αίσθηση αναποτελεσματικότητας που διακατέχει τους 

διδάσκοντες στον τομέα αυτό. Τονίζουν την απογοήτευσή τους από την επανάληψη 

των ίδιων λαθών από τους μαθητές και εναποθέτουν την ευθύνη για το γεγονός αυτό 

σε στοιχεία της ταυτότητας πολλών μαθητών, όπως  α. στην έλλειψη υπευθυνότητας 

και την απροθυμία τους να ασχοληθούν με τη διόρθωση, β. στην έλλειψη 

ουσιαστικής προσοχής στα λάθη του γραπτού λόγου και γ. στη μειωμένη ενασχόληση 

των μαθητών με τις διορθώσεις και τα σχόλια του διδάσκοντος Θεωρούν ότι η 

διόρθωση ως διαδικασία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο σε μαθητές με υψηλή 

επίδοση και ότι απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που είτε επιδιώκουν να βελτιωθούν 

οι ίδιοι είτε δέχονται κάποια βοήθεια από τους γονείς τους.  

 

Εκπ. 1 

- Είναι τελικά η διόρθωση για σας αποτελεσματική ως διαδικασία; 

- Η διόρθωση είναι κάτι ευρύτερο και γι’ αυτό δεν είναι αποτελεσματικές οι πρακτικές μας. 
Ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου κάνει περισσότερα λάθη από κάποιον άλλο. Αυτό τον 
εμποδίζει και στο να διορθώνεται. Ένας μαθητής που είναι απρόσεχτος, παραμένει γενικά 
απρόσεχτος.  

- Οι μαθητές σας εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια λάθη μετά τη διόρθωση;  

- Πολλές φορές ναι. Εγώ εκεί λίγο απογοητεύομαι. Τους το λες την προηγούμενη μέρα και την 
επόμενη το ξανακάνουν.  

- Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό;  

- Γιατί αυτό εξαρτάται από το πόσο έχουν μάθει να προσέχουν, το πόσο μπορούν να μείνουν 
προσκολλημένοι στα λόγια ενός καθηγητή, τι υπευθυνότητα έχουν ή δεν έχουν, τι είναι αυτό 
που τους κάνει να μελετούν ή να μην μελετούν, αν είναι μέσα στα γενικότερα πλαίσια καλοί ή 
κακοί μαθητές. Όλα αυτά για ‘μενα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.  

Εκπ. 2 

- Είναι τελικά η διόρθωση για σας αποτελεσματική ως διαδικασία; 
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- Φοβάμαι πως οι μαθητές πολύ λίγο λαμβάνουν υπόψη τη διόρθωση. Η πλειονότητα των 
μαθητών νομίζω ότι απλώς πάει παρακάτω χωρίς να αντιλαμβάνεται τα λάθη.  

Εκπ. 3 

- Είναι τελικά η διόρθωση για σας αποτελεσματική ως διαδικασία; 

- Έχω πολλές επιφυλάξεις. Θεωρώ ότι δεν είναι. Τουλάχιστον σε ένα ποσοστό εξήντα τοις 
εκατό ας πούμε. Το εξήντα τοις εκατό των μαθητών πάει και έρχεται με τον ίδιο τρόπο και 
χωρίς να δίνει σημασία στα σχόλια. Βλέπεις το παιδί να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη.  

- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;  

- Οι μαθητές αδιαφορούν και δεν δίνουν σημασία. Ρίχνουν μια ματιά, και μετά τελειώνει αυτό 
και μετά πάμε για το επόμενο, όπου θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Όμως το σαράντα τοις εκατό 
πιστεύω ότι ωφελείται. Αυτοί που επωφελούνται είναι συνήθως οι καλοί μαθητές, αυτοί που 
θέλουν έναν καλύτερο βαθμό, οι πιο ανήσυχοι. Και πάλι όχι εκατό τοις εκατό, αλλά βλέπεις 
στην επόμενη έκθεση μια διαφορά. 

Εκπ.4 

- Είναι τελικά η διόρθωση για σας αποτελεσματική ως διαδικασία; 

- Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι 
λίγες, που έχουν το κίνητρο της αυτοβελτίωσης, τους ενδιαφέρει να βελτιωθούν και 
αντιμετωπίζουν τη διόρθωση ως μια διαδικασία όχι ελέγχου, αλλά πραγματικής βοήθειας και 
συνεργασίας. Αυτοί οι μαθητές που το βλέπουν έτσι προσπαθούν να αποφύγουνε τα λάθη που 
τους είχες εντοπίσει. Η πλειοψηφία όμως δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.  

Εκπ. 5  

- Είναι τελικά η διόρθωση για σας αποτελεσματική ως διαδικασία; 
- Όχι ιδιαίτερα. Μόνο σε λίγα παιδιά που ενδιαφέρονται, που ενδιαφέρονται και οι γονείς, που 

θα πάρουν την έκθεση, θα τη συζητήσουν στο σπίτι, που θα ανοίξουν κανένα λεξικό, λίγο το 
συντακτικό, τη γραμματική.  

Εκπ.10 

- Είναι τελικά η διόρθωση για σας αποτελεσματική ως διαδικασία; 

- Σε μεγάλο ποσοστό είναι αναποτελεσματική. Ίσως βοηθήσαμε ελάχιστες περιπτώσεις καλών 
μαθητών. Οι περισσότεροι μαθητές δεν επωφελούνται.  

 

2. Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης   

 

Παράλληλα, επιμέρους χαρακτηριστικά της σχολικής πραγματικότητας, που 

σχετίζονται με το διδακτικό και θεσμικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας στο 

ελληνικό σχολείο λειτουργούν για τους φιλολόγους αποτρεπτικά στην εφαρμογή 

αποτελεσματικών πρακτικών ανατροφοδότησης. Ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος 

ο οποίος προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διόρθωση του γραπτού 

λόγου, δεν επιτρέπει, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, την επέκταση της 

ανατροφοδότησης στον εντοπισμό των αδυναμιών του συνόλου των μαθητών και 

στην εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου της ανταπόκρισης των μαθητών στην 
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ανατροφοδότηση του διδάσκοντος. Συνεπώς, χαρακτηρίζουν ως τυποποιημένη τη 

διαδικασία της διόρθωσης στο ελληνικό σχολείο.  

 

Εκπ.2 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Θα ξαναγυρίσουμε στη σχολική πραγματικότητα. Νομίζω ότι έπρεπε να αφιερώνεται 
περισσότερος χρόνος στη γλωσσική διδασκαλία στη διόρθωση των λαθών. Ίσως θα έπρεπε να 
ήταν και μια χωριστή ώρα μέσα στο αναλυτικό. Γιατί πραγματικά τα παιδιά και λίγο έχουν τη 
δυνατότητα να γράψουν και ακόμα λιγότερο έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο στη 
διόρθωση των λαθών. Και αυτά και εμείς. Η ύλη μας πιέζει, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. 
Και το ίδιο το αναλυτικό λέει ότι ο διδάσκων θα αφιερώσει μία ώρα ας πούμε στην ενότητα 
για τη διόρθωση του γραπτού λόγου και αυτό σημαίνει ότι όταν μια ενότητα χρειάζεται 
συνήθως ένα μήνα και παραπάνω να την ολοκληρώσεις. Άρα μία ώρα σε ένα μήνα που θα 
αφιερώσεις για τη διόρθωση των λαθών είναι ελάχιστος χρόνος. Συνολικά μέσα σε ένα 
σχολικό έτος δεν μπορείς να αφιερώσεις πάνω από επτά διδακτικές ώρες. 

Εκπ.3  

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Θα ήθελα περισσότερες ώρες και για τη διόρθωση. Αν είναι να χρησιμοποιήσεις νέες 
μεθόδους, σαν την αλληλοδιόρθωση, θέλει χρόνο. 

Εκπ. 4 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Δεν υπάρχει χρόνος να ελέγξει ο εκπαιδευτικός τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να μπορεί να το κάνει, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. 

Εκπ. 5 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Όπως όλα τα πράγματα στο σχολείο, γίνονται μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Και εκεί βλέπω το 
πρόβλημα.  Κάνουμε για να κάνουμε. Λίγες φορές έχω αισθανθεί τι ωραία που πήγε σήμερα, 
συνήθως είναι τυποποιημένα, μηχανικά. Και η διόρθωση είναι τελείως τυποποιημένη.   

 

Ταυτόχρονα, στα σχόλια των φιλολόγων υπήρξαν αρκετές αναφορές κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων για τις εν γένει δυσκολίες που προκύπτουν από τις 

αυξημένες απαιτήσεις για την ειδικότητα του φιλολόγου. Η μεγάλη ποσότητα των 

γραπτών προς διόρθωση και η πολλαπλότητα των αντικειμένων του φιλολόγου 

καταγράφηκαν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην αποτελεσματικότητα της 

ανατροφοδότησης.  
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Εκπ. 1 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- [..] Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά αντικείμενα σε ένα φιλόλογο, επομένως δεν μπορεί να 
προσανατολιστεί σε ένα μάθημα. Θα ήμουν φαντάζομαι πολύ καλύτερος, αν έκανα μόνο 
διδασκαλία γλώσσας. 

 

Τέλος, όλοι οι φιλόλογοι τόνισαν την έλλειψη βοήθειας από το αναλυτικό 

πρόγραμμα ως προς τη παροχή συγκεκριμένων και πρακτικών κατευθύνσεων στον 

τομέα της ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο. Η εφαρμογή των οδηγιών του 

αναλυτικού προγράμματος αξιοποιείται σύμφωνα με τους ίδιους μόνο στον τομέα της 

βαθμολόγησης του γραπτού λόγου και στην ανάγκη κάλυψης συγκεκριμένης ύλης 

χωρίς να τους διευκολύνει στην εφαρμογή ευρύτερων πρακτικών ανατροφοδότησης. 

Διακρίνεται, τέλος, η αμηχανία ορισμένων φιλολόγων ως προς τη σχετικότητα του 

λάθους και στο επίπεδο της αναγνώρισης του αλλά και της βαρύτητας που αυτό 

πρέπει να έχει στον γραπτό λόγο των μαθητών. Το γεγονός αυτό συνδέεται για έναν 

φιλόλογο με την έλλειψη κατευθύνσεων του αναλυτικού προγράμματος στον 

διδάσκοντα και ως προς τα δύο παραπάνω επίπεδα προσδιορισμού του λάθους, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει για τον ίδιο η συμπεριφοριστική προσέγγιση του από τους 

διδάσκοντες στη διδακτική πράξη. 

 

Εκπ. 1 

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  

- Το αναλυτικό πρόγραμμα αντιμετωπίζει το λάθος με μια λογική ότι είναι εμφανές το τι είναι 
λάθος και τι δεν είναι. Θεωρεί ότι το λάθος είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, ότι ο καθηγητής 
ξέρει τι είναι λάθος, το σημειώνει λέει το σωστό στον μαθητή, ο μαθητής το μαθαίνει και δεν 
το επαναλαμβάνει την επόμενη φορά. Ενώ η εκπαίδευση μας υποτίθεται ότι έχει άλλο 
προσανατολισμό, στο πεδίο του λάθους, είναι εντελώς συμπεριφοριστική. 

Εκπ. 3 

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  

- [..] Το αναλυτικό δεν δίνει σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες για τη διόρθωση αλλά πολύ 
γενικές.  

Εκπ. 4 

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  

- [..] Το αναλυτικό δεν βοηθάει καθόλου στη διόρθωση. Καθόλου. Δίνει τόσο θεωρητικές και 
γενικές οδηγίες που η εφαρμογή τους από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό μπορεί να απέχει 
αιώνες. 

Eκπ. 6 

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  
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- Νομίζω πως όχι. Τα θεωρητικά πολύ πράγματα δεν βοηθάν σε κανέναν τομέα πιστεύω. Και 
σε όλα τα άλλα που επιμορφωνόμαστε, όλα γίνονται σε θεωρητικό επίπεδο. 

Εκπ. 7 

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  

- Ελάχιστα. Είναι αυτά τα γνωστά τα χιλιοειπωμένα. Νομίζω ότι μας λείπει πρακτική. Θα 
ήθελα να υπάρχουν ειδικοί να μας πούνε, πού θα πρέπει να επιμείνουμε, ποιό είναι το πιο 
σημαντικό λάθος που θα πρέπει να δούμε. Αυτό και εμένα με προβληματίζει πολλές φορές. 
Γράφω σχόλια και αναρωτιέμαι, τώρα αυτό ήταν το πιο σημαντικό που πρέπει να δει ο 
μαθητής;  

Εκπ. 8  

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  

- Όχι ιδιαίτερα. Δεν με βοηθάει. Άλλες φορές το βρίσκω υπερβολικά γενικόλογο και άλλες 
φορές η στοχοθεσία του είναι μη ρεαλιστική. 

Εκπ. 9  

- Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη διόρθωση;  

- Λειτουργώ σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες, οι οποίες βοηθούν στη 
βαθμολόγηση, έκφραση, περιεχόμενο, δομή. Μόνο θεωρητικά βέβαια, όχι στο πώς να 
επέμβουμε στο γραπτό. 

 

Πολλοί από τους φιλολόγους τόνισαν την έλλειψη κατάρτισης των διδασκόντων 

στον τομέα της ανατροφοδότησης, η οποία πηγάζει αφενός από την έλλειψη 

προηγούμενης εξειδίκευσης μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές και αφετέρου από 

την απουσία συστηματικής επιμόρφωσης στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους 

θητείας. Οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα, η διόρθωση να χαρακτηρίζεται 

από ορισμένους συμμετέχοντες ως προσωπική υπόθεση του κάθε διδάσκοντος που 

διαμορφώνεται μη συστηματικά και χωρίς μεθοδολογία μέσα από τη διδακτική 

εμπειρία του,  αλλά και ως αναπαραγωγή του τρόπου διόρθωσης από τα μαθητικά του 

χρόνια. Θεωρούν, ταυτόχρονα, τη διόρθωση ως αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμών και ως 

μια «τυποποιημένη» διαδικασία για τον διδάσκοντα και για τον μαθητή, που 

διεξάγεται μηχανιστικά και διεκπεραιωτικά στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

στο ελληνικό σχολείο.   

 

Εκπ. 1 

-  Έχετε επιμορφωθεί πάνω στη διόρθωση του γραπτού λόγου; 

- [..] Επειδή δεν προβλέπεται, όπως σας είπα, μια συγκεκριμένη πρακτική και ένας σχεδιασμός 
για τη διδασκαλία του λάθους στην εκπαίδευση, η διόρθωση πιστεύω τελικά είναι ένα άθροισμα 
αυτοσχεδιασμών. Ο κάθε καθηγητής κάνει το δικό του σχεδιασμό για τη διδασκαλία του 
λάθους. 
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Εκπ. 2 

- Έχετε επιμορφωθεί πάνω στη διόρθωση του γραπτού λόγου; 

- Ελάχιστα. Τίποτα συστηματικό. Αν είχα ενημερωθεί, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αν 
έβλεπα τεχνικές και μεθόδους που θα με έπειθαν για την αποτελεσματικότητά τους, δεν θα 
είχα πρόβλημα να τις υιοθετήσω. Δηλαδή δεν αισθάνομαι απολύτως ικανοποιημένη. Ούτε 
αισθάνομαι ότι έχω βρει έναν ικανοποιητικό τρόπο διόρθωσης των λαθών. Κινούμαι απλά σε 
αυτά που θεωρώ εφικτά.  

Εκπ. 3 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Αυτή είναι η δυσκολία. Η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή εμείς διορθώνουμε και μηχανικά από 
ένα σημείο και μετά. Έχουμε εξοικειωθεί κάπως με το θέμα, εντοπίζουμε τα λάθη, τα 
σημειώνουμε, τα σχολιάζουμε, κάνουμε τις παρατηρήσεις, αλλά δεν βλέπω πολλά 
αποτελέσματα. Ίσως θα έπρεπε και εμείς να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω 
αν είναι θέμα επιμόρφωσης, ή θέμα θεωρητικής κατάρτισης. Αν κάτι έχει αλλάξει από τότε 
που εγώ ήμουν μαθήτρια μέχρι σήμερα, είναι ότι πια δεν γράφουμε δοκίμια και πραγματείες 
και ότι πια εντάσσουμε τα κείμενα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Το πνεύμα είναι το ίδιο με 
τότε και ο τρόπος διόρθωσης. Πιθανόν να με έχει επηρεάσει εκείνος ο τρόπος, γιατί  στο πως 
θα διορθώσουμε ένα κείμενο δεν μας έχουν πει κάτι καινούριο. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω 
περισσότερα πράγματα, θα ήθελα να τα μάθω να τα κάνω. Όπως κάποιες μεθόδους, κάποιες 
οδηγίες. Μου λείπει, αισθάνομαι, η μεθοδολογία.  

Εκπ. 4 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Ο εκπαιδευτικός δεν έχει εκπαιδευτεί στο να διορθώνει, ο καθένας εφαρμόζει ένα προσωπικό 
σύστημα αξιολόγησης, διαιωνίζει τακτικές προφανώς τις οποίες και ο ίδιος έχει μάθει ως 
μαθητής, ακόμα και οι νεωτερισμοί που επιχειρεί είναι σε επίπεδο αυτοσχεδιασμού. Γιατί 
τελικά η διόρθωση καταλαβαίνω και από εμένα και από συναδέλφους ότι γίνεται πολύ 
αυτοσχεδιαστικά. Και ο αυτοσχεδιασμός άλλοτε πετυχαίνει και άλλοτε όχι. Και εγώ ο ίδιος δεν 
ξέρω να πω γιατί δεν ακολουθώ τις ίδιες στρατηγικές. Πολλές φορές γίνεται αυτόματα, 
ενστικτωδώς. Oι αδυναμίες του εκπαιδευτικού και του συστήματος είναι το θέμα. 

Εκπ. 5 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- Δυσκολία είναι το να μπορέσεις να διορθώσεις τα παιδιά. Προσπαθώ να βρω με ποιο τρόπο 
να βοηθήσω τα παιδιά, πώς θα γράψω την παρατήρηση, πώς θα περάσω αυτό που θέλω, στη 
διατύπωση της διόρθωσης, στην ουσία της διόρθωσης. Μερικές φορές καταντά να είναι 
τυπική, και στα ίδια μοτίβα. Συνηθισμένες εκφράσεις, οι ίδιες, πάντα. Έχουμε και εμείς τη 
δυσκολία σε κάθε γραπτό να βρούμε καινούρια διατύπωση, να κάνουμε μια α΄ εντύπωση στον 
μαθητή, ίδια λάθη ίδιες διατυπώσεις. Αν πάρεις τα γραπτά των μαθητών, θα δεις ίδιες 
παρατηρήσεις. 

Εκπ. 7 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 
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- Και εμείς δεν έχουμε εκπαιδευτεί σωστά. Ξέρουμε αυτά που έχουμε μάθει. Νομίζω ότι ή 
διόρθωση γραπτών κειμένων είναι μια διαδικασία δύσκολη. Kαι τα παιδιά πιέζονται να 
γράψουν την έκθεση, είναι αγχωτική όλη η διαδικασία. Και πολλά παιδιά δεν δίνουν αυτό που 
μπορούν μέσα από την έκθεση. Δεν έχουμε καλή εικόνα για τις ικανότητές τους έτσι. Θέλουν 
τυπικά να γράψουν κάποια πράγματα και να τελειώσουν. Τι θα ήθελε να ακούσει δηλαδή η 
καθηγήτρια… Ας τα γράψω τα πέντε πράγματα τυποποιημένα. Το πρόβλημα είναι πιστεύω 
ότι τα δίνουμε πολύ τυποποιημένα και δεν τους αφήνουμε ελεύθερα να εκφράσουν απόψεις. 
Ένα πολύ ελεύθερο γραπτό το βλέπουμε με επιφύλαξη και εμείς.  

Εκπ. 8 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- […] Υπάρχουν πολλές θεωρίες ως προς το πώς διορθώνουμε και δεν έχω καταλήξει ακόμα 
στο ποια είναι πιο καλή. Λίγο αυτοσχεδιάζουμε και κάπου το χάνουμε και εκεί. Η διόρθωση 
με αφήνει μετέωρη ως εκπαιδευτικό.  

- Έχετε επιμορφωθεί στη διόρθωση του γραπτού λόγου;  
- Υπήρξαν κάποια σεμινάρια της σχολικής συμβούλου πέρυσι. Αυτές είναι κάποιες ωραίες ιδέες. 

Θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο δηλαδή, δεν μου αρκεί αυτό. Έχω την εντύπωση ότι κανείς 
δεν πατάει γερά στα πόδια του στο θέμα της διόρθωσης και ότι ο καθένας προσπαθεί να βρει 
τρόπους. Θα ήθελα να υπάρχει ένας μπούσουλας βασικός. Να υπάρχει μια φόρμα. Στα πρώτα 
χρόνια που διοριστήκαμε εκεί γινότανε ο μεγάλος χαμός, που δεν ξέραμε πώς να 
διορθώσουμε, σκεφτόμουνα ποιους καθηγητές είχα στο σχολείο που ήταν καλοί καθηγητές 
στην έκθεση και πώς διορθώνανε και έλεγα μήπως να κάνω αυτό που έκαναν. Ή να φτιάξω 
μόνη μου δυο τρία πράγματα.  

 

Η σύνδεση της διόρθωσης του γραπτού λόγου αποκλειστικά με την αξιολόγηση 

του μαθητή αναφέρεται από ορισμένους φιλολόγους ως εμπόδιο στην επιτέλεση του 

ουσιαστικού ανατροφοδοτικού της ρόλου. Σε αυτό προσθέτουν και την προσήλωση 

των μαθητών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος στον βαθμό και όχι στην 

ουσιαστική πρόοδο του μαθητή.  

 

Εκπ. 5.  

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- […] Η διόρθωση είναι αναποτελεσματική, γιατί οι μαθητές αδιαφορούν γενικώς και η 
οικογένεια τους ρωτά μόνο τι βαθμό πήρες. Και αναρωτιέται αν δεν βάζεις βαθμό. Δεν 
καταλαβαίνουν. Τους εξηγώ να βάλουν τις εκθέσεις που γράφουμε τη μια δίπλα στην άλλη. 
Δεν έχουν όμως και όλοι οι γονείς το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, δεν μπορώ να τους 
κατηγορήσω. Αλλά οι γονείς που το ψάχνουν θα ‘ρθουν και θα ρωτήσουν. Στην πλειοψηφία 
όμως και αυτοί αδιαφορούν. 

Εκπ. 6 

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- […] Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να βάζουμε πιο μικρές εργασίες που να διορθώνονται πιο 
συχνά, παρά αυτό που κάνουμε και για τα παιδιά είναι βάσανο. Όχι μια φορά στο ένα το 
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επίσημο γραπτό, μια φορά το μήνα, που είναι σαν τυπική αξιολόγηση. Γιατί εκείνες οι 
καθημερινές εργασίες φτιάχνουν το γραπτό. 

Εκπ. 7  

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- […] Είμαστε τυποποιημένοι εμείς στη διόρθωση και ο μαθητής μας δίνει και αυτός πέντε 
πράγματα που ξέρει ότι θα βαθμολογηθούν σωστά. Με ρωτάνε τα παιδιά στην τάξη, «κυρία να 
γράψουμε αυτό που πιστεύουμε ή αυτό που πρέπει;»  

 

3. Προτάσεις  

 

Όλοι οι φιλόλογοι τόνισαν την ανάγκη εξατομίκευσης της διόρθωσης στις ανάγκες 

του κάθε μαθητή μέσα από την προσωπική προσέγγιση του διδάσκοντος. Απαραίτητη 

προϋπόθεση γι’ αυτό θεωρούν τον μειωμένο αριθμό των μαθητών στην τάξη και την 

ύπαρξη περισσότερου χρόνου στο σχολικό πλαίσιο για ενασχόληση με τα λάθη των 

μαθητών, προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της άμεσης χρονικά διόρθωσης και 

όχι της ετεροχρονισμένης.  

 

Εκπ. 1 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Όσο πιο εξατομικευμένος γίνεται. 

Εκπ. 2 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Στον κόσμο των ονείρων μου θα ήθελα να έχω μόνο πέντε μαθητές μέσα στην τάξη μου και 
θα γράφουμε συνέχεια και θα διορθώνουμε συνέχεια. Στην καθημερινότητα τη σχολική με τα 
τριάντα παιδιά μέσα στην τάξη, τα οποία έχουν μια ποικιλία λαθών και αδυναμίες σε 
διάφορους τομείς, εκεί είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ειδικά ο γραπτός 
λόγος μπορεί να βελτιωθεί δουλεύοντας αρκετά εξατομικευμένα με ένα μαθητή. Ο διδάσκων 
σε μια ιδεατή κατάσταση θα έπρεπε απλώς να οδηγεί τον μαθητή στην εύρεση των λαθών του 
και να του δίνει κατευθύνσεις για το πώς θα τα διορθώσει.  

Εκπ. 4 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Η διόρθωση θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνεται μόνο σε ομαδικό και συλλογικό επίπεδο, πρέπει 
να υπάρχει και μια προσωπική διάδραση εκπαιδευτικού και μαθητή. Να κάτσει ο 
εκπαιδευτικός με τον μαθητή να διαβάσουν το γραπτό του και να το πάρουνε λάθος, λάθος. 
Αυτό έχει ένα νόημα. Όσες φορές στην τάξη συνέβη κάτι τέτοιο, προσωπική διόρθωση, 
αντιλαμβάνομαι ότι το παιδί πραγματικά καταλαβαίνει και πραγματικά το διορθώνει.  

Εκπ. 5  

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 
- Σε ένα υποθετικό σενάριο, πολύ λιγότερα παιδιά, να δούλευα περισσότερο με λιγότερα παιδιά 

και να τα έκανα όλα αυτά. Να διορθώσω το είδος κάθε λάθους, να τους δώσω παραδείγματα, 



288 

 

 

 

να κάνω παραπάνω από μια ώρα τη διόρθωση. Δεν φτάνει αυτό με τίποτα, πρέπει να 
αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη διόρθωση. Θέλει περισσότερο χρόνο. 

Εκπ. 8 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Νομίζω ότι ο χρόνος είναι το βασικό. Ο χρόνος αυτός μας λείπει και δεν μπορούμε να 
‘ρθούμε κοντά στο παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ένα παιδί έχει ένα δάσκαλο πάνω από το 
κεφάλι του και του κάνει ιδιαίτερο μάθημα επικεντρώνεται στο θέμα της διόρθωσης και 
διορθώνει τα λάθη του, ενώ μέσα στην τάξη χάνεται. Θέλει εξατομίκευση, δεν είναι μάθημα 
εύκολο.  

Εκπ. 9  

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Ο ιδανικός τρόπος θα ήταν να γίνεται ξεχωριστά για κάθε μαθητή, να διορθώνεται το λάθος 
και να γράφεται το σωστό την  ίδια στιγμή, χωρίς να μεσολαβεί χρόνος. Αν μεσολαβεί 
χρόνος, το ξεχνάνε, περνάει ο καιρός, χάνεται η επαφή. Πρέπει αμέσως να διορθώνεται ο 
μαθητής.  

Εκπ. 10 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Ίσως να διόρθωνα μια έκθεση δίπλα με το παιδί και αυτά που σκέφτομαι να τα συζητάω. Θα 
άκουγα και τη δική του γνώμη. Μια πιο άμεση προσέγγιση με το παιδί. 

 

Δύο φιλόλογοι θεωρούν τη συνεργασία με τους συναδέλφους απαραίτητη στο 

θέμα της διόρθωσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προσκρούει, όπως καταθέτουν, στην 

έλλειψη αντίστοιχης συνεργατικής κουλτούρας στο ελληνικό σχολείο, η οποία θα 

μπορούσε να επιφέρει μια γόνιμη διάδραση με τους συναδέλφους στο θέμα της 

διόρθωσης μέσα από μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.  

 

Εκπ. 4 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- […] Πιο πολύ νομίζω ότι βοηθάει η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων.  

- Γίνεται αυτό;  

- Όχι θεσμοθετημένα και με τρόπο οργανωμένο. Όσες φορές τυχαίνει, στο πλαίσιο της 
τυχαιότητας πάντα, παίρνεις ιδέες από τους συναδέλφους. Ο καθένας κάτι έχει να αποκομίσει 
και αυτό βοηθάει.   

Εκπ. 10 

- […] Το μόνο που κάναμε ήταν μεταξύ μας οι συνάδελφοι να ανταλλάξουμε απόψεις. Υπάρχει, 
ωστόσο, μια επιφυλακτικότητα, γιατί εκθέτεις τον εαυτό σου. Επιφανειακά κάποια πράγματα 
συζητούνται. Θα ήθελα πολύ να δώσω ένα γραπτό σε μια συνάδελφο και να το ξαναδιορθώσει. 
Θα ήταν πολύ εποικοδομητικό και θα αποτελούσε ένα είδος επιμόρφωσης. 

 

Κάποιοι φιλόλογοι υποστήριξαν, παράλληλα, την ανάγκη προσανατολισμού του 

προγράμματος σπουδών περισσότερο προς τη δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου 
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σε συνδυασμό με την ανάγκη διάχυσης της διόρθωσης σε άλλα γνωστικά αντικείμενα 

πέραν του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας.  

 

Εκπ.1 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- […] Μόνο γράψιμο. Θα έλεγα ένα πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο προς τη 
δημιουργική γραφή, η προς τη γραφή γενικότερα. Δεν υπάρχει μια ολιστική αντίληψη του 
προγράμματος, και υπάρχει και η αντίληψη ότι τα γνωστικά αντικείμενα είναι χωριστά το ένα 
από το άλλο. Η λογική της διόρθωσης του σχολείου είναι μια λογική που ακολουθεί αυτόν τον 
κατακερματισμό του γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το οποίο κάθε γνωστικό 
αντικείμενο έχει τη δική του λογική. Η διόρθωση είναι αποσπασματική, περιορίζεται σε 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και ο μαθητής το συνδέει με αυτό μόνο. Φαντάζομαι θα 
σας έχουν κάνει και σε συναδέλφους την ερώτηση, όταν για παράδειγμα γράφουν Ιστορία 
«κύριε τα ορθογραφικά λάθη μετράνε»; Για μένα η γλώσσα διαπνέει όλα τα μαθήματα. 
Επομένως, η διόρθωση του λάθους δεν μπορεί να είναι περιορισμένη σε ένα μάθημα 
νεοελληνικής γλώσσας, το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένη ύλη. Πρέπει να είναι ευρύτερη. 

Εκπ. 3 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- Γενικά πιστεύω ότι τα γλωσσικά μαθήματα δεν πρέπει να γίνονται έτσι κατακερματισμένα και 
αποσπασματικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί φιλόλογοι τόνισαν την ανάγκη 

αναστοχασμού από τους ίδιους τους διδάσκοντες στην ίδια τη διαδικασία της 

διόρθωσης και στον προσδιορισμό των προσδοκιών τους από τους μαθητές. Και μετά 

το πέρας των συνεντεύξεων οι περισσότεροι φιλόλογοι δήλωσαν ότι η διαδικασία 

αυτή αποτέλεσε για πρώτη φορά έναυσμα προβληματισμού σχετικά με τη διαδικασία 

ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη 

βαθύτερη επίγνωση  της σχέσης των πεποιθήσεών τους με τις διδακτικές πρακτικές 

που εφαρμόζουν κατά τη διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου μέσα από 

διαδικασίες ελέγχου και επαναπροσδιορισμού των διδακτικών ενεργειών τους.  

 

Εκπ. 1  

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- […] Οι διδάσκοντες δεν έχουν συνειδητότητα των επιλογών τους ως προς τη διόρθωση.  

Εκπ. 3  

- Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 
διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

- […] Δεν το έχουμε ψάξει και εμείς ενδεχομένως.  
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Εκπ. 4 

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- […] Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος διόρθωσης αλλά η δυνατότητα επιλογής 
διαφόρων μεθόδων προσαρμοσμένες στις συνθήκες και στις ανάγκες της τάξης. Νομίζω ότι 
αυτό θα είχε ένα νόημα. Και φυσικά δυνατότητα ελέγχου, δηλαδή αξιολόγηση της αξιολόγησης 
που κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει με πιο οργανωμένο τρόπο, πιο συνειδητοποιημένα από 
εμάς.  

Εκπ. 7  

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- […] Να δούμε τι περιμένουμε από τα παιδιά να γράψουν. Nα βάλουμε και τον εαυτό μας 
στη διαδικασία. Τι θα γράφαμε εμείς;  

Εκπ. 9  

- Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

- […] Αρκετές φορές γίνεται διόρθωση για τη διόρθωση από τον καθηγητή. Χρειάζεται πιο 
συγκεκριμένα να ασχοληθούμε με τη διόρθωση.  

 

6.5 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας  
 

Πεποιθήσεις για τον μαθητή και πρακτικές ανατροφοδότησης 

 

Στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρατηρείται έντονη η τάση "ενοχοποίησης" 

του μαθητή από τους διδάσκοντες ως προς τη διάπραξη του λάθους, η οποία είναι 

ενδεικτική της παραδοσιακής συμπεριφοριστικής αντίληψης στην  προσέγγιση του 

(Dulay et al., 1982· Καλδρυμίδου κ.α., 1997· Φουντοπούλου, 2000). Ειδικότερα, 

ήταν έκδηλη στις δηλώσεις των περισσότερων φιλολόγων η δεδομένη αντίληψη για 

τον ρόλο του μαθητή στη διόρθωση ως παθητικού δέκτη του σωστού με κύριο 

χαρακτηριστικό την αδυναμία επεξεργασίας των λαθών του.  Τα λάθη εκλαμβάνονται 

κυρίως ως προσωπική αποτυχία των μαθητών και ως στοιχεία που υφίστανται 

«ανεξάρτητα από τον διδάσκοντα», όπως διαπίστωσαν σε έρευνα τους οι Barksdale-

Ladd και King (2000). Οι πεποιθήσεις αυτές των διδασκόντων αποτελούν σύμφωνα 

με τους Richards και Lochart (1996:34) μέρος ενός ευρύτερου συνόλου πεποιθήσεών 

τους για τη μάθηση και αναφέρονται σε επιμέρους ρόλους που αναθέτουν στους 

μαθητές ανάλογα με τον δασκαλοκεντρικό ή μαθητοκεντρικό προσανατολισμό των 

διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν.  

Ειδικότερα, οι πεποιθήσεις των φιλολόγων φαίνεται να κυριαρχούνται από 

την τάση να προσεγγίζονται οι μαθητές μέσα από «παγιωμένες ταυτότητες» σε ένα 

παραδοσιακό - συμπεριφοριστικό πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, στο οποίο 
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κυριαρχεί η διάκριση σε «καλό - επιμελή» και σε «αδύναμο - αδιάφορο μαθητή». Η 

διάκριση αυτή καθορίζει αισθητά την επιλογή συγκεκριμένων τύπων διόρθωσης του 

γραπτού λόγου χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζονται από τους φιλολόγους επιμέρους 

κριτήρια διαφοροποίησης των πρακτικών τους που να λαμβάνουν υπόψη τις 

διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και στρατηγικές προσέγγισης της γνώσης από τους 

μαθητές. Πρόκειται στην ουσία για μια «γραμμική προσέγγιση της μάθησης» στο 

πλαίσιο της  συμπεριφοριστικής θεώρησής της (Shepard, 1991). Οι κρίσεις των 

διδασκόντων για την έννοια του καλού και του κακού μαθητή αποτελούν σύμφωνα με 

έρευνα των Παπάνη και Γιαβρίμη (2007) υποκειμενικές τοποθετήσεις, οι οποίες 

στηρίζονται συχνά σε αυθαίρετα κριτήρια και στην ιδέα της «ανεπάρκειας» του 

μαθητή και όχι της «διαφορετικότητάς» του.  

Αναλυτικότερα, οι πρακτικές της έμμεσης ανατροφοδότησης θεωρούνται 

περισσότερο κατάλληλες κυρίως για τους αποκαλούμενους ως «καλούς - επιμελείς» 

μαθητές, οι οποίοι σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των φιλολόγων είναι σε θέση να 

εμπλακούν σε διαδικασίες αυτοδιόρθωσης. Ωστόσο, η άμεση ανατροφοδότηση 

προκύπτει, γενικά, ως αναπόφευκτη στους «αδύναμους - αδιάφορους» μαθητές, 

εφόσον κυριαρχεί η πεποίθηση ότι δεν διαθέτουν αυτή τη δεξιότητα αλλά και ούτε τη 

διάθεση να βελτιωθούν. Οι ίδιες αντιλήψεις ισχύουν ως προς την εφαρμογή της 

μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών, η οποία θεωρείται ότι σε 

συνδυασμό με την άμεση ανατροφοδότηση εξυπηρετεί κυρίως τον προσδιορισμό και 

την κατανόηση του λάθους ιδιαίτερα σε μαθητές που θεωρούνται αδύναμοι. 

Αντίθετα, ο συνδυασμός της έμμεσης με κωδικοποιημένους και μη, τύπους της 

μεταγλωσσικής ανατροφοδότησης προσκρούει συχνά στην ίδια πεποίθηση των 

διδασκόντων για την αδυναμία και την έλλειψη πρόθεσης του μαθητή να κατανοήσει 

και να διορθώσει ο ίδιος το λάθος μέσα από αυτές τις πρακτικές. Ως προς το αίτημα 

για αναδιατύπωση της πρότασης που περιέχει λάθος από τον μαθητή ισχύει και πάλι 

η πεποίθηση ότι ο ίδιος δύσκολα θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία, λόγω της 

προαναφερόμενης αδυναμίας του να γνωρίζει το σωστό. Η εφαρμογή όλων αυτών 

των πρακτικών εξαρτάται πρωτίστως από την προσδοκία επίτευξης της ορθότητας 

από τον διδάσκοντα και όχι τόσο από την ανάγκη ενίσχυσης των δεξιοτήτων των 

μαθητών για τη μεταγνωστική προσέγγιση του λάθους (Williams & Burder, 1997:59·  

Anson, 2000·  Murrphy, 2000).  

Συγχρόνως, από την έντονη προτίμηση των φιλολόγων για την αναλυτική 

διόρθωση όλων των λαθών προκύπτει η έλλειψη εξατομικευμένης διόρθωσης σε 
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συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών, καθώς 

και η σύνδεση της αναλυτικής διόρθωσης με επιστημολογικές πεποιθήσεις των 

διδασκόντων, οι οποίες ενισχύουν την καταλληλότητα εφαρμογής της προς όφελος 

των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η εστιαζόμενη διόρθωση θεωρείται από τους 

συμμετέχοντες ότι αποπροσανατολίζει τον μαθητή από τα λάθη του, ενώ η αναλυτική 

διόρθωση όλων των λαθών αποδίδει μια πιο ρεαλιστική εικόνα των αδυναμιών του. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη, όμως, από τους φιλολόγους η αδυναμία διαχείρισης από τους 

μαθητές της ταυτόχρονης ανατροφοδότησης σε διαφορετικές κατηγορίες λαθών 

(Ferris, 2002:50·  Ηattie & Timperley, 2007· Lee, 2008a). Παράλληλα, η εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση φαίνεται να εφαρμόζεται κυρίως στον αδύναμο μαθητή λόγω του 

φόβου των φιλόλογων για υπερδιόρθωση του γραπτού, η οποία θα τον αποθαρρύνει 

(Lee, 2005). Ωστόσο, η αναλυτική διόρθωση των λαθών συνδέεται, κατά τους 

φιλολόγους, περισσότερο με τις προσδοκίες τους για «τελειοποίηση» του καλού 

μαθητή στον γραπτό λόγο, ενώ εκείνη της εστιαζόμενης διόρθωσης με την ανάγκη 

βασικής εκμάθησης της παραγωγής λόγου από τον αδύναμο. Ο διαχωρισμός αυτός 

μπορεί να αποβεί εξίσου αναποτελεσματικός και για τους δύο τύπους μαθητών, 

καθώς καταργεί την απαιτούμενη ευελιξία στη χρήση των δύο τύπων 

ανατροφοδότησης ανάλογα με τους στόχους της διόρθωσης και τις ιδιαίτερες 

μαθησιακές ανάγκες (Μήτσης, 2004β:245· Ferris, 2010).  

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες η ανατροφοδότηση μέσα από 

τη διόρθωση του γραπτού λόγου δείχνει πάντως να προσανατολίζεται κυρίως στον 

μαθητή με υψηλές επιδόσεις, για τον οποίο δεν είναι τόσο ανεκτά τα λάθη σε σχέση 

με έναν μαθητή χαμηλότερων απαιτήσεων σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

(Barksdale-Ladd & King, 2000). Οι πρακτικές ανατροφοδότησης ακολουθούν τις 

προσδοκίες του διδάσκοντος ανάλογα με τον τύπο του μαθητή λειτουργώντας 

περισσότερο ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» παρά στο πλαίσιο της 

διαφοροποιημένης μάθησης και διδασκαλίας (Tauber, 1997). Ωστόσο, για την Lee 

(2003a) oι αδυναμίες των μαθητών και η έλλειψη υπεύθυνης στάσης απέναντι στις 

διορθώσεις του διδάσκοντος και στη διαχείριση των λαθών τους αποτελεί βασική 

πεποίθηση των εκπαιδευτικών μέσα από την οποία αιτιολογούν μονομερώς την 

αναποτελεσματικότητα της διόρθωσης. Ενδεικτικά, στην πανελλαδική έρευνα των 

Παπάνη και Γιαβρίμη (2007) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων διαπιστώθηκε η 

τάση πολλών ελλήνων εκπαιδευτικών να αποδίδουν τη σχολική αποτυχία σε 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή και της ψυχολογίας του.  
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Επίσης, η ηλικία του μαθητή δείχνει να αποτελεί μια σημαντική παράμετρο 

για τους φιλολόγους, η οποία ενισχύει την εφαρμογή της άμεσης ανατροφοδότησης 

περισσότερο στις μικρότερες τάξεις του Γυμνασίου, καθώς συνδέεται σύμφωνα με τις 

δηλώσεις τους με την απαιτούμενη ωριμότητα τόσο ως προς την κατανόηση όσο και 

ως προς τη διαχείριση του λάθους από τον ίδιο. Παρόλο που σύμφωνα με τον Μήτση 

(2004:246) η επιλογή μια συγκεκριμένης τεχνικής διόρθωσης απαιτείται να λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της τάξης (επίπεδο διδασκαλίας, ηλικία, γνωστικό επίπεδο 

μαθητών), δεν προκύπτει από την ποιοτική έρευνα η σταδιακή και συστηματική 

μύηση των μαθητών από τους ίδιους τους διδάσκοντες σε διαδικασίες μεταγνωστικής 

επεξεργασίας των λαθών τους. Η ηλικία των μαθητών φαίνεται περισσότερο να 

καθορίζει τον βαθμό ανοχής των διδασκόντων σε επιμέρους λάθη κατά τη διόρθωση, 

η οποία τείνει να μειώνεται στις μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου, παρά τις 

διδακτικές πρακτικές τους.  

Παράλληλα, οι φιλόλογοι θεωρούν ότι μέσα από τον τελικό σχολιασμό του 

κειμένου ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μαθητών για μια συνολική 

αξιολόγηση του γραπτού λόγου. Αποδίδουν την υιοθέτηση της πρακτικής αυτής στην 

αναγκαιότητα αξιολόγησης του γραπτού, στο πλαίσιο της οποίας ο τελικός 

σχολιασμός του αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας περιγραφικής αξιολόγησης που 

αντικαθιστά τον βαθμό και ενημερώνει τον μαθητή για τις αδυναμίες του. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι αξιολογούν ποσοτικά το γραπτό του μαθητή χωρίς να γνωστοποιούν 

στον ίδιο τον βαθμό για λόγους αποπροσανατολισμού από τα λάθη του. Η πεποίθηση 

ότι η βαθμολόγηση του γραπτού λόγου των μαθητών απομακρύνει τους μαθητές από 

την ουσιαστική ανατροφοδότηση στα λάθη τους, επισημαίνεται από τους διδάσκοντες 

και σε έρευνα της Lee (2008b). Στους φιλολόγους του δείγματος, ωστόσο, η 

πεποίθηση αυτή δείχνει να συγκρούεται με μια λανθάνουσα θεώρηση της ποσοτικής 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου ως πιο αποτελεσματικού μέσου τελικής αξιολογικής 

κατάταξης των μαθητών, η οποία συνδέεται με την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο 

διδάσκων στον βαθμό ως μέσο ανατροφοδότησης στον μαθητή (Hattie & Timperley, 

2007· Brown et al., 2012). Παράλληλα, ο τελικός σχολιασμός περιέχει και στοιχεία 

προσωπικής θετικής ανατροφοδότησης προς τον μαθητή, η οποία θεωρείται αναγκαία 

από τους φιλολόγους για την ενθάρρυνση του. Φαίνεται να εξαντλείται, όμως, 

περισσότερο σε γενικόλογες αξιολογικές κρίσεις και προτροπές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Zamel, 1985·  Ronayne 

1999· Αθανασίου, 2001· Lee, 2003b) ως μη κατατοπιστικές για τον μαθητή και 
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εντάσσονται στο πλαίσιο της αξιολογικής ανατροφοδότησης (Hyland & Hyland, 

2001·  McGarrell &Verbeem, 2007· Hattie και Timperley, 2007).  

Τέλος, οι φιλόλογοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την εφαρμογή των 

πρακτικών αυτοδιόρθωσης και αλληλοδιόρθωσης που ενισχύουν τις διαδικασίες 

αναθεώρησης του γραπτού λόγου από τον μαθητή στο πλαίσιο της διαμορφωτικής 

ανατροφοδότησης. Θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την προετοιμασία και 

άσκηση των μαθητών στις τεχνικές αυτές χωρίς όμως να επιδιώκεται σε μεγάλο 

βαθμό από τους ίδιους στη διδακτική πράξη, καθώς για να επιτευχθεί αυτό είναι 

αναγκαία η συστηματική ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων προσέγγισης των 

λαθών στους μαθητές (Αθανασίου, 2001· Hyland & Hyland, 2006a). Οι επιφυλάξεις 

των φιλολόγων προκύπτουν κυρίως από τη δασκαλοκεντρική θεώρηση της 

διόρθωσης, η οποία αποτελεί μια διαδικασία, η ευθύνη της οποίας εξαρτάται 

περισσότερο από τους ίδιους παρά από τους μαθητές. Παρόλο που είναι γενικά 

παραδεκτό ότι η πρακτική της αυτοδιόρθωσης δεν θεωρείται κατάλληλη για μαθητές 

με χαμηλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (Ferris & Hedgcok, 2004:269) για τους 

φιλολόγους του δείγματος ανάγεται σε μια γενικότερη εγγενή αδυναμία των μαθητών 

να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της πρακτικής αυτής.  

Ειδικά ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών αλληλοδιόρθωσης 

των λαθών από τους μαθητές τονίζουν την αναγκαιότητα παροχής κατευθυντήριων 

γραμμών και εποπτείας από τον διδάσκοντα (Ferris, 2002:103) χωρίς να εμφανίζονται 

διατεθειμένοι να εμπιστευτούν στους μαθητές τη διαχείριση των λαθών τους.  Επίσης, 

συνδέουν άμεσα την πρακτική αυτή με το γενικό κλίμα της τάξης και την ψυχολογία 

των μαθητών λόγω του φόβου έκθεσης των λαθών τους στους συμμαθητές τους. Η 

ανάγκη της προστασίας της αυτοεικόνας του μαθητή και ιδιαίτερα εκείνης του 

αδύναμου, προκειμένου να μη βρεθεί σε «αμηχανία» ψάχνοντας τη σωστή απάντηση 

και στιγματιστεί για τα λάθη του, προκύπτει ως ανασταλτικός παράγοντας για τους 

διδάσκοντες στην εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων επεξεργασίας των λαθών μεταξύ 

των μαθητών (Yoshida, 2008). Στην έρευνα της η Leki (1990 στο Ferris & Hedgcock, 

2005) διαπίστωσε, αντίστοιχα, επιμέρους εμπόδια που έθεσαν οι διδάσκοντες στην 

εφαρμογή της αλληλοδιόρθωσης, όπως τη δυσκολία εφαρμογής ομαδικής και 

συνεργατικής κουλτούρας στη σχολική τάξη και την αμφισβητούμενη από τους 

διδάσκοντες ικανότητα των μαθητών να παρέχουν βοηθητική ανατροφοδότηση στους 

συμμαθητές τους.  
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Πεποιθήσεις για το γλωσσικό λάθος και πρακτικές ανατροφοδότησης  

 

Παρόλο που οι φιλόλογοι υποστήριξαν τη σημαντικότητα όλων των λαθών του 

γραπτού λόγου προέκυψαν ανάμεσά τους διαφορετικά κριτήρια βαρύτητας, τα οποία 

καθορίζουν εν μέρει τον τρόπο προσέγγισης επιμέρους λαθών του γραπτού λόγου.  

Αρχικά, ορισμένοι φιλόλογοι φαίνεται να διαφοροποιούν κάποιες από τις 

πρακτικές ανατροφοδότησης με κριτήριο την ευκολία ή δυσκολία διόρθωσης από 

τους μαθητές των λαθών εκείνων που ανάγονται σε συγκεκριμένους γλωσσικούς 

κανόνες. Η έμμεση ανατροφοδότηση θεωρείται κατάλληλη μόνο για εκείνα τα 

ορθογραφικά, αλλά και για κάποια από τα λάθη έκφρασης και λεξιλογίου, που 

θεωρούν ότι είναι διαχειρίσιμα από τον μαθητή. Ωστόσο, εμφανίζουν την εφαρμογή 

της άμεσης ανατροφοδότησης ως αναγκαία σε λάθη περιεχομένου και δομής του 

γραπτού λόγου, για τα οποία οι περισσότεροι φιλόλογοι θεωρούν ότι πρέπει να 

παρεμβαίνουν λόγω της αδυναμίας διαχείρισης της σύνθετης φύσης αυτών των λαθών 

από τους μαθητές. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν αναλύεται και δεν αιτιολογείται από 

τους ίδιους επαρκώς η επιλογή αυτή.  

  H εφαρμογή άμεσων ή έμμεσων πρακτικών εξαρτάται και από τον βαθμό 

κατά τον οποίο συγκεκριμένοι τύποι λαθών διευκολύνουν τους φιλολόγους στη 

διόρθωσή τους. Η ευκολία ή η δυσκολία εντοπισμού και ερμηνείας επιμέρους λαθών 

του γραπτού λόγου θεωρείται, εξάλλου, βασικό κριτήριο που υιοθετούν οι 

διδάσκοντες στην αξιολόγηση και διαχείριση συγκεκριμένων λαθών κατά τη 

διόρθωση (Anson, 2000· Barksdale - Ladd & King, 2000). Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσουν τα λάθη, των οποίων η άμεση διόρθωση μπορεί εύκολα να αναχθεί σε 

συγκεκριμένους γλωσσικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα τα ορθογραφικά.  

Επιπρόσθετα, κάποιες από τις πρακτικές ανατροφοδότησης φαίνεται να 

εφαρμόζονται με κριτήριο την ανάδειξη της βαρύτητας των λαθών, τα οποία οι ίδιοι 

οι φιλόλογοι θεωρούν σημαντικά. Η μεταγλωσσική σε συνδυασμό με την άμεση 

ανατροφοδότηση υιοθετείται από αρκετούς φιλολόγους με κριτήριο τη βαρύτητα που 

οι ίδιοι προσδίδουν σε επιμέρους τύπους ορθογραφικών και γραμματικοσυντακτικών 

λαθών.  

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η προτεραιότητα επιμέρους 

τύπων λαθών και η προσέγγισή τους από τους φιλολόγους εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τις προσωπικές αντιλήψεις τους για τους μαθητές και από τον 

υποκειμενικό τρόπο που οι διδάσκοντες ως αναγνώστες προσεγγίζουν το λάθος στον 
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γραπτό λόγο (Connors & Lunsford, 1993, Anson, 2000, Εllis, 2009). Διαφοροποιούν 

σε κάποιον βαθμό συνειδητά τις πρακτικές διόρθωσης με βάση τα γλωσσικά κριτήρια 

αξιολόγησης των λαθών, τα οποία αναφέρονται στα τυπολογικά χαρακτηριστικά της 

γλώσσας και σχετίζονται με την παραβίαση των γλωσσικών κανόνων. Παρόλο που 

ισχυρίζονται ότι δίνουν ανάλογη βαρύτητα στα επικοινωνιακά κριτήρια, που αφορούν 

σε χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους και της επικοινωνιακής 

αποτελεσματικότητας του, στις περισσότερες αναφορές τους διαπιστώνεται η τάση 

προσκόλλησης κατά την ανατροφοδότηση κυρίως στη μορφή του γραπτού λόγου. Η 

απόκλιση αυτή έχει διαπιστωθεί σε αρκετές έρευνες (Basturkmen, et al., 2004·  

Montgomery & Baker, 2007· Ντίνα κ.α., 2006), χωρίς απαραίτητα να συνεπάγεται η 

επίγνωση της από τους διδάσκοντες. Παραμένει, λοιπόν, σε λανθάνουσα μορφή η 

χρόνια εδραιωμένη πεποίθηση στο ελληνικό σχολείο ότι «η προς κατάκτηση από τους 

μαθητές γλώσσα είναι μια συνάθροιση τύπων και γραμματικοσυντακτικών κανόνων» 

(Χατζησαββίδης, 2007α). Ως αποτέλεσμα, καθίσταται αμφίβολη η ικανοποιητική 

εφαρμογή των κειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των λαθών του γραπτού λόγου στη 

διδακτική πράξη (Zamel, 1985· Γούτσος, 2007). Καθώς το γλωσσικό λάθος 

προσεγγίζεται πλέον ως στοιχείο κοινωνικά προσδιοριζόμενο και διαπραγματεύσιμο 

σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο εμφάνισης του, απαιτείται να ενισχυθεί μέσα από 

αυτό το πρίσμα η στοχαστική και ερευνητική προσέγγιση του από διδάσκοντες και 

μαθητές (Anson, 2000·  Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 2001). 

 

Πεποιθήσεις για τον γραπτό λόγο και πρακτικές ανατροφοδότησης   

 

Όπως προέκυψε και από την ποσοτική έρευνα στις συνεντεύξεις διαφαίνεται η τάση 

των φιλολόγων να θεωρούν όλα τα λάθη του γραπτού λόγου σημαντικά, συνδέοντας, 

προφανώς, την παραγωγή γραπτού λόγου με την ολιστική αξιολόγηση του και τις 

οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος που αφορούν τη συνολική αποτίμηση των 

επιμέρους στοιχείων του κειμένου. Απόρροια της προσέγγισης αυτής είναι η 

μειωμένη ανοχή των διδασκόντων στα λάθη των μαθητών, η οποία πηγάζει σύμφωνα 

με τη Ferris (2007:167) από μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που εγείρουν σε σχέση με τον 

γραπτό λόγο των μαθητών και από την ιδέα του «ιδανικού γραπτού» μέσα από το 

πρίσμα μιας «τελειομανίας» (perfectionism) (Ζamel, 1985). Το γεγονός αυτό 

ενισχύεται και από την εμφανή τάση ορισμένων φιλολόγων να προσεγγίζουν την 

παραγωγή γραπτού λόγου ως τελικό προϊόν και όχι ως διαδικασία, καθώς συνδέουν 
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τη διόρθωση των λαθών αποκλειστικά με την εφαρμογής της διδακτέας ύλης 

(Tunstall & Gipps, 1996) 

 Η αξιολογική προσέγγιση του γραπτού λόγου πηγάζει σύμφωνα με τον 

Κουτσογιάννη (2007) και από τη σύνδεση της διδασκαλίας του γραπτού λόγου με τις 

απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων - ακόμα και στο Γυμνάσιο - γεγονός που 

έχει επισημανθεί από κάποιους συμμετέχοντες και στην παρούσα έρευνα. Στο πλαίσιο 

αυτό ενισχύεται η διαπίστωση ότι η διδασκαλία του γραπτού λόγου στην Ελλάδα 

εξακολουθεί να στηρίζεται στην επιστημονικά μη τεκμηριωμένη άποψη ότι η 

παραγωγή γραπτού κειμένου συνιστά το αποτέλεσμα παράθεσης γραμματικών και 

σημασιολογικά αποδεκτών προτάσεων και όχι μια διαδικασία εξέλιξης των μαθητών 

(Κωστούλη, 1999). 

Mε τις πεποιθήσεις των διδασκόντων για τον γραπτό λόγο συνδέονται και 

εκείνες που αφορούν ειδικά στα ορθογραφικά λάθη. Είναι χαρακτηριστική η 

ματαιότητα που εκφράζεται από ορισμένους φιλολόγους ως προς τη διόρθωσή τους, η 

οποία οδηγεί σε έναν βαθμό ανοχής προς αυτά λόγω της μεγάλης ποσότητας που 

συναντούν στον γραπτό λόγο των μαθητών. Το γεγονός αυτό αποδίδεται α. στην 

ανεπαρκή προσέγγιση και στην αναποτελεσματική διαχείρισή τους στην 

προηγούμενη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία δεν δίνει για τους 

φιλολόγους το απαιτούμενο αξιολογικό βάρος στα λάθη αυτά, β. στη χαμηλή 

βαθμολογική βαρύτητά τους στο γενικότερο σύστημα αξιολόγησης του γραπτού 

λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συστηματικότητα των λαθών αυτών σε 

συνδυασμό με την ποσότητά τους ενισχύει τη θεώρηση της ανατροφοδότησης από 

τους εκπαιδευτικούς ως μη αποτελεσματικής στη διαδικασία διόρθωσης του γραπτού 

λόγου, όπως διαπιστώνεται σε αντίστοιχες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. 

Lee, 2003a· Lee, 2004· Guénette, 2007).  

Συνάγεται επομένως το συμπέρασμα, ότι η διόρθωση των λαθών του γραπτού 

λόγου εστιάζεται κυρίως στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία μάθησης και στις 

μεταγνωστικές δεξιότητες προσέγγισης του λάθους (Βαμβούκα, 2008). Η αξιολογική 

ανατροφοδότηση, η οποία επικεντρώνεται στον βαθμό που ένα γραπτό έχει 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διδασκόντων ή του ευρύτερου συστήματος 

αξιολόγησης, οδηγεί στην «οικειοποίηση» του γραπτού λόγου από τους ίδιους και όχι 

στη δημιουργική προσέγγιση του από τους μαθητές (Ferris, 2002:65· Ferris, 2007· 

McGarrell & Verbeem, 2007).  
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Ταυτότητα διδασκόντων - πεποιθήσεις για τον ρόλο τους και πρακτικές 

ανατροφοδότησης  

 

Οι πεποιθήσεις των διδασκόντων για τον ρόλο τους στην ανατροφοδότηση ανήκουν 

στο ευρύτερο σύστημα των πεποιθήσεών τους για τo τι συνιστά για τους ίδιους 

αποτελεσματική διδασκαλία (Richards & Lochart, 1996:36). Η διόρθωση στο 

ελληνικό γυμνάσιο στηρίζεται κυρίως στη δασκαλοκεντρική αντίληψη προσέγγισης 

των λαθών, όπως προκύπτει και από τη θεώρηση του ρόλου των φιλολόγων ως 

αποκλειστικά υπεύθυνων να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στα λάθη των 

μαθητών. Αποτέλεσμα αυτού είναι το να δίνονται περιορισμένες πρωτοβουλίες στον 

μαθητή να επεξεργαστεί την ανατροφοδότηση που λαμβάνει (Lee, 2003a· Ferris, 

2007· Evans et al., 2010a), καθώς κυριαρχεί στις αναφορές τους η έννοια της 

«αυθεντίας του παιδαγωγού» που διαμορφώνει ένα συμπεριφοριστικό πλαίσιο 

μάθησης.  

Ειδικότερα, η εφαρμογή της αναλυτικής διόρθωσης εξυπηρετεί την αίσθηση 

επιστημονικής ευθύνης των φιλολόγων απέναντι στον μαθητή για τη διόρθωση όλων 

των διαπραχθέντων λαθών του. Συγχρόνως, οι εναλλακτικές πρακτικές διόρθωσης 

του λάθους, όπως η αυτοδιόρθωση και η αλληλοδιόρθωση, που ανήκουν στη 

διαμορφωτική ανατροφοδότηση, «πλήττουν» σύμφωνα με τους φιλολόγους το κύρος 

του διδάσκοντος απέναντι στον μαθητή και δεν συνάδουν τόσο με τον ήδη 

αφομοιωμένο δασκαλοκεντρικό ρόλο του. Την αντίληψη αυτή ενισχύουν σύμφωνα με 

τον Zacharia (2007) και οι πεποιθήσεις των μαθητών για τον ρόλο του διδάσκοντος 

ως κύρια πηγή γνώσης και αποκλειστικά υπεύθυνου στη διόρθωση των λαθών τους. 

Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι οι διδακτικές επιλογές των διδασκόντων επηρεάζουν 

και διαμορφώνουν τις προτιμήσεις των μαθητών σε συγκεκριμένους τύπους 

ανατροφοδότησης (Ferris, 2002:31).  

 

Παρελθοντική εμπειρία και πρακτικές ανατροφοδότησης  

 

Από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώνεται  και το γεγονός ότι 

πολλοί Έλληνες εκπαιδευτικοί ακολουθούν, πολλές φορές ασυναίσθητα, το 

παράδειγμα των δασκάλων τους στην τάξη και δεν αλλάζουν εύκολα όσα θεωρούνται 

καθιερωμένα (Griffin, 1982· Βουγιούκας, 2003). Η αναπαραγωγή από τους 

διδάσκοντες πρακτικών διόρθωσης βιωμένων στα μαθητικά τους χρόνια αποτελεί 
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κυρίαρχο πρότυπο ως προς τη διάκριση των λαθών στον τελικό σχολιασμό του 

γραπτού σε επιμέρους τομείς (μορφή - έκφραση, περιεχόμενο δομή) και ως προς την 

παροχή αξιολογικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο των μαθητών. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η τάση αυτή φαίνεται ότι δεν στηρίζεται σε κάποιο θεωρητικό 

υπόβαθρο αλλά στην εμπειρική διόρθωση του λάθους στο ελληνικό σχολείο. Στο 

πλαίσιο αυτό ανήκει και η ταύτιση της διόρθωσης στις αναφορές των φιλολόγων με 

την ανάγκη αξιολόγησης του γραπτού.  Την ανάγουν σε μια βιωμένη «συνήθεια» που 

απορρέει από την παραδοσιακή κυριαρχία της αξιολογικής ανατροφοδότησης στο 

ελληνικό σχολείο, ενώ αναγνωρίζουν ως στόχο της ανατροφοδότησης στα λάθη του 

γραπτού λόγου τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη των μαθητών. Εξάλλου, έχει 

επισημανθεί o καθοριστικός ρόλος του βιωματικού και συναισθηματικού παράγοντα 

στη διαμόρφωση πεποιθήσεων των διδασκόντων που αντιστέκονται στην αλλαγή 

(Brousseau, et al., 1988· Fives & Buehl, 2012). H προηγούμενη εμπειρία τους 

λειτουργεί ως κριτήριο στην υιοθέτηση επιμέρους διδακτικών πρακτικών που βίωσαν 

οι ίδιοι στη μαθητική τους πορεία (Borg, 2003·  Vásquez & Harvey, 2010).  

 

Πεποιθήσεις για το πλαίσιο εφαρμογής της ανατροφοδότησης και πρακτικές  

 

Οι πεποιθήσεις των διδασκόντων σχετικά με το διδακτικό και θεσμικό πλαίσιο του 

ελληνικού σχολείου καθορίζουν την επιλογή ή απόρριψη συγκεκριμένων 

στρατηγικών διόρθωσης του γραπτού λόγου (Richards & Lochart, 1996:38·  Fives & 

Buehl, 2012).  

Πρώτος ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρμογή ευρύτερων πρακτικών 

ανατροφοδότησης αποτελεί για τους φιλολόγους ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος 

μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας. Η 

στρατηγική της έμμεσης ανατροφοδότησης και το γενικότερο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης εφαρμόζονται σπάνια και μεμονωμένα στο ελληνικό Γυμνάσιο, 

καθώς προϋποθέτουν για τους συμμετέχοντες περισσότερο χρόνο για επανέλεγχο του 

μαθητή ως προς την επεξεργασία των λαθών του (Χατζησαββίδης & 

Χαραλαμποπουλος, 1997:83). Για τον ίδιο λόγο δηλώνουν ότι καθίσταται δύσκολη η 

εφαρμογή πρακτικών ελέγχου της αφομοίωσης και πρόσληψης της ανατροφοδότησης 

που έχουν λάβει οι μαθητές, παρόλο που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά τους. Ο 

παράγοντας του διδακτικού χρόνου προκύπτει ως εμπόδιο για τους διδάσκοντες ως 

προς την ευελιξία υιοθέτησης διαφόρων πρακτικών ανατροφοδότησης των λαθών 
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από τις έρευνες της Lee (2003a) και της Yoshida (2008), στις οποίες διαπιστώθηκε 

ότι η άμεση ανατροφοδότηση υιοθετείται για λόγους εξοικονόμησης χρόνου στη 

διδασκαλία.  

Η έλλειψη διδακτικού χρόνου συνδυάζεται και με την ανάγκη κάλυψης της 

σχολικής ύλης, γεγονός που οδηγεί στην επιφανειακή διόρθωση του γραπτού λόγου 

στη σχολική πραγματικότητα, η οποία εξαντλείται ως επί το πλείστον στο γενικό 

σχολιασμό λαθών που επιλέγει ο διδάσκων στη μία διδακτική ώρα που αφιερώνει για 

το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη (2012) οι υπάρχουσες δομές του 

σχολικού χρόνου στην ελληνική εκπαίδευση εξυπηρετούν την παραδοσιακή 

προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος: τόσο στο επίπεδο του προβλεπόμενου από το 

ωρολόγιο πρόγραμμα διδακτικού χρόνου όσο και σε εκείνο της διαχείρισής του από 

τον διδάσκοντα, με τον τεμαχισμό της ύλης σε μικρές ενότητες και τη μετάδοσή της 

σε «δόσεις» που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ώρες. 

Από τα χαρακτηριστικά της σχολικής πραγματικότητας ο μεγάλος αριθμός 

μαθητών στην τάξη θεωρείται από τους φιλολόγους ως επιπλέον ανασταλτικός 

παράγοντας για την εφαρμογή εξατομικευμένης διόρθωσης στο πλαίσιο της 

διαφοροποιημένης μάθησης και διδασκαλίας. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται πρακτικά 

αδύνατη για τους ίδιους η εφαρμογή της εξατομικευμένης ανατροφοδότησης στον 

γραπτό λόγο των μαθητών, η οποία θεωρείται στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Hyland 

& Hyland, 2006b·  Ferris, 2007·  Sheen, 2010) ως η πλέον αποτελεσματική.  

Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών υπονομεύεται 

για τους συμμετέχοντες από τις γενικότερες απαιτήσεις της ειδικότητας του 

φιλολόγου ως προς τη διόρθωση των γραπτών και της πολλαπλότητας των 

αντικειμένων που καλείται να διδάξει. Εκτός από την έλλειψη σχολικού χρόνου οι 

συμμετέχοντες καταθέτουν και την έλλειψη προσωπικού χρόνου για αποτελεσματική 

ενασχόλησή τους με τη διόρθωση. Η ποσότητα των γραπτών φαίνεται να επιβαρύνει 

την ψυχολογία του φιλολόγου κατά τη διόρθωση και κατά συνέπεια τον τρόπο 

προσέγγισης των λαθών του γραπτού λόγου, ο οποίος μετατρέπεται τελικά σε μια 

διεκπεραιωτική διαδικασία. 

Συγχρόνως, η απουσία κατάλληλης πανεπιστημιακής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης καταγράφεται από τους φιλολόγους ως εμπόδιο στην ευέλικτη 

εφαρμογή μιας ευρύτερης ποικιλίας στρατηγικών, τις οποίες ισχυρίζονται ότι δεν 

κατέχουν στον αναμενόμενο βαθμό. Συνδέουν το γεγονός αυτό πρωτίστως με την 

έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών 
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ανατροφοδότησης, όπως διαπιστώνεται σε έρευνες που αφορούν σε χαρακτηριστικά 

των διδασκόντων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα (βλ. Αθανασίου, 

2001· Κασσωτάκης & Βαμβούκα, 2007). Προκύπτει, έτσι, η τάση «εκλεκτισμού» των 

διδασκόντων προς συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές, η οποία σύμφωνα με την Lee 

(2004) αποτρέπει το συνδυασμό τεχνικών και αρχών που πηγάζουν από διαφορετικές 

μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας αξιοποιώντας τα θετικά τους σημεία, ώστε να μην 

αποτελεί «πανάκεια» μια μέθοδος (Griffiths, 2004). Στην πανελλαδική έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι., 2010) διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των ελλήνων 

φιλόλογων δεν χρησιμοποιούν συνδυαστικά εναλλακτικές μεθόδους διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, καθώς είτε δεν τις γνωρίζουν επαρκώς είτε δεν αντιμετωπίζουν ως 

ρεαλιστικό το ενδεχόμενο αυτό, παρόλο που στα νέα βιβλία του εκπαιδευτικού 

δίνεται έμφαση στη συμμετοχική μάθηση και στις ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες (σ. 152).  

Στα παραπάνω προστίθεται από τους συμμετέχοντες και η έλλειψη 

συγκεκριμένων πρακτικών κατευθύνσεων από το Πρόγραμμα Σπουδών για την 

εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης και διόρθωσης του λάθους, το οποίο 

εξυπηρετεί για τους ίδιους την ανάγκη κάλυψης της σχολικής ύλης και την 

αξιολόγηση του γραπτού λόγου. Ωστόσο, πρόκειται για μια δασκολοκεντρική 

θεώρηση του αναλυτικού προγράμματος, η οποία συνδέεται αφενός με την αμηχανία 

των ίδιων των φιλολόγων απέναντι στη σχετικότητα του λάθους στον γραπτό λόγο 

και αφετέρου με την έκδηλη προσκόλλησή τους στην αναζήτηση μιας μεθόδου ως πιο 

αποτελεσματικής στην ανατροφοδότηση. Η τάση αυτή των διδασκόντων 

καταγράφεται από τον Anson (1989) ως «πίεση για βεβαιότητα» που μεταφράζεται 

στη διδακτική πράξη με τη βιαστική υιοθέτηση μεθόδων ανατροφοδότησης που 

ορίζονται από τους ίδιους ως πιο αποτελεσματικές, χωρίς να ελέγχεται η χρησιμότητά 

τους σε συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τη σύγχρονη θεώρηση 

της ανατροφοδότησης στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών η 

αποτελεσματικότητα των τύπων ανατροφοδότησης εξαρτάται από την προσαρμογή 

τους στο αναπτυξιακό στάδιο του μαθητή και όχι από την προσκόλληση των 

διδασκόντων σε συγκεκριμένες μεθόδους προσέγγισης των λαθών (Hyland & Hyland, 

2006b·  Ellis, 2008·  Sheen, 2010· Evans et al., 2010a).   

Τέλος, κατά την εφαρμογή της τελικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο 

των μαθητών οι φιλόλογοι αισθάνονται υπόλογοι τόσο απέναντι στους γονείς και 

στους μαθητές όσο και στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο του σχολείου εφαρμόζοντας 
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πρακτικές που εξυπηρετούν τους στόχους της αξιολογικής ανατροφοδότησης, πολλές 

φορές εις βάρος μια πιο ουσιαστικής (Lee, 2003a· Kim, 2005· Volante, 2010). Η 

εξετασιοκεντρική κουλτούρα του ελληνικού σχολείου αναδεικνύεται σε βασικό 

παράγοντα διαμόρφωσης των τύπων ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού λόγου 

ενισχύοντας την έννοια της «ευθύνης» (accountability) του εκπαιδευτικού απέναντι 

στις πιέσεις των ομάδων αναφοράς και στα κριτήρια αξιολόγησης που θέτει το 

εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα (Barksdale-Ladd & King, 2000· Lee, 2008a·  

Fleming, 2006· Brown et al., 2011·  Hamuda, 2011).  

Ανακεφαλαιώνοντας, τονίστηκε από τους φιλολόγους η τυποποιημένη 

διαδικασία της διόρθωσης  στο ελληνικό σχολείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να 

χαρακτηρίζεται η διόρθωση από ορισμένους συμμετέχοντες ως προσωπική υπόθεση 

του κάθε διδάσκοντος που διαμορφώνεται μη συστηματικά και χωρίς μεθοδολογία 

μέσα από τη διδακτική εμπειρία του αλλά και ως αναπαραγωγή του τρόπου 

διόρθωσης από τα μαθητικά του χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διόρθωση ως 

αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμών και ως μια «τυποποιημένη» διαδικασία τόσο για τον 

διδάσκοντα όσο και για τον μαθητή, που διεξάγεται μηχανιστικά και διεκπεραιωτικά 

στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο. Οι προτάσεις τους 

αφορούν α. στην ανάγκη εξατομίκευσης της διόρθωσης και προσαρμογής στις 

ανάγκες του μαθητή μέσα από την αναμόρφωση των συνθηκών της υπάρχουσας 

σχολικής πραγματικότητας (μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, αύξηση 

διδακτικού χρόνου στη διόρθωση) β. στον προσανατολισμό του προγράμματος 

σπουδών στην παραγωγή του γραπτού λόγου και στη διάχυση της διόρθωσης των 

γλωσσικών λαθών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα πέραν του μαθήματος της 

ελληνικής γλώσσας και γ. στη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας με άλλους 

εκπαιδευτικούς στον τομέα της διόρθωσης, στοιχείο που απορρέει από τη σύγχρονη 

θεώρηση της διδασκαλίας ως συνεχούς αναπλαισιωτικής διαδικασίας μέσω της 

δημιουργικής αλληλεπίδρασης των διδασκόντων (Singh & Richards 2006· OECD, 

2009:90· Avalos, 2011). Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάγκη αναστοχασμού στα 

ζητήματα και τις διαδικασίες της διόρθωσης επισημάνθηκε από όλους σχεδόν τους 

φιλολόγους, οι οποίοι μετά το πέρας των συνεντεύξεων δήλωσαν ότι η συμμετοχή 

τους στις διαδικασίες αυτής της έρευνας αποτέλεσε πρώτη φορά για τους ίδιους 

έναυσμα προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο ανατροφοδότησης στα λάθη των 

μαθητών. Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η βαθύτερη επίγνωση της σχέσης των 

πεποιθήσεών τους με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στα λάθη του 
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γραπτού λόγου μέσα από διαδικασίες ελέγχου και επαναπροσδιορισμού των 

διδακτικών ενεργειών τους.  

 

7.  Περιορισμοί της έρευνας  

 

Tο δείγμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της ποσοτικής έρευνας προέρχεται από 

την περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Παρόλο που το μέγεθος του 

κρίθηκε ως αντιπροσωπευτικό σε σχέση με το σύνολο των ελλήνων φιλολόγων που 

διδάσκουν στα Γυμνάσια της χώρας, για τη διεξαγωγή πιο γενικευμένων 

συμπερασμάτων είναι αναγκαία η αξιοποίηση ευρύτερου δείγματος εκπαιδευτικών, 

το οποίο υπηρετεί στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Συγχρόνως, 

επειδή τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας βασίστηκαν στις συνεντεύξεις 10 

φιλολόγων από το δείγμα που συμμετείχε στην ποσοτική έρευνα καθίσταται 

επισφαλής η γενίκευση των συμπερασμάτων στο σύνολο των ελλήνων φιλολόγων 

που υπηρετούν στα Γυμνάσια της χώρας.  

Επίσης, γεγονός είναι ότι οι εκφρασμένες δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τις 

πρακτικές και πεποιθήσεις τους δεν αντανακλούν πάντοτε τις πραγματικές “θεωρίες 

σε χρήση” (theories in use), οι οποίες υποκινούν τις διδακτικές τους ενέργειες στο 

πεδίο της διδακτικής πράξης (Basturkmen, 2012). Κατά συνέπεια, οι εκφρασμένες 

πεποιθήσεις των διδασκόντων για την ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου 

δεν συγκλίνουν απαραίτητα με τις πρακτικές που υιοθετούν στο επίπεδο της 

καθημερινής σχολικής πρακτικής. Πρόκειται σύμφωνα με τον Ellis (2012:146) για 

την ανάγκη βαθύτερης διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στις “δηλωτικές 

πεποιθήσεις” (“declarative beliefs”) των διδασκόντων και στις “διαδικαστικές 

πεποιθήσεις” (“procedural beliefs”) τους, οι οποίες αφορούν στις πρακτικές 

ανατροφοδότησης που υιοθετούνται σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. H 

διερεύνηση του πεδίου δράσης των διδασκόντων κρίνεται αναγκαία λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι οι λεκτικές εκφράσεις των πεποιθήσεών τους αντικατοπτρίζουν 

συχνά την τάση να δίνουν την «επιθυμητή απάντηση» και ότι ενδεχομένως και οι ίδιοι 

να μην έχουν επίγνωση πολλών από τις πεποιθήσεις τους (Fives & Buehl, 2012·  

Basturkmen, 2012).  
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8. Γενικά συμπεράσματα - Προτάσεις 
 

Από την ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας οι βασικές 

αποκλίσεις που εντοπίστηκαν ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές 

των φιλολόγων ομαδοποιούνται στις εξής:  

 Θεωρητικός προσανατολισμός: Παρόλο που εκφράζουν πεποιθήσεις για τη 

δημιουργική αξιοποίηση των γλωσσικών λαθών στη διδασκαλία της 

γλώσσας, υπερισχύει στις αναφορές τους η συμπεριφοριστική προσέγγισή 

τους.  

 Αξιολόγηση των λαθών:  Ενώ θεωρούν σημαντικά όλα τα λάθη του γραπτού 

λόγου, η διόρθωση φαίνεται να προσανατολίζεται κυρίως σε εκείνα των 

οποίων η διόρθωση ανάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες, όπως τα λάθη 

μορφής-έκφρασης.  

 Στρατηγικές και πρακτικές διόρθωσης: Οι φιλόλογοι θεωρούν σε μεγάλο 

βαθμό αναποτελεσματικές για τον μαθητή τις πρακτικές διόρθωσης των 

λαθών που εφαρμόζουν, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από έρευνα της 

Lee (2003a) για τη γενικότερη αίσθηση αναποτελεσματικότητας της 

ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο που διακατέχει τους διδάσκοντες. 

Δηλώνουν ότι εφαρμόζουν κυρίως την άμεση σε συνδυασμό με την 

μεταγλωσσική και την αναλυτική ανατροφοδότηση χωρίς να πιστεύουν ότι 

αυτές αποδίδουν ιδιαίτερα στη διδακτική πράξη. Αντίθετα, δεν εφαρμόζουν 

συχνά κάποιες από τις πρακτικές της έμμεσης και της προφορικής 

ανατροφοδότησης, ενώ τις θεωρούν δυνητικά αποτελεσματικές.  

 Διαμορφωτική ανατροφοδότηση: Αναγνωρίζουν την αξία πρακτικών που 

εντάσσονται στο πλαίσιο της διαμορφωτικής ανατροφοδότησης, όπως η 

αυτοδιόρθωση και η αλληλοδιόρθωση, αλλά θεωρούν ανέφικτη την 

εφαρμογή τους στην υπάρχουσα  σχολική πραγματικότητα.  

 Αξιολογική προσέγγιση γραπτού λόγου: Οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν τη 

διόρθωση ως μέσο βελτίωσης και εξέλιξης του μαθητή αλλά προσεγγίζουν 

τον γραπτό λόγο κυρίως αξιολογικά λόγω των πιέσεων που δηλώνουν ότι 

ασκούνται στους ίδιους από το θεσμικό πλαίσιο του σχολείου.   

Διαπιστώνεται στους φιλολόγους ένα «διττό σύστημα» πεποιθήσεων που 

περιλαμβάνει από τη μία πλευρά τις ρητές πεποιθήσεις των διδασκόντων που 
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ανταποκρίνονται στο «δέον γενέσθαι» και από την άλλη τις πεποιθήσεις - συχνά 

λανθάνουσες - που καθορίζουν τη δράση τους. Η αντιφατική σχέση ανάμεσα στα δύο 

αυτά συστήματα ανάγεται στην απόκλιση μεταξύ της «ενστερνισμένης θεωρίας» των 

διδασκόντων και της «θεωρίας σε χρήση» (Ellis, 2012:144). Οι παραπάνω αποκλίσεις 

διέπουν το σύνολο των πρακτικών διόρθωσης που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν οι 

φιλόλογοι, χωρίς να έχουν πάντα επίγνωση αυτών, ενώ τις ανάγουν συνήθως σε 

στοιχεία της ταυτότητας του μαθητή και σε χαρακτηριστικά του ευρύτερου σχολικού 

και θεσμικού πλαισίου. Σε πολλές από τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας η 

αναντιστοιχία ανάμεσα στις πεποιθήσεις και στις διδακτικές πρακτικές αποδίδονται 

από τους εκπαιδευτικούς σε περιοριστικούς παράγοντες του σχολικού και θεσμικού 

πλαισίου (βλ. Βasturkmen, 2012· Farell & Bennis, 2013)  Ωστόσο, η Lee (2008b) 

υποστηρίζει ότι απαιτείται η βαθύτερη διερεύνηση των αποκλίσεων ανάμεσα στις 

πεποιθήσεις και τις διδακτικές πρακτικές ως προς τη διόρθωση του λάθους, ώστε να 

ερμηνευτούν επαρκέστερα μέσα από τη συνεξέταση επιπλέον παραγόντων που τις 

καθορίζουν και να γίνουν αυτές περισσότερο συνειδητές στους ίδιους τους 

διδάσκοντες.  

 Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η επανεξέταση του τρόπου 

με τον οποίο διαμορφώνονται οι πεποιθήσεις και να επιδιωχθεί η αλλαγή τους, όταν 

αποδεικνύονται εσφαλμένες ή καθίστανται προβληματικές. Ο στόχος αυτός μπορεί να 

ενταχθεί στο πλαίσιο της «μετασχηματίζουσας μάθησης»  (Merizow, 1990). Βασικό 

στοιχείο της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ο αναστοχασμός, ο οποίος 

κατευθύνεται αρχικά στη διερεύνηση διαδικαστικών και μεθοδολογικών θεμάτων ή 

προβλημάτων και στη συνέχεια αναφέρεται στην πρακτική, δηλαδή στο πώς 

πράττουμε. Όταν ο αναστοχασμός επεκτείνεται και στην αμφισβήτηση των 

καθιερωμένων, αποδεκτών ή θεωρούμενων ως μοναδικά απόλυτα ορθών τρόπων με 

τους οποίους αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που εξετάζουμε, αναφέρεται στο γιατί 

πράττουμε, στους βαθύτερους λόγους και στις συνέπειες της συμπεριφοράς μας 

(Κόκκος, 2005:76).  Σύμφωνα με τους Beijaard et al. (2004 στο Βουγιούκας & 

Ματσαγγούρας, 2007) «δεν νοείται επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αν δεν 

εξαρτάται κυρίως από προσωπικές, επιστημονικές και αξιακές κρίσεις και επιλογές, οι 

οποίες ενισχύουν την αυτονομία του». H θεώρηση αυτή αντικατοπτρίζεται στη 

στοχαστική προσέγγιση που οφείλει να κάνει ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του και 

στην κριτική προσέγγιση των διδακτικών πρακτικών του (Singh & Richards, 2006), 
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μέσα από διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού, οι οποίες αναφέρονται στην 

επανεκτίμηση και κάποιες φορές στην ολιστική επαναθεώρηση των πεποιθήσεων του.  

Ωστόσο, σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (1999 στο Βουγιούκας & 

Ματσαγγούρας, 2007) οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των ελλήνων εκπαιδευτικών φαίνεται ότι βασίζονται στο «παραδοσιακό - 

τεχνοκρατικό μοντέλο». Καλούνται, λοιπόν, να επιλέξουν και να σχεδιάσουν την 

κατάλληλη και αποτελεσματική διδακτική μέθοδο σε ένα πλαίσιο "ασάφειας" ως προς 

το τι συνιστά αποτελεσματική διδασκαλία και να κρίνουν "κατά το δοκούν" την 

εφαρμογή διδακτικών πρακτικών χωρίς ιδιαίτερη στοχαστική διερεύνηση με 

αποτέλεσμα να ενισχύεται ο διεκπεραιωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού και η μη 

συμμετοχή του στο διαμόρφωση του έργου του. Απαιτείται ένα νέο μοντέλο 

επαγγελματικής ανάπτυξης  των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, το οποίο να στηρίζεται 

στον κριτικό στοχασμό, ένα μοντέλο «στοχαστικο - κριτικό», όπως το ορίζουν οι 

Βουγιούκας και Ματσαγγούρας (2007). Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 

συνειδητοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών του, να επανεξετάζει τον τρόπο 

με τον οποίο γίνονται οι επιλογές και οι διδακτικές του ενέργειες σε σχέση με τους 

θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες του σχολείου προσδίδοντας κοινωνικό 

προσανατολισμό στη διδακτική πράξη (οπ.π., σ. 741). Κατ΄αυτόν τον τρόπο 

αποφεύγεται, σύμφωνα με τους συγγραφείς, η παραδοσιακή διπολική θεώρηση της 

επιλογής για τη διδασκαλία σε ορθή και λανθασμένη. Παράλληλα, η 

αποτελεσματικότητα της κρίνεται με βάση την ανάπτυξη του κριτικού 

αναστοχασμού, αφενός ως προς την επανεκτίμηση έως και αναθεώρηση εδραιωμένων 

πεποιθήσεων και αφετέρου ως προς τον έλεγχο των στρατηγικών διδασκαλίας που 

υιοθετούν στην πράξη (βλ. Κόκκος,  2005:76).  

Καθίσταται, επομένως, αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας στοχευμένης και 

συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία θα αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη της στοχαστικής στάσης απέναντι στη διόρθωση, τόσο στον επίπεδο της 

αναπροσαρμογής των πρακτικών ανατροφοδότησης όσο και σε εκείνο των 

πεποιθήσεων που τις καθορίζουν στη διδακτική πράξη (Ferris, 2007· Ellis, 2009·  

Borg, 2011). Η διαχείριση του λάθους παραμένει για τους διδάσκοντες χωρίς 

θεωρητικό πλαίσιο και στοχασμό και πηγάζει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τον 

Anson (2000) από «κληροδοτούμενες πρακτικές» ή προσωπικές-ασυνείδητες πολλές 

φορές-πεποιθήσεις για το θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου. Η έλλειψη 

κατάλληλης επιμόρφωσης σε συνδυασμό με προϋπάρχουσες πεποιθήσεις των 
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εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση που αντιστέκονται στην αλλαγή 

θεωρούνται βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης αλλά και παγίωσης των διδακτικών 

τους πρακτικών ως προς τη διαχείριση του λάθους στον γραπτό λόγο (βλ. Ζamel, 

1985· Pajares, 1992·  Williams & Burden, 1997·  Vasquez & Harvey, 2010).   

Είναι αναγκαία, λοιπόν, η μετατόπιση του ρόλου του διδάσκοντος σε 

«ερευνητή» των δικών του πρακτικών διόρθωσης μέσα από τον πειραματισμό, την 

παρατήρηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανατροφοδότησης στους 

μαθητές (Zamel, 1985, Anson, 2000, Shepard, 2000). Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στη διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου απαιτείται εν τέλει να 

περιλαμβάνει: α. την ουσιαστική εξοικείωση των διδασκόντων με επιμέρους 

πρακτικές και στρατηγικές σε συνδυασμό με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε 

γνωστικού αντικειμένου, β. τη σύνδεση της διδακτικής πράξης με τις προσωπικές 

ερμηνείες των διδασκόντων γι’ αυτή, προκειμένου να ελεγχθεί σε βάθος η μεταξύ 

τους σχέση και γ. το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα που διαμορφώνει ένα 

ανελαστικό πλαίσιο εφαρμογής πρακτικών που εξυπηρετούν κυρίως αξιολογικούς 

σκοπούς (Tedick & Gortari, 1998· Bennett, 2011). Με βάση τα παραπάνω η 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανατροφοδότησης απαιτεί πρωτίστως την 

ουσιαστική και διαρκή συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην αναπλαισίωση του 

διδακτικού του έργου (Kumaravadivelu, 2006:171). H αναθεώρηση και 

αναπροσαρμογή των διδακτικών πρακτικών δεν προϋποθέτει μόνο την απόκτηση 

νέων δεξιοτήτων ή γνώσεων αλλά κυρίως την επίγνωση και επανεξέταση ή (και) 

αναθεώρηση των πεποιθήσεων των διδασκόντων για τη διδασκαλία τους (Harris, 

2003· Lee, 2008b). Αν δεν εμπεδωθεί η ανάγκη αυτή, ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας 

επιφανειακής μόνο ενσωμάτωσης των καινούριων ιδεών σε προϋπάρχουσες 

πεποιθήσεις και πρακτικές των διδασκόντων, χωρίς να προκύπτει η τυχόν 

αναθεώρηση ή αλλαγή τους μέσα από τον προσδοκώμενο γόνιμο συγκερασμό τους. 

Το γεγονός αυτό ενισχύει, κατά συνέπεια, την αδυναμία οποιασδήποτε 

επιμορφωτικής δράσης να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στη διδακτική πράξη 

(Hashweh, 2003· Vásquez & Harvey, 2010).  

Τέλος, το ερευνητικό πεδίο της ανατροφοδότησης στα λάθη του γραπτού 

λόγου είναι αναγκαίο να επεκταθεί στη συνεξέταση των πεποιθήσεων των 

διδασκόντων και των μαθητών, προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός σύγκλισης-

απόκλισης ανάμεσά τους. Μια τέτοια συγκριτική ερευνητική προσέγγιση μπορεί να 

συμβάλει στη βαθύτερη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών 
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ανατροφοδότησης που υιοθετούν οι διδάσκοντες μέσα από την ανάδειξη του τρόπου 

προσέγγισης του λάθους και από τους μαθητές (Davis, 2003·  Brown, 2009). Επίσης, 

είναι αναγκαία η διερεύνηση των πεποιθήσεων και πρακτικών που υιοθετούν οι 

εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, πέραν των φιλολόγων, στη διόρθωση του 

γλωσσικού λάθους στον γραπτό λόγο. Έτσι, θα μπορούσαν να προκύψουν πιο γενικά 

συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το γλωσσικό λάθος 

συνολικά στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

διαδικασίες αναστοχασμού από τους διδάσκοντες στον τρόπο εφαρμογής και 

διαχείρισης της ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική πράξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)  

 

«ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Απευθύνεται σε φιλολόγους που διδάσκουν αποκλειστικά σε Γυμνάσιο. 

 Σας παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις υποκατηγορίες  

κυκλώνοντας τον αντίστοιχο κωδικό.  

 Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

στατιστική επεξεργασία.  

 

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή της πραγματικότητας.  

Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν «καλές» και «κακές», ούτε «επιθυμητές» ή «μη» απαντήσεις.  

 

V1. Είστε:  

 

Άνδρας Γυναίκα 

1 2 

 

V2. H ηλικία σας είναι:  

 

κάτω των 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59  60 και άνω 

1 2 3 4 5 

 

V3. Το Γυμνάσιο που διδάσκετε βρίσκεται:  

Στο πολεοδομικό συγκρότημα 

της Θεσσαλονίκης  

Σε αστικό κέντρο (πάνω 

από 10.000 κατοίκους) 

Σε ημιαστική περιοχή 

(2.500 – 10.000 

κατοίκους)  

Σε αγροτική περιοχή 

(κάτω από 2.500 

κατοίκους) 

1 2 3 4 

 

V4. Πόσα χρόνια διδάσκετε συνολικά στο Δημόσιο; (αναπληρωτής και μόνιμος)  

  Λιγότερα 

από 5 
5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 

30 και 

πάνω 

1 2 3 4 5 6 7 

 

V5. Άλλες σπουδές; (αν έχετε περισσότερες από μία κυκλώστε την ανώτερη) 

 

Όχι 2
ο
 Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

1 2 3 4 

 

V6. Έχετε κάποια πιστοποίηση των γνώσεών σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; (αν έχετε 

περισσότερες από μία κυκλώστε την ανώτερη) 

 

Δεν έχω γνώσεις 

υπολογιστή 
Αυτοδίδακτος 

Κάποια πιστοποίηση ή 

βεβαίωση  

Πιστοποίηση  

Α΄ Επιπέδου 

Πιστοποίηση  

Β΄ Επιπέδου 

1 2 3 4 5 
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V7. Έχετε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες στο γλωσσικό μάθημα; 

 

Καθόλου  Ελάχιστες φορές  Μερικές φορές  Αρκετές φορές Πολλές  φορές   

1 2 3 4 5 

 

V8. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις; 

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

σχετικά 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 

σχετικά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

V8a. Τα λάθη είναι αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα της διαδικασίας εκμάθησης της 

γλώσσας 

1 2 3 4 5 

V8b. Τα λάθη πρέπει να αποφεύγονται 

προκειμένου να μην καταστούν γλωσσικές 

συνήθειες 

1 2 3 4 5 

V8c. Τα λάθη είναι ένδειξη του βαθμού 

αποτυχίας του μαθητή στη διαδικασία 

εκμάθησης της γλώσσας 

1 2 3 4 5 

V8d. Τα λάθη πρέπει να αξιοποιούνται 

δημιουργικά στο πλαίσιο της γλωσσικής 

διδασκαλίας 

1 2 3 4 5 

 

Άλλη άποψη: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………................ 
 

V9. Πόσο σημαντικά θεωρείτε τα παρακάτω είδη γλωσσικών λαθών που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο του γραπτού λόγου του μαθητή; 

 

 Καθόλου 

σημαντικά 

Λίγο 

σημαντικά 

Σχετικά 

σημαντικά 

Αρκετά 

σημαντικά 

Πολύ 

σημαντικά 

V9a. Έλλειψη συνάφειας με 

ζητούμενα 
1 2 3 4 5 

V9b. Έλλειψη επάρκειας 

επιχειρημάτων                                 
1 2 3 4 5 

V9c. Έλλειψη πρωτοτυπίας ιδεών                                           1 2 3 4 5 

V9d. Προβολή αόριστων θέσεων 1 2 3 4 5 

V9e. Προβολή φανερά παράλογων 

θέσεων 
1 2 3 4 5 

                          

V10. Πόσο σημαντικά θεωρείτε τα παρακάτω είδη γλωσσικών λαθών που σχετίζονται με την 

έκφραση/μορφή του γραπτού λόγου του μαθητή; 

 

 Καθόλου 

σημαντικά 

Λίγο 

σημαντικά 

Σχετικά 

σημαντικά 

Αρκετά 

σημαντικά 

Πολύ 

σημαντικά 

V10a. Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία 1 2 3 4 5 

V10b. Λανθασμένη επιλογή λέξεων 1 2 3 4 5 

V10c. Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία 

σε σχέση με το κείμενο. 
1 2 3 4 5 

V10d. Παραβίαση μορφοσυντακτικών 

κανόνων        
1 2 3 4 5 

V10e. Λάθη ορθογραφίας 1 2 3 4 5 

V10f. Λάθη στίξης 1 2 3 4 5 
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V11. Πόσο σημαντικά θεωρείτε τα παρακάτω είδη γλωσσικών λαθών που σχετίζονται με τη δομή 

του γραπτού λόγου του μαθητή; 

 

 Καθόλου 

σημαντικά 

Λίγο 

σημαντικά 

Σχετικά 

σημαντικά 

Αρκετά 

σημαντικά 

Πολύ 

σημαντικά 

V11a. Έλλειψη συνοχής 1 2 3 4 5 

V11b. Έλλειψη συνεκτικότητας (λογική 

διάταξη σκέψεων, οργανική και 

αρμονική σύνδεσή τους) 

1 2 3 4 5 

V11c. Αδυναμία προσαρμογής στο 

αντίστοιχο επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ.  

επιστολή, άρθρο, ομιλία) 

1 2 3 4 5 

V11d. Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη 

(επαναλήψεις και αναμασήματα) 
1 2 3 4 5 

V11e. Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των 

μερών του κειμένου (πρόλογος, κυρίως 

θέμα, επίλογος) 

1 2 3 4 5 

 

V12. Σχολιάζοντας τα λάθη των μαθητών σας, πόσο συχνά τα διαχωρίζετε σε λάθη  περιεχομένου, 

έκφρασης/μορφής και δομής και κάνετε παρατηρήσεις χωριστά για κάθε κατηγορία;  

 

Σχεδόν ποτέ Σπάνια  Σχετικά συχνά  Αρκετά συχνά Πολύ  συχνά 

1 2 3 4 5 

 
 

V13. Πόσο συχνά συναντάτε στον γραπτό λόγο του μαθητή τα παρακάτω είδη γλωσσικών λαθών 

που σχετίζονται με το περιεχόμενο; 

 

 Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά 

V13a. Έλλειψη συνάφειας με ζητούμενα 1 2 3 4 5 

V13b. Έλλειψη επάρκειας 

επιχειρημάτων                                 
1 2 3 4 5 

V13c. Προβολή αόριστων θέσεων 1 2 3 4 5 

V13d. Προβολή φανερά παράλογων 

θέσεων 
1 2 3 4 5 

                             

 

V14. Πόσο συχνά συναντάτε στον γραπτό λόγο του μαθητή τα παρακάτω είδη γλωσσικών λαθών 

που σχετίζονται με την έκφραση-μορφή; 

 

 Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά 

V14a. Έλλειψη σαφήνειας, αοριστία 1 2 3 4 5 

V14b. Λανθασμένη επιλογή λέξεων 1 2 3 4 5 

V14c. Ακατάλληλη γλωσσική ποικιλία 

σε σχέση με το κείμενο 
1 2 3 4 5 

V14d. Παραβίαση μορφοσυντακτικών 

κανόνων        
1 2 3 4 5 

V14e. Λάθη ορθογραφίας 1 2 3 4 5 

V14f. Λάθη στίξης 1 2 3 4 5 
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V15. Πόσο συχνά συναντάτε στον γραπτό λόγο του μαθητή τα παρακάτω είδη γλωσσικών λαθών 

που σχετίζονται με τη δομή; 

 Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά 

V15a. Έλλειψη συνοχής 1 2 3 4 5 

V15b. Έλλειψη συνεκτικότητας (λογική διάταξη 

σκέψεων, οργανική και αρμονική σύνδεσή τους) 
1 2 3 4 5 

V15c. Αδυναμία προσαρμογής στο εκάστοτε 

επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. επιστολή, άρθρο, ομιλία) 
1 2 3 4 5 

V15d. Κυκλική πορεία στην ανάπτυξη (επαναλήψεις και 

αναμασήματα 
1 2 3 4 5 

V15e. Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των μερών (πρόλογος, 

κυρίως θέμα, επίλογος) 
1 2 3 4 5 

 

V16. Πόσο συχνά εφαρμόζετε καθεμιά από τις παρακάτω πρακτικές κατά τη διόρθωση των 

γραπτών των μαθητών;  

 

 
Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά  

V16a. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας μόνο υπογραμμίσει τα 

λάθη 
1 2 3 4 5 

V16b. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη 

και γράφοντας δίπλα το σωστό   
1 2 3 4 5 

V16c. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη 

και γράφοντας δίπλα το σωστό με σχόλια 
1 2 3 4 5 

V16d. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη 

και γράφοντας δίπλα μια οδηγία για τη διόρθωση 
1 2 3 4 5 

V16e. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη 

και δείχνω με ένα βέλος αυτό που πρέπει να διορθώσει ο 

μαθητής 

1 2 3 4 5 

V16f. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει τα λάθη 

και δίνοντας μια ένδειξη για το είδος τους (π.χ. Ο = 

ορθογραφικό) 

1 2 3 4 5 

V16g. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει την 

πρόταση που περιέχει το λάθος και ζητώ από τον μαθητή να 

την ξαναγράψει σωστά 

1 2 3 4 5 

V16h. Επιστρέφω τα γραπτά έχοντας υπογραμμίσει την 

πρόταση που περιέχει το λάθος ώστε να το εξηγήσω 

προφορικά στον μαθητή 

1 2 3 4 5 

V16i. Επιστρέφω τα γραπτά χωρίς κοκκινίσματα και 

διορθώσεις με μια μονογραφή 
1 2 3 4 5 

V16j. Επιστρέφω τα γραπτά χωρίς κοκκινίσματα και 

διορθώσεις με γενικά μόνο σχόλια στο τέλος 
1 2 3 4 5 

 

Άλλη πρακτική: ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….................... 
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V17. Επιστρέφοντας τα γραπτά στην τάξη πόσο συχνά εφαρμόζετε καθεμιά από τις παρακάτω 

πρακτικές;  

 

 
Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές  

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά  

V17a. Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχολιασμό 1 2 3 4 5 

V17b. Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας γενικά σχόλια 1 2 3 4 5 

V17c. Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας ενδεικτικά κάποια 

από αυτά ενώπιον της τάξης 
1 2 3 4 5 

V17d. Μοιράζω τα γραπτά σχολιάζοντας ενδεικτικά κάποια 

από αυτά σε προσωπικό επίπεδο με τους μαθητές 
1 2 3 4 5 

V17e. Μοιράζω τα γραπτά κάνοντας σχόλια για το καθένα 1 2 3 4 5 

V17f. Μοιράζω τα γραπτά χωρίς σχόλια και ζητώ από τους 

μαθητές να τα διορθώσουν 
1 2 3 4 5 

V17g. Μοιράζω τα γραπτά με ερωτήσεις που παρακινούν 

τους μαθητές σε διόρθωση 
1 2 3 4 5 

 

Άλλη πρακτική: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

V18. Στον βαθμό που τα γραπτά διορθώνονται στην τάξη με συμμετοχή των μαθητών πόσο 

συχνά εφαρμόζετε καθένα από τους παρακάτω τρόπους;  

 

 
Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές  

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά  

V18a. Κάθε μαθητής διορθώνει προσωπικά το γραπτό του 1 2 3 4 5 

V18b. Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά ζεύγη 

με ανταλλαγή 
1 2 3 4 5 

V18c. Τα γραπτά διορθώνονται από τους μαθητές ανά ομάδες  1 2 3 4 5 

V18d. Ένα ενδεικτικό ανώνυμο γραπτό διορθώνεται από το 

σύνολο της τάξης  
1 2 3 4 5 

V18e. Ενδεικτικές φράσεις που περιέχουν λάθη αναγράφονται 

στον πίνακα και διορθώνονται από το σύνολο της τάξης 
1 2 3 4 5 

 

Άλλος τρόπος: …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

V19. Έχετε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες στη διόρθωση των λαθών των μαθητών; 

  

Σχεδόν ποτέ  Σπάνια  Μερικές  φορές  Αρκετά συχνά Πολύ  συχνά 

1 2 3 4 5 
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V20. Σε ποιό βαθμό παρεμβαίνετε διορθωτικά στα παρακάτω στοιχεία που τυχόν συναντάτε στον 

γραπτό λόγο του μαθητή;  

  

 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά Πολύ 

V20a. Χρήση τοπικών διαλέκτων  και ιδιωμάτων  1 2 3 4 5 

V20b. Χρήση γλώσσας των νέων 1 2 3 4 5 

V20c. Χρήση Greeklish 1 2 3 4 5 

V20d. Χρήση ξενικών όρων 1 2 3 4 5 

V20e. Λανθασμένη χρήση σχημάτων λόγου (μεταφορές, 

παροιμίες κ.α.) 
1 2 3 4 5 

V20f. Χρήση άλλων στοιχείων προφορικού λόγου στον 

γραπτό 
1 2 3 4 5 

 

V21. Πόσο συχνά κάνετε τις παρακάτω ενέργειες διορθώνοντας γραπτά;  

 

 
Σχεδόν 

ποτέ 

Σπάνια Μερικές  

φορές  

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά  

V21a. Διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ 1 2 3 4 5 

V21b. Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ αλλά εστιάζω 

στα αυτά που θεωρώ βασικά 
1 2 3 4 5 

V21c. Δεν διορθώνω όλα τα λάθη που συναντώ αλλά εστιάζω 

στα λάθη συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ. μόνο συντακτικά ή 

μόνο εκφραστικά) 

1 2 3 4 5 

 

V22. Στον παρακάτω πίνακα το ίδιο λάθος διορθώνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Σημειώστε δίπλα σε κάθε τρόπο, πόσο αποτελεσματικό τον θεωρείτε.  
 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια   Αρκετά  Πολύ  

V22a. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 1 2 3 4 5 

 

                              βλέπει 

V22b. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

1 2 3 4 5 

 

βλέπει, πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο  συνδέεις το 

υποκείμενο με το ρήμα 

V22c. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

1 2 3 4 5 

              

                 πρόσεξε το υποκείμενο 

V22d. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

1 2 3 4 5 

                                          

 

V22e. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

1 2 3 4 5 

                                   

                      Σ  (= Συντακτικό) 

V22f. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

1 2 3 4 5 

 

             μπορείς να ξαναγράψεις σωστά την πρόταση; 

V22g. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

1 2 3 4 5 

 

V22h. Ο κόσμος βλέπουν συχνά τηλεόραση 

(συζητώ με τον μαθητή, ώστε να εξηγήσω το λάθος που 

υπάρχει στην πρόταση) 

1 2 3 4 5 
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Εάν θέλετε, μπορείτε να συμπληρώσετε στην πίσω σελίδα οποιαδήποτε παρατήρησή σας σχετική 

με την αντιμετώπιση του λάθους στον γραπτό λόγο των μαθητών: 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τον κόπο σας 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Εγκύκλιος,  44135/Γ2/15-4-2009) 

 

Γενικά στα γραπτά ο διορθωτής πρέπει να προσέξει: 

  

Α) Το περιεχόμενο, δηλ. το σύνολο των οργανωμένων σκέψεων που διατυπώνει ο 

μαθητής πάνω στο δεδομένο πρόβλημα. 

 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

1. Η ξεκάθαρη θέση που παίρνει ο μαθητής απέναντι στο πρόβλημα, η 

προσωπική του άποψη που μπορεί να είναι και αντίθετη με τις ως τώρα 

γνωστές και παραδεκτές απόψεις, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη.Ο 

βαθμολογητής δεν πρέπει να επηρεάζεται από την προσωπική του άποψη.  

2. Το είδος των γνώσεων-σκέψεων, που χρησιμοποιεί ο μαθητής, για να στηρίξει 

τη θέση του, και μαζί η κριτική του ικανότητα και η ορθότητα επιλογής των 

προσφορότερων γνώσεων. Ο βαθμολογητής δηλαδή πρέπει να προσέξει: αν οι 

γνώσεις είναι αφομοιωμένες και αποτελούν κτήμα του μαθητή· αν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θέματος κι έχουν λειτουργική σχέση μ' 

αυτό· αν βασίζονται στα ουσιαστικά γνωρίσματα των δεδομένων εννοιών.  

3. Ο τρόπος που οργανώνει τις σκέψεις του· η ικανότητά του να τους δίνει 

μορφή λογικών επιχειρημάτων με αποδεικτική δύναμη και αξία.  

4. Ο πλούτος και η ορθότητα των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί για να 

δικαιολογήσει τις απόψεις του.  

5. Η ελευθερία, η ευρύτητα, η άνεση και η σοβαρότητα της σκέψης· η έλλειψη 

προκατάληψης και εριστικής διάθεσης.  

Σφάλματα για το περιεχόμενο θεωρούνται: 

1. Η προβολή μιας φανερά παράλογης ή ακαθόριστης θέσης.  

2. Η μη λογική "στήριξη" μιας ορθής θέσης.  

3. Η φτωχή και περιορισμένη επιχειρηματολογία.  

4. Η απλή παράθεση ξένων, αναφομοίωτων γνώσεων.  

5. Ο περιττός φόρτος ιστορικών και άλλων παραδειγμάτων.  

6. Η αναπλήρωση της έλλειψης επιχειρημάτων με παραγγέλματα, συμβουλές, 

ρητά, γνώμες στοχαστών. Των στοιχείων αυτών είναι αποδεκτή η μετρημένη 

χρήση και μάλιστα όταν έρχονται σε ενίσχυση των λογικών επιχειρημάτων.  

7. Τα παρείσακτα στοιχεία που δεν περιέχονται στις απαιτήσεις του θέματος.  
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8. Τα γενικά και αυθαίρετα συμπεράσματα.  

9. Η ανάπτυξη δευτερευόντων σε σημασία σημείων σε βάρος των πρωτευόντων.  

10. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αδυναμία του μαθητή να δει την ουσία του 

προβλήματος και η κίνηση της σκέψης του στην περιφέρεια του θέματος. 

Β) Τη διάρθρωση-δομή των σκέψεων που καθορίζουν το σχέδιο και την οικονομία 

της έκθεσης. 

 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

1. Η λογική διάταξη των σκέψεων, η οργανική και αρμονική σύνδεση μεταξύ 

τους, έτσι που να βγαίνει η μια μέσα από την άλλη κατά λογική ακολουθία και 

ακόμη η συγκρότηση των σκέψεων σε πειστικά επιχειρήματα.  

2. Η ορθή κατάταξη των επιχειρημάτων σε κλιμακωτή μορφή.  

3. Η προοδευτική αποκάλυψη και δικαιολόγηση της προσωπικής θέσης.  

4. Η φυσική και αβίαστη κατάληξη σ' ένα λογικό συμπέρασμα.  

5. Η ανεξαρτησία από προκαθορισμένα γενικά πρότυπα (καλούπια) και η 

πρωτοτυπία.  

Σφάλματα στη διάρθρωση των σκέψεων θεωρούνται: 

1. Η έλλειψη καθορισμένης πορείας και η άτακτη παράθεση των σκέψεων.  

2. Η έλλειψη ενότητας είτε ανάμεσα στα μέρη (πρόλογο, κύριο θέμα, επίλογο) 

είτε ανάμεσα στις επιμέρους σκέψεις και επιχειρήματα.  

3. Η κυκλική πορεία στην ανάπτυξη, που δεν προωθεί τη σκέψη με νέες 

εμπνεύσεις, αλλά την επαναφέρει στο σημείο αφετηρίας με επαναλήψεις.  

Γ) Την έκφραση ή μορφή. Αυτή αποτελεί το είδος, την ποιότητα του λόγου, που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής, για να διαρθρώσει και να παρουσιάσει το σύνολο των 

σκέψεών του. 

 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

1. Η ακρίβεια της διατύπωσης, η σαφήνεια και η καθαρότητα, η μετρημένη 

χρήση των εκφραστικών τρόπων.  

2. Η συμφωνία του λόγου με τις απαιτήσεις του περιεχόμενου.  

3. Η ομοιομορφία του λόγου σ' ολόκληρη την έκθεση, που δείχνει ότι οι 

διατυπωμένες σκέψεις είναι προσωπικό κτήμα του μαθητή.  

4. Ο λογικός, λεκτικός και εκφραστικός πλούτος.  

Σφάλματα στην έκφραση θεωρούνται: 

1. Η εκφραστική ανακρίβεια, η ασάφεια και αοριστία, το σκοτεινό ύφος και o 

επιφανειακός εκφραστικός πλούτος (βερμπαλισμός, κενολογία).  

2. Ο ιστορισμός, ο ρητορισμός, ο λογοτεχνισμός, η φλυαρία, η ωραιολογία.  

3. Η εκφραστική ανομοιομορφία.  

4. Η εκφραστική δυσκαμψία και φτώχεια, που συχνά συνοδεύεται από τη 

μονότονη επανάληψη λέξεων και εκφράσεων.  

5. Η απεραντολογία με τις φορτικές επαναλήψεις νοημάτων.  

6. Η ανάμειξη της δημοτικής και της καθαρεύουσας.  
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7. Τα γραμματικά και συντακτικά λάθη. Η επισήμανσή τους πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες που περιέχουν τα σχολικά εγχειρίδια (Νεοελληνική 

Γραμματική, Συντακτικό της νέας ελληνικής).  

ΦΕΚ 1186/2015 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 2015-2016 

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή: 

Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου 
· η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος 

· η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων 

επιχειρημάτων 

· η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων 

· η πρωτοτυπία των ιδεών 

· ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά. 

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου  
· η σαφής και ακριβής διατύπωση 

· ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος 

· η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του κειμένου 

· η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων 

· η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά. 

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου  
· η λογική αλληλουχία των νοημάτων 

· η συνοχή και η συνεκτικότητα του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, 

παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου) 

· η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3) 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K1 

 [Φύλο: Α, Σπουδές: Διδακτορικό, Έτη προϋπηρεσίας:17] 
 

Ερωτήσεις 
Σημασιολογικές μονάδες 

(meaning units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης εφαρμόζετε 
στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Ναι, το κάνω, πιο πολύ στην αρχή της 

χρονιάς, γιατί ανιχνεύω την 
ανταπόκριση του μαθητή σε αυτό τον 

τύπο διόρθωσης. Παράλληλα, είναι πιο 

εύκολο για τον καθηγητή. Το κάνω, 
επίσης, στις μικρές τάξεις, γιατί θεωρώ 

ότι οι μαθητές εκεί θέλουν περισσότερες 

κατευθύνσεις από τον καθηγητή.  

Ναι, για την ανίχνευση 

του μαθητή ως προς τον 

τύπο διόρθωσης  

Ναι, είναι ευκολία για τον 
καθηγητή. 

Ναι, γιατί οι μαθητές σε 

μικρές τάξεις χρειάζονται 

κατευθύνσεις 

Με 

μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

Διορθώνω το λάθος και 
γράφω δίπλα το σωστό με 

σχόλια. 

Όταν διορθώνω, δεν γράφω δίπλα το 

σωστό με σχόλια, γιατί γενικά δεν είμαι 

υπέρ της διόρθωσης του λάθους από 
τον καθηγητή. Το σχολιασμό βέβαια τον 

εμποδίζει ο χρόνος. Κάποιες φορές που 

έχω αποπειραθεί να γράψω κάποια 
σχόλια δίπλα, αντιλαμβάνομαι ότι ο 

μαθητής μικρών τάξεων δεν 

καταλαβαίνει τα σχόλια και χρειάζεται 
χρόνος να εξηγηθούν τα σχόλια αυτά 

Όχι, κατά της διόρθωσης 

του λάθους από τον 
καθηγητή 

Όχι, λόγω έλλειψης 

χρόνου για εξήγηση του 

σχολιασμού στον μαθητή 

Εμπόδιο η δυσκολία 

κατανόησης του 

σχολιασμού από μαθητές 
μικρών τάξεων 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα λάθη 
που συναντώ χωρίς  

να δίνω το σωστό. 

Σπάνια .Το κάνω μόνο, όταν δεν έχω 
χρόνο και πρέπει να διορθώσω κάτι σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι 

δεν προσφέρει τίποτα. Ο μαθητής ζητά 
επιπλέον εξηγήσεις για την 

υπογράμμιση, ειδικά σε μικρές τάξεις.  

Σπάνια, σε περίπτωση 

έλλειψης χρόνου για 

διόρθωση από τον 
διδάσκοντα 

Δεν προσφέρει τίποτα 

Ασαφής η απλή 

υπογράμμιση, ειδικά για 
τον μαθητή μικρών 

τάξεων 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία  

Υπογραμμίζω τα λάθη και 

γράφω δίπλα μια οδηγία για 
διόρθωση στον μαθητή. 

Ναι, το κάνω γιατί εξυπηρετεί την 
αυτοδιόρθωση μέσα από αναζήτηση 

νέων τρόπων διατύπωσης του λάθους. 

Έχω την αίσθηση 
αναποτελεσματικότητας της διόρθωσης 

με την παροχή του σωστού λόγω συχνής 

επανάληψης των λαθών των μαθητών.  

Ναι, εξυπηρετεί την 

αυτοδιόρθωση. 

Συμβάλλει στην 

αναζήτηση νέων τρόπων 

διατύπωσης του λάθους 

Αναποτελεσματική η 

άμεση διόρθωση λόγω 

συχνής επανάληψης των 
λαθών από τους μαθητές  

Κωδικοποιημένη 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

δίνοντας μια ένδειξη για το 

είδος τους. 

Είμαι επιφυλακτικός, γιατί προϋποθέτει 

εξοικείωση κώδικα καθηγητή και 
μαθητή, αλλιώς προκύπτει έλλειψη 

κατανόησης.  

Επιφύλαξη λόγω ανάγκης 

εξοικείωσης των μαθητών 
με την κωδικοποίηση. 

Με 

αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

Υπογραμμίζω την πρόταση 

που υπάρχει λάθος και ζητώ 
από τον μαθητή να την 

ξαναγράψει σωστά. 

Ναι, για να τον παρακινήσω σε 
αυτοδιόρθωση.  

Ναι, εξυπηρετεί την 

αυτοδιόρθωση 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος.  

Ναι, το κάνω, γιατί τα γενικά σχόλια 
στο τέλος βοηθούν τον μαθητή να 

κατανοήσει τα επιμέρους σχόλια μέσα 

στο γραπτό και παρακινούν τον μαθητή 
σε αυτοδιόρθωση.  

Ναι, για τη διασαφήνιση 
επιμέρους σχολίων στα 

γενικά σχόλια. 

Τα σχόλια παρακινούν τον 
μαθητή σε αυτοδιόρθωση 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά των 
μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών σε γενικές 

κατηγορίες σχολιάζοντας τα γραπτά των 

μαθητών; Αν ναι γιατί; 

 Στα σχόλια μέσα στο γραπτό δίνω 

περισσότερο οδηγίες, όχι αναλυτικές, 
αλλά επικεντρωμένες σε σημεία, γιατί 

βοηθάς έτσι τον μαθητή να 

συγκεκριμενοποιήσει και να εντοπίσει τι 
πρέπει να κάνει και πού πρέπει να το 

κάνει. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 

εντοπίζεται και στα σχόλια στο τέλος 
του γραπτού. Δίνω προτροπές για 

διόρθωση και ένα γενικό χαρακτηρισμό 

Παροχή οδηγιών για τη 

συγκεκριμενοποίηση και 
τον εντοπισμό του λάθους 

στα σχόλια μέσα στο 

γραπτό 

Εντοπισμός ενός 

συγκεκριμένου 

προβλήματος  και στα 

σχόλια στο τέλος του 

γραπτού 



342 

 

 

 

σχετικά με σημεία του κειμένου, όπως 

το περιεχόμενο, τις ιδέες, τη διάρθρωση 
του κειμένου, τη μορφή, το 

επικοινωνιακό πλαίσιο. Χρησιμοποιώ 

και ερωτήσεις στο τέλος του γραπτού 
και βάζω ένα κριτήριο με βάση το 

οποίο πρέπει να σκεφτεί το λάθος. 

Προτροπές για 

αυτοδιόρθωση στα σχόλια 
στο τέλος του γραπτού 

 Γενικός χαρακτηρισμός 

για επιμέρους τομείς του 

γραπτού στα τελικά 
σχόλια  

 

 Ερωτήσεις με κριτήριο 
αυτοδιόρθωσης στο τέλος 

του γραπτού 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με 
τον μαθητή.  

Τα πολύ χοντρά λάθη τα συζητώ στην 
τάξη, αφού δώσω τα γραπτά. Έχω 

δοκιμάσει να ασχοληθώ με τον κάθε 

μαθητή αλλά δεν ήταν συστηματικό  
λόγω έλλειψης χρόνου.  

Συζήτηση στην τάξη των 

σημαντικών λαθών  κατά 
την επιστροφή των 

γραπτών 

Έλλειψη χρόνου για 
συστηματική ενασχόληση 

με κάθε μαθητή 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Δεν βάζω βαθμό, γιατί οι μαθητές 
επικεντρώνονται στον βαθμό και 

αγνοούν τη διόρθωση.  

Όχι, λόγω προσήλωσης 

του μαθητή μόνο στον 
βαθμό και όχι στη 

διόρθωση 

Αλλάζει η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων; 

Στη Γ΄ Γυμνασίου θεωρώ ότι ο 
εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι πολύ 

παρεμβατικός, γιατί δεν χρειάζονται 

πολλές κατευθύνσεις. Στην α΄και στη β΄ 
γυμνασίου δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος 

διόρθωσης μου, κινείται προς την 

παροχή του σωστού, γιατί το χρειάζεται 
ο μαθητής και γιατί είναι και θέμα 

γνωριμίας του καθηγητή με τους 

μαθητές.  

Ο εκπαιδευτικός δεν 
πρέπει να είναι πολύ 

παρεμβατικός στη Γ΄ 

Γυμνασίου 

Σε μικρότερες τάξεις τάση 
παροχής του σωστού, 

γιατί το χρειάζεται ο 

μαθητής 

 Παροχή του σωστού, 

όταν υπάρχει ανάγκη 
γνωριμίας των μαθητών 

με τον καθηγητή 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

Δίνω περισσότερο το σωστό στα 
ορθογραφικά λάθη, γιατί σε αυτά είναι 

πιο εύκολο να γράφεις το σωστό. Για τα 

λάθη περιεχομένου, δομής και 
έκφρασης αξιοποιώ την υπογράμμιση 

και τη διόρθωσή τους από τον μαθητή, 

γιατί είναι πιο εύκολο για τον ίδιο να 
αναδιατυπώσει τη σκέψη του.  

Ευκολία για τον 

εκπαιδευτικό η άμεση 

διόρθωση ορθογραφικών 

Έμμεση διόρθωση με 

υπογράμμιση σε λάθη 
περιεχομένου, δομής και 

έκφρασης 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του γραπτού 

λόγου σημαντικά; 

Είναι όλα σημαντικά, αλλά δίνω 

διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τη 
στοχοθεσία σε διάφορες τάξεις.  

Όλα τα λάθη είναι 

σημαντικά 

Διαφοροποίηση της  

βαρύτητας των λαθών 

ανάλογα με τη στοχοθεσία 
σε διάφορες  τάξεις 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε 
διάφορους τύπους λαθών;  

Γενικά δεν είμαι ανεκτικός, όλα τα 
λάθη έχουν τη σημασία τους.  

Έλλειψη ανοχής γενικά 
στα  λάθη, γιατί όλα έχουν 

τη σημασία τους 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα 

λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση του 

γραπτού λόγου; 

Τα επισημαίνω όλα, γιατί το θεωρώ 

καθήκον μου και δεν θέλω να βλέπω 

πολλά λάθη στα γραπτά.  

Αίσθηση καθήκοντος η 

επισήμανση όλων των 

λαθών 

Ενόχληση διδάσκοντος 

από τα πολλά λάθη των 

γραπτών 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 
συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση 

και αν ναι σε ποια περίπτωση; 

Δεν μου πέρασε από το μυαλό, δεν το 

έχω κάνει, αλλά πιστεύω ότι διορθώνω 
όλα τα λάθη, επειδή ο γραπτός λόγος 

είναι σύνολο όλων των επιμέρους 

στοιχείων, και γιατί όποιος έχει λάθη 
ενός τύπου, έχει και λάθη άλλου τύπου.  

Δεν το σκέφτηκε ως 
πρακτική 

Διόρθωση όλων των 

λαθών, γιατί είναι 
αλληλένδετα τα λάθη στον 

γραπτό λόγο 

Διόρθωση όλων των 

λαθών, γιατί όποιος έχει 
λάθη ενός τύπου έχει και 

άλλου τύπου 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα 

επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Έχω εφαρμόσει διάφορα πειραματικά 
και δεν βρήκα τίποτα ιδιαίτερα 

επιτυχημένο. Η εξατομικευμένη μελέτη 

λαθών είναι χρονοβόρα και προκαλεί 

Αίσθηση 
αναποτελεσματικότητας 

στην εφαρμογή 

στρατηγικών διόρθωσης 
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φασαρία. Ούτε η ανώνυμη διόρθωση 

λαθών στην τάξη λειτούργησε. Είναι το 
θέμα των συνθηκών της τάξης  που με 

εμποδίζει να κάνω αυτό που θέλω, να 

διορθώνεται το λάθος από τον μαθητή.  

Χρονοβόρα η 

εξατομικευμένη μελέτη 
λαθών στην τάξη 

 

Δεν απέδωσε η ανώνυμη 

διόρθωση λαθών 

Η εξατομικευμένη μελέτη 

λαθών στην τάξη 

προκαλεί φασαρία 

Οι συνθήκες της τάξης δεν 
επιτρέπουν να 

διορθώνεται το λάθος από 

τον μαθητή 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση 

των λαθών;  

Η συνεργασία εκπαιδευτικού και 

μαθητή. Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει, ο 
μαθητής καλείται να διορθώσει.  

Η συνεργασία 

εκπαιδευτικού και μαθητή 

Ο εκπαιδευτικός 

κατευθύνει ο μαθητής 
διορθώνει 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν μόνοι 
τους τα λάθη;  

Το επιδιώκω. Αλλά θα ήθελα 

περισσότερο. Προσκρούει στην έλλειψη  
εξοικείωσης των μαθητών σε κάτι 

τέτοιο. 

Επιδιώκω να το κάνω 

Προσκρούει στην έλλειψη 

εξοικείωσης των μαθητών 

με την αυτοδιόρθωση 

Αλληλοδιόθρωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα 

λάθη των συμμαθητών τους;  

Δεν υπάρχει ο χρόνος να εφαρμόσει 

κανείς όλες αυτές τις στρατηγικές, ούτε 
το πρόγραμμα σπουδών ευνοεί κάτι 

τέτοιο, δεν υπάρχουν οδηγίες και 

προγραμματισμός και είναι και η πίεση 
της ύλης. 

Έλλειψη  χρόνου για την 

εφαρμογή τέτοιων 
στρατηγικών 

Υπάρχει η πίεση της ύλης 

Έλλειψη οδηγιών για κάτι 
τέτοιο από το πρόγραμμα 

σπουδών 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης – 

δυσκολίες –

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 
αποτελεσματική ως διαδικασία; 

Όχι, γιατί η διόρθωση έχει να κάνει με 

την ταυτότητα του μαθητή. Ένας 
μαθητής με πολλά λάθη είναι δύσκολο 

να διορθωθεί.  

Όχι, γιατί η διόρθωση 

εξαρτάται από την 
ταυτότητα του μαθητή 

Είναι δύσκολο να 

διορθωθεί ο μαθητής με 
πολλά λάθη 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να κάνουν τα 
ίδια λάθη; Αν ναι γιατί; 

Ναι, γιατί εξαρτάται από παράγοντες 

που αφορούν τους ίδιους, όπως η 
συστηματική μελέτη, η υπευθυνότητα 

και αν λαμβάνουν υπόψη τον καθηγητή.  

Ναι, γιατί εξαρτάται από 

τη συστηματικότητα των 
μαθητών στη μελέτη και 

την υπευθυνότητά τους 

Εξαρτάται από το αν 

λαμβάνουν υπόψη τον 
καθηγητή 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν 

την αποτελεσματικότητα της διόρθωσης στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

Η απογοήτευση μέσα από την 
επανάληψη των λαθών, η 

πολλαπλότητα των αντικειμένων ενός 

φιλολόγου που εμποδίζει τον 

προσανατολισμό σε ένα μάθημα, η 

αποσπασματικότητα της διόρθωσης και 

ο περιορισμός της σε ένα σε ένα 
γνωστικό αντικείμενο, η 

διεκπεραιωτική διόρθωση στο πλαίσιο 

του σχολικού χρόνου, η διόρθωση είναι 
άθροισμα αυτοσχεδιασμών των 

φιλολόγων, το αναλυτικό πρόγραμμα 
αντιμετωπίζει το λάθος με μια λογική 

ότι είναι εμφανές και ότι ο καθηγητής 

ξέρει τι είναι λάθος.  

Η απογοήτευση λόγω της 
συχνής επανάληψης των 

λαθών 

Η πολλαπλότητα 
αντικειμένων του 

φιλολόγου 

Η αποσπασματικότητα της 
διόρθωσης και ο 

περιορισμός της σε ένα 

γνωστικό αντικείμενο 

Η διόρθωση είναι 
διεκπεραιωτική στο 

σχολικό χρόνο 

Η διόρθωση γίνεται 
αυτοσχεδιαστικά από τους 

φιλολόγους 

Το αναλυτικό πρόγραμμα 
θεωρεί δεδομένο ότι ο 

καθηγητής γνωρίζει τι 

είναι λάθος 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη 
διόρθωση; 

Δεν νομίζω ότι έχει κάτι φοβερό να 

προτείνει. Δεν δίνει συγκεκριμένα 
πράγματα για τη διόρθωση. Δεν τη 

προβλέπει ως βασικό στοιχείο της όλης 

διδακτικής διαδικασίας. Υπονοεί ότι 
κάποιος κάνει τη διόρθωση με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, δίνοντας 

Δεν έχει κάτι φοβερό να 
προτείνει 

Δεν δίνει συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις στη 
διόρθωση 

Δεν προβλέπει τη 

διόρθωση ως βασικό 
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το σωστό.   στοιχείο της διδασκαλίας 

Υπονοεί ότι κάποιος κάνει 

τη διόρθωση 
παραδοσιακά, δίνοντας το 

σωστό 

 Έχετε επιμορφωθεί στη διόρθωση του 
γραπτού λόγου;  

Όχι. Νομίζω ότι θα είχε πρακτική 

χρησιμότητα.  

Έλλειψη επιμόρφωσης 

Η επιμόρφωση θα είχε 

πρακτική χρησιμότητα 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης; 

Ο εξατομικευμένος προς τον μαθητή 

και ο προσανατολισμός του 
Προγράμματος Σπουδών προς το 

γράψιμο.  

Η εξατομίκευση στη 

διόρθωση 

Ο προσανατολισμός του 
Προγράμματος Σπουδών 

στο γράψιμο 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K2 

 [Φύλο: Γ, Σπουδές: Διδακτορικό, Έτη προϋπηρεσίας:12] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning 

units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης 
εφαρμόζετε στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Ναι, όταν θεωρώ ότι ένας μαθητής με πολλές 
αδυναμίες δεν θα μπορέσει να διορθώσει 

μόνος του το λάθος.  

Ναι, σε περίπτωση 

δυσκολίας στη διόρθωση 

του λάθους από 
αδύναμους μαθητές 

Mε 

μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω το δίπλα το σωστό 
με σχόλια. 

Τα σχόλια μαζί με το σωστό τα δίνω στις 
περιπτώσεις πολύ αδύναμων μαθητών, οι 

οποίοι δεν θα ανακαλύψουν την αιτία του 

λάθους μόνοι τους. Στις άλλες περιπτώσεις τα 
σχόλια θεωρώ ότι κατευθύνουν από μόνα τους 

τον μαθητή να βρει την απάντηση, χωρίς να 

δίνω το σωστό.  

Ναι, σε αδύναμους 
μαθητές που δεν θα 

ανακαλύψουν την αιτία 

του λάθους μόνοι τους 

Τα σχόλια από μόνα 
τους βοηθούν τους 

καλούς μαθητές στην 

εύρεση του σωστού 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα λάθη 
που συναντώ χωρίς να δίνω 

το σωστό. 

Δεν το κάνω, γιατί η σκέτη υπογράμμιση δεν 
βοηθά τον μαθητή στο να εντοπίσει το είδος 

του λάθους και δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω.  

Όχι, λόγω αδυναμίας 

εντοπισμού του είδους 

του λάθους από τον 
μαθητή 

Δεν θα ασχοληθεί ο 

μαθητής περαιτέρω 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία 

Υπογραμμίζω τα λάθη και 

γράφω δίπλα μια οδηγία για 
διόρθωση στον μαθητή. 

Όχι, η οδηγία πρέπει να είναι πολύ 

κατατοπιστική και δεν έχω χρόνο να το κάνω 
αυτό.  

Όχι, λόγω έλλειψης 
χρόνου για δημιουργία 

κατατοπιστικών οδηγιών 

Κωδικοποιημένη 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

δίνοντας μια ένδειξη για το 

είδος τους.  

Ναι, σε καλούς μαθητές  δεν θα δώσω με 

τίποτα το σωστό και θα τους προτρέψω να το 
βρουν δίνοντας μια κατεύθυνση στη 

διόρθωση.  

Ναι, σε καλούς μαθητές 

δεν θα δώσω με τίποτα 

το σωστό 

Παροχή κατεύθυνσης 

στη διόρθωση και στον 

εντοπισμό του σωστού 
από τους καλούς 

μαθητές 

Με 

αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

Υπογραμμίζω την πρόταση 
που υπάρχει λάθος και ζητώ 

από τον μαθητή να την 

ξαναγράψει σωστά 

Δεν θα ζητήσω να ξαναγράψει ο μαθητής την 

πρόταση που υπάρχει λάθος. Θα το ζητήσω 

ίσως προφορικά. Φοβάμαι ότι δεν θα το 
κάνει, θα τεμπελιάσει. Επιπλέον, θα χρειαστεί 

από εμένα αυστηρός επανέλεγχος του κατά 
πόσο τηρήθηκαν αυτά που ζήτησα. Αυτό 

απαιτεί ένα δεύτερο επίπεδο διόρθωσης της 

έκθεσης και θα πρέπει να φάμε και άλλη ώρα 
γι’ αυτή τη δουλειά.  

Όχι, γιατί δεν υπάρχει 
εμπιστοσύνη ότι ο  

μαθητής θα το πράξει  

Όχι, λόγω αδυναμίας 
επανελέγχου αυτών που 

ζητήθηκαν 

Όχι, λόγω έλλειψης 

χρόνου για δεύτερο 
επίπεδο διόρθωσης 

Πιθανή προφορική 

αναδιατύπωση του 

λάθους από τον μαθητή 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος.  
Ναι, την προτιμώ είναι ένα είδος 
περιγραφικής αξιολόγησης του γραπτού του 

μαθητή και οι μαθητές το έχουν ανάγκη.  

Ναι, είναι  ένα είδος 
περιγραφικής 

αξιολόγησης για τον 

μαθητή. 

Ναι, οι μαθητές το έχουν 

ανάγκη 
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 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά 
των μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών 

σε γενικές κατηγορίες σχολιάζοντας 

τα γραπτά των μαθητών; Αν ναι γιατί;  

Χωρίζω τα λάθη σε ορθογραφικά, εκφραστικά 
και λάθη νοήματος, για να οδηγήσω τον 

μαθητή εκεί που δεν έχει πάει καλά ο λόγος 

του. 

Ναι, διαχωρισμός  

λαθών σε ορθογραφικά, 
εκφραστικά και 

νοήματος για να 

εντοπίσει ο μαθητής τις 
αδυναμίες του 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με 

τον μαθητή.  

Όχι, δεν συζητώ με το γραπτό του κάθε 

μαθητή ξεχωριστά, παρά μόνο αν το ζητήσει ο 

ίδιος, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Λέω 
προφορικά σχόλια σε όλη την τάξη την ώρα 

της διόρθωσης και κάποια προσωπικά σχόλια.   

Όχι προσωπική 

συζήτηση με κάθε 

μαθητή λόγω έλλειψης 
χρόνου 

Μόνο αν το ζητήσει ο 

μαθητής 

Προφορικός σχολιασμός 
σε όλη την τάξη, στην 

ώρα της διόρθωσης με 

κάποια προσωπικά 
σχόλια 

Ο βαθμός ως 

μέσο 

ανατροφοδότησης 

Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Περιγραφικά. Εγώ κρατώ σε βαθμολόγιο ένα 
δικό μου αριθμητικό βαθμό. Δεν δίνω βαθμό 

στον μαθητή, γιατί δεν θέλω να τον 

αποθαρρύνω.  

Περιγραφική 

βαθμολόγηση 

Προσωπικό αρχείο 

βαθμολόγησης 

Δεν δίνεται βαθμός στον 

μαθητή, για να μην 
αποθαρρυνθεί 

  Αλλάζει η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  Είμαι πιο επιεικής στην α΄ και β΄ γυμνασίου 

σε λάθη ορθογραφίας. 

Επιείκεια σε λάθη 

ορθογραφίας σε μικρές 
τάξεις 

 Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του 

λάθους που συναντάτε;  

Εντοπίζω τα λάθη με υπογράμμιση, τα 

χαρακτηρίζω και μετά κρίνω αν θα δώσω το 

σωστό ανάλογα με τον μαθητή στον οποίο 
απευθύνομαι. Αυτό το κάνω σε όλα γενικά τα 

λάθη.  

Όχι, υπογράμμιση και 

χαρακτηρισμός όλων, 
γενικά, των λαθών  

Όχι, το σωστό δίνεται 

ανάλογα με τον μαθητή 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του 

γραπτού λόγου σημαντικά;  

Όλα είναι σημαντικά. Κυρίως το να βγαίνει 
νόημα και η σχέση του γραπτού με το θέμα.  

Όλα τα λάθη είναι 
σημαντικά 

Βαρύτητα στην εμπλοκή 

του λάθους στο νόημα 

του γραπτού 

Βαρύτητα στη σχέση του 
γραπτού με το θέμα 

Είστε περισσότερο ανεκτικός /ή σε 

διάφορους τύπους λαθών;  

Στην ορθογραφία, όταν δεν έχει να κάνει με 

την ιστορική ορθογραφία των λέξεων.  

Ανοχή στην ορθογραφία 

εκτός από την ιστορική 
ορθογραφία των λέξεων 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα 
τα λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση 

του γραπτού λόγου;  

Διορθώνω όλα τα λάθη, γιατί αλλιώς ο 

μαθητής δεν θα συνειδητοποιήσει το λάθος 
του. Ωστόσο, το θεωρώ μη αποτελεσματικό, 

γιατί οι μαθητές δεν αφιερώνουν γενικά χρόνο 

πάνω στο γραπτό τους.  

Ναι, διόρθωση όλων των 
λαθών για να 

συνειδητοποιήσει ο 

μαθητής  το λάθος του 

Αναποτελεσματικό, γιατί 
οι μαθητές δεν 

αφιερώνουν γενικά 
χρόνο στο γραπτό τους 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 

συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση 

και αν ναι σε ποια περίπτωση; 

Σε μαθητή με πολλές γλωσσικές αδυναμίες, 

προκειμένου να μην πελαγώσει ο μαθητής από 
την ποσότητα της διόρθωσης.  

Ναι, σε αδύναμους 
μαθητές λόγω φόβου 

υπερδιόρθωσης 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά 
και τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Συζητάμε με τους μαθητές, σε μια ώρα, λάθη 

που έχω ομαδοποιήσει στο σπίτι και φέρνω 
παραδείγματα λαθών από γραπτά μαθητών 

και ζητώ να μου πουν το σωστό.  

Ομαδοποίηση λαθών και 
παραδείγματα λαθών 

στη μία ώρα της 

διόρθωσης 

Οι μαθητές καλούνται να 

πουν το σωστό 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση 

των λαθών;  

Κυρίως ο διδάσκων. Πρέπει να επισημάνει τα 

λάθη και να δώσει μια γραμμή διόρθωσης.  

Ο διδάσκων πρέπει να 

επισημάνει τα λάθη 

Ο διδάσκων πρέπει να 
δίνει γραμμή διόρθωσης 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

μόνοι τους τα λάθη;  

Δεν υπάρχει χρόνος και η ποσότητα των 
λαθών είναι πολύ μεγάλη. Ακόμη τα παιδιά 

είναι απρόθυμα να ασχοληθούν με τα λάθη 

τους.  

Όχι, λόγω έλλειψης 
χρόνου 

Όχι, λόγω μεγάλης 
ποσότητας λαθών 
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Όχι, λόγω απροθυμίας 

μαθητών να ασχοληθούν 
με τα λάθη τους 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

τα λάθη των συμμαθητών τους;  Πολύ λίγο. Είναι πολύ χρονοβόρο.  

Πολύ λίγο, γιατί είναι 

πολύ χρονοβόρο 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης – 

δυσκολίες-

προϋποθέσεις  

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως διαδικασία;  
Φοβάμαι πως όχι.  

Όχι, δεν είναι 

αποτελεσματική η 
διόρθωση 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να 
κάνουν τα ίδια λάθη; Aν ναι, γιατί; 

Ναι. Οι μαθητές δεν λαμβάνουν υπόψη τη 

διόρθωση και πάνε παρακάτω χωρίς να 

αντιλαμβάνονται τα λάθη.   

Ναι, γιατί οι μαθητές δεν 

λαμβάνουν υπόψη τη 
διόρθωση  

Ναι, γιατί οι μαθητές δεν 
αντιλαμβάνονται τα 

λάθη 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι 

εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 
της διόρθωσης στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας; 

Η ποσότητα των λαθών, οι πολλοί μαθητές, ο 

λίγος χρόνος που υπάρχει για διόρθωση. 

Γενικά, κινούμαι σε αυτά που θεωρώ εφικτά.  

Η ποσότητα των λαθών 

Η μεγάλη ποσότητα 

μαθητών στην τάξη 

Ο λίγος χρόνος για 
διόρθωση 

Το εφικτό αποτελεί 

κριτήριο στο πλαίσιο της 

διόρθωσης 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα 
στη διόρθωση;  

Όχι ιδιαίτερα. Δεν δίνει σαφείς και 
κατατοπιστικές οδηγίες για το πώς πρέπει να 

γίνεται η διόρθωση των λαθών.  

Όχι, γιατί δεν δίνει 

σαφείς και 

κατατοπιστικές οδηγίες 
στον τρόπο διόρθωσης 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της 

διόρθωσης Ελάχιστα. Τίποτα συστηματικό.  

Ελάχιστα, τίποτα 

συστηματικό 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Δουλεύοντας εξατομικευμένα. Είναι ανάγκη 

να δοθεί, λοιπόν, περισσότερος χρόνος στη 

διόρθωση λαθών.  

Η εξατομίκευση στη 
διόρθωση 

Ανάγκη περισσότερου 

χρόνου στη διόρθωση 

λαθών 

 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K3 

[Φύλο: Γ, Σπουδές: Βασικό πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας:12] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning 

units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης εφαρμόζετε στον 
γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το σωστό. 

Ναι, το κάνω γιατί το λάθος πρέπει να 

επισημαίνεται στον μαθητή για να του 

δοθεί η σωστή εκδοχή, που 
ενδεχομένως ο ίδιος δεν ξέρει.  

Ναι, γιατί ο μαθητής 

πρέπει να μάθει το 
σωστό 

Με μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα το σωστό με 
σχόλια. 

Ναι, μαζί με το σωστό γράφω καμιά 
φορά ένα σχόλιο, για να δείξω στον 

μαθητή πως μπορεί να αποδοθεί 

καλύτερα. 

Καμιά φορά, για να δει 
ο μαθητής πώς 

αποδίδεται καλύτερα το 

σωστό 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα λάθη 

που συναντώ χωρίς να δίνω 
το σωστό. 

Αυτό δεν το επιλέγω, γιατί δεν νομίζω 

ότι είναι αποτελεσματικό, με την έννοια 
ότι ο μαθητής δεν θα κάτσει να βρει το 

σωστό, δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό. 

Έχουμε και μαθητές με τεράστιες 
αδυναμίες στη γλώσσα. 

Όχι, γιατί ο μαθητής δεν 
ξέρει ποιο είναι το 

σωστό 

Όχι, γιατί υπάρχουν και 

μαθητές με γλωσσικές 
αδυναμίες  

Όχι, ο μαθητής δεν θα 
μπει σε διαδικασία για 

τον εντοπισμό του 

σωστού 

Με μεταγλωσσική 

οδηγία 

Υπογραμμίζω τα λάθη και 

γράφω δίπλα μια οδηγία για 

διόρθωση στον μαθητή. 

Δεν το συνηθίζω, αλλά το θεωρώ 

χρήσιμο. Αυτό απαιτεί επανέλεγχο και 
δεν υπάρχει ο χρόνος στο μάθημα.  

Συνήθως όχι, παρά την 
αίσθηση χρησιμότητας 

Υπάρχει έλλειψη 

χρόνου για επανέλεγχο 
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Με κωδικοποίηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

δίνοντας μια ένδειξη για το 
είδος τους. 

Δεν το κάνω, γιατί κανείς δεν μου λέει 
ότι ο μαθητής, ακόμα και αν του δώσω 

την ένδειξη, θα μου δώσει το σωστό. 

Δεν είμαι εξοικειωμένη με αυτό.  

Όχι, λόγω ενδεχόμενης 

αδυναμίας μαθητών να 
δώσουν το σωστό  

Όχι, λόγω έλλειψης 
εξοικείωσης 

διδάσκοντος με αυτό 

 
Με αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

Υπογραμμίζω την πρόταση 

που υπάρχει λάθος και ζητώ 

από τον μαθητή να την 
ξαναγράψει σωστά 

Αυτό δεν το κάνω, γιατί ως προς τι να 

την ξαναγράψει;  Αυτό είναι λίγο 

γενικό. Δεν προσδιορίζεις τι σε ενοχλεί 
στην πρόταση. Ή μπορεί ο μαθητής να 

την ξαναγράψει, να διορθώσει αυτό 

που εσύ εντόπισες ως λάθος, και να 
σου δώσει ένα καινούριο λάθος. 

Όχι, λόγω έλλειψης 

σημείου αναφοράς ως 
προς το σωστό 

Όχι, λόγω έλλειψης 

προσδιορισμού του 
λάθους 

Φόβος δημιουργίας 
καινούριου λάθους από 

τον μαθητή 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Ζ. Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος 
Το κάνω, γιατί βοηθά το παιδί να δει 

που υστερεί περισσότερο  

 
Ναι, τα σχόλια είναι 

μέσο εντοπισμού των 

αδυναμιών του μαθητή 
 

 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά των 

μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών σε γενικές 

κατηγορίες σχολιάζοντας τα γραπτά των 

μαθητών; Αν ναι γιατί; 

Χωρίζω σε κατηγορίες τα είδη λαθών. 

Μία ομάδα αφορά το περιεχόμενο, μία 
την έκφραση και το τελευταίο είναι το 

ύφος. Ο λόγος της διάκρισης αυτής, για 

να ξέρει το παιδί που υστερεί 
περισσότερο. 

Ναι, γίνεται διάκριση 

σε κατηγορίες λαθών 
για να γνωρίσει ο 

μαθητής τις αδυναμίες 

του 

Χωρισμός σε ομάδες 

λαθών: λάθη 

περιεχομένου, 
έκφρασης και ύφους 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με τον 

μαθητή.  

Όχι. Θα το έκανα αν είχα ένα μαθητή. 

Θέλουμε ένα μήνα να συζητήσουμε με 
κάθε μαθητή τα λάθη του.  

Όχι, εμπόδιο η μεγάλη 

ποσότητα των μαθητών 

Εμπόδιο η έλλειψη 
χρόνου 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Όχι. δεν βαθμολογώ το γραπτό, γιατί 
μπορεί ο βαθμός να δώσει λανθασμένη 

εικόνα στον μαθητή. Κρατώ βέβαια, 

έναν βαθμό, μια και η παραγωγή 
γραπτού λόγου είναι μέρος του 

μαθήματος που βαθμολογείται στο 

σύνολο του.  

Όχι, ο βαθμός μπορεί 

να δώσει λανθασμένη 
εικόνα στον μαθητή 

Προσωπικό αρχείο 

βαθμολόγησης, γιατί η 

παραγωγή γραπτού 
λόγου προσμετράται 

στη βαθμολόγηση του 
μαθήματος 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων; 

Ναι. Από τα μεγαλύτερα παιδιά 
περιμένεις μεγαλύτερη γλωσσική 

εξέλιξη. Σε μικρότερες τάξεις είμαι πιο 

επιεικής στο περιεχόμενο και στην 
επιχειρηματολογία. Τα ορθογραφικά 

και τα εκφραστικά λάθη τα διορθώνω 

με τον ίδιο σχεδόν τρόπο.  

Ναι, αναμονή 

γλωσσικής εξέλιξης από 

μεγαλύτερους μαθητές 

Σε μικρότερες τάξεις 

επιείκεια στο 
περιεχόμενο και στην 

επιχειρηματολογία 

Ομοιόμορφος τρόπος 

διόρθωσης 
ορθογραφικών και 

εκφραστικών λαθών 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε; 

Όχι ιδιαίτερα. Κάθε κατηγορία λαθών 
επισημαίνεται. Το ύφος του κειμένου το 

σχολιάζω στο τέλος. Τα λάθη έκφρασης 

ή περιεχομένου τα υπογραμμίζω και 
μέσα στο γραπτό. 

Όχι, κάθε κατηγορία 
λαθών επισημαίνεται 

Το ύφος σχολιάζεται 
στο τέλος του γραπτού 

 Λάθη έκφρασης και 

περιεχομένου 
υπογραμμίζονται και 

μέσα στο γραπτό 

Βαρύτητα λαθών 
Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του γραπτού 

λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Το καθένα είναι σημαντικό για 
διαφορετικούς λόγους. Δεν μπορώ να 

τα ξεχωρίσω, γιατί είναι αλληλένδετα. 

Τα βλέπω συνολικά για να 
βαθμολογήσω και να αξιολογήσω το 

γραπτό  

Το κάθε λάθος 

σημαντικό για 
διαφορετικούς λόγους 

Τα λάθη είναι 

αλληλένδετα 

Συνολική θεώρηση 
λαθών για αξιολόγηση 

του γραπτού 
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Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε διάφορους τύπους λαθών;  

Ναι. Σε κάποια ορθογραφικά που είναι 
λάθη απροσεξίας. Θα με ενοχλήσει να 

δω ένα ρήμα γραμμένο στο τέλος με ο. 

Πιο σημαντικά από τα ορθογραφικά 
είναι αυτά που υπακούουν σε κανόνες 

τις γλώσσας, όπως οι καταλήξεις 

ρημάτων.  

Ναι, σε ορθογραφικά 

λάθη απροσεξίας 

 Όχι σε εκείνα τα λάθη 

που υπακούουν σε 

γλωσσικούς κανόνες 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 

που συναντάτε κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου;  

Συνήθως τα διορθώνω όλα. Ειδικά, σε 

μαθητές που θα είχα περισσότερες 
απαιτήσεις από αυτούς.  

Ναι, και ειδικά σε 

μαθητές από τους 

οποίους υπάρχουν 
απαιτήσεις 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 

συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και αν 
ναι σε ποια περίπτωση; 

Κάποιες φορές σε μαθητές ιδιαίτερα 

αδύναμους στη γλώσσα δεν μπορώ να 

κοκκινίσω ολόκληρο το γραπτό. Είναι 
αποθαρρυντικό. Κάποια ίσως δεν τα 

διορθώνω καθόλου, όταν υπάρχει 

σοβαρό πρόβλημα. Πάντως δεν είμαι 

εξοικειωμένη με την τακτική αυτή.  

Κάποιες φορές σε 
αδύναμους μαθητές 

λόγω φόβου 

αποθάρρυνσης τους 
μέσα από την 

υπερδιόρθωση 

Έλλειψη εξοικείωσης 

διδάσκοντος με την 

τακτική αυτή 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα 

επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Συζητάμε ανώνυμα για τα λάθη τους 

στη μία ώρα της διόρθωσης  

Ανώνυμη συζήτηση στα 

λάθη των μαθητών στη 
μία ώρα της διόρθωσης 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των 

λαθών;  

Είναι συνυπεύθυνοι και ο μαθητής και 

ο καθηγητής. Ο μαθητής είναι 

υπεύθυνος να εντοπίσει τα λάθη και να 
τα διορθώσει την επόμενη φορά και ο 

καθηγητής να του δείξει το δρόμο.  

Συνυπευθυνότητα 

μαθητή και καθηγητή 

Κατευθύνσεις από 

καθηγητή - εντοπισμός 

και διόρθωση από 
μαθητή 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν μόνοι 

τους τα λάθη;  

Σε γενικές γραμμές δεν το κάνω. 

Αισθάνομαι ότι πρέπει να περάσουν 

από τα χέρια μου πρώτα, γιατί πολλοί 
μαθητές έχουν άγνοια, ούτε 

υποψιάζονται ποιο είναι το σωστό.  

Όχι, λόγω άγνοιας 

πολλών μαθητών για το 
σωστό 

Πρέπει να περάσουν 

από τα χέρια του 

καθηγητή 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη 

των συμμαθητών τους;  

Το έκανα μια φορά, σε ομάδες, ο ένας 

να διορθώνει το γραπτό του άλλου με 

λεξικά και πήγε καλά. Δεν το κάνω 
όμως λόγω χρόνου. Το θεωρώ όμως  

μη αποτελεσματικό, γιατί οι μαθητές 
δεν είναι σε θέση να  διορθώνουν 

γενικά τα λάθη, εκτός από κάποια 

ορθογραφικά και εκφραστικά.  

Όχι, λόγω αδυναμίας 

μαθητών να 

διορθώσουν μόνοι τους 
τα λάθη 

Οι μαθητές μπορούν να 

διορθώσουν μόνο 
κάποια εκφραστικά και 

ορθογραφικά λάθη 

Όχι, λόγω έλλειψης 

χρόνου 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης- 

δυσκολίες- 

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 
αποτελεσματική ως διαδικασία;  

Έχω επιφυλάξεις. Θεωρώ ότι δεν είναι. 

Οι περισσότεροι μαθητές 

επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη.  

Επιφυλακτικότητα και 

αίσθηση 

αναποτελεσματικότητας 

Επανάληψη ίδιων 
λαθών από μαθητές 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να κάνουν τα 
ίδια λάθη; Αν ναι, γιατί; 

Ναι. Γιατί ίσως χρειάζεται μια άλλη 

αντιμετώπιση στη διόρθωση και γιατί 
οι μαθητές, γενικά, αδιαφορούν και δεν 

δίνουν σημασία. Επωφελούνται μόνο οι 

καλοί μαθητές.  

Ναι, υφίσταται ανάγκη 

άλλης αντιμετώπισης 

της διόρθωσης 

Ναι, λόγω αδιαφορίας 

μαθητών 

Επωφελούνται μόνο οι 
καλοί μαθητές 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα της διόρθωσης στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

Η έλλειψη αποτελεσματικότητας της 

διόρθωσης. Εμείς διορθώνουμε 
μηχανικά. Δεν ξέρω αν είναι θέμα 

επιμόρφωσης ή θεωρητικής 

κατάρτισης. Πιθανόν να με έχει 
επηρεάσει ο τρόπος που με διόρθωναν 

ως μαθήτρια. Μου λείπει η 
μεθοδολογία και δεν το έχουμε ψάξει 

και εμείς ενδεχομένως. 

Η 

αναποτελεσματικότητα 

της διόρθωσης 

Η διόρθωση γίνεται 

μηχανικά 

Έλλειψη επιμόρφωσης 

και θεωρητικής 
κατάρτισης στη 

μεθοδολογία 

Επίδραση της 
υπάρχουσας παράδοσης 

στη διόρθωση από τα 

μαθητικά χρόνια 

Ελλιπής ατομική 

ενασχόληση με το 

ζήτημα της διόρθωσης 
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 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη 
διόρθωση;  

Το αναλυτικό δεν βοηθάει. Δεν δίνει 

σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες. Τα 
μαθήματα γίνονται κατακερματισμένα 

και αποσπασματικά στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα.  

Το αναλυτικό 

πρόγραμμα δεν βοηθάει 

Δεν δίνει συγκεκριμένες 
οδηγίες 

Αποσπασματικότητα 

μαθημάτων στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της διόρθωσης Όχι, καμία επιμόρφωση. Δεν ήταν καν 
κομμάτι των σπουδών.  

Όχι, καμία επιμόρφωση 

Έλλειψη κατάρτισης  

στις σπουδές ως προς 
τον τομέα της 

διόρθωσης 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Θα ήθελα περισσότερες ώρες για τη 

διόρθωση για να εφαρμόσω νέες 

μεθόδους.  

Ανάγκη περισσότερου 
χρόνου για εφαρμογή 

νέων μεθόδων 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K4 

[Φύλο: Α, Σπουδές: Βασικό πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας:14] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης εφαρμόζετε 

στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Ναι, το κάνω, όταν πιστεύω ότι ο μαθητής 

δύσκολα θα αντιληφθεί τη σωστή εκδοχή ή 
δεν θα ανατρέξει να βρει τη σωστή 

απάντηση. Γενικά στην αρχή της χρονιάς 

δίνω το σωστό τύπο περισσότερο, γιατί δεν 
γνωρίζω τους μαθητές και θεωρώ ότι 

χρειάζονται άμεση παραβολή του λάθους με 

το σωστό, ώστε να τους βοηθήσω.  

Ναι, όταν ο μαθητής 
δύσκολα θα αντιληφθεί 

το σωστό  

Ναι, γιατί ο μαθητής 

δεν θα αναζητήσει το 
σωστό 

Ναι, στην αρχή της 

χρονιάς λόγω έλλειψης 
γνωριμίας με τους 

μαθητές 

Ανάγκη βοήθειας στους 

μαθητές με άμεση 
παραβολή του λάθους 

με το σωστό 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα το σωστό με 
σχόλια. 

Ναι , το κάνω, όταν το λάθος είναι πολύ 

δυνατό και οφείλεται σε άγνοια κανόνων 
δίνω τη σωστή εκδοχή με μορφή σχολίου. 

Ναι, όταν το λάθος 
είναι έντονο και 

οφείλεται σε άγνοια 

κανόνων 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα λάθη 
που συναντώ χωρίς να δίνω 

το σωστό.  

Δεν το κάνω συχνά, γιατί ένα γραπτό με 
απλές υπογραμμίσεις δεν δίνει διεξόδους στο 

παιδί και λύσεις. 

Όχι συχνά, γιατί δεν 
δίνει διεξόδους και 

λύσεις στο παιδί 

Με 

μεταγλωσσική 

εξήγηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη και 

γράφω δίπλα μια οδηγία για 

διόρθωση στον μαθητή. 

Έχει να κάνει με το ποιος είναι ο μαθητής. 

Αν τον νοιάζει η βελτίωση του, δίνω οδηγίες 

τέτοιου τύπου σε πλαίσιο αυτοδιόρθωσης.  

Ανάλογα με τον μαθητή 

και το ενδιαφέρον του 
για βελτίωση δίνονται 

οδηγίες αυτοδιόρθωσης 

Με 

κωδικοποίηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

δίνοντας μια ένδειξη για το 

είδος τους. 

Δεν το κάνω, γιατί παραείναι φιλολογικός 

τρόπος διόρθωσης και για να 

χρησιμοποιήσει κανείς αυτή την ορολογία 
πρέπει να την έχουν διδαχθεί οι μαθητές. 

Πολλοί μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αποκωδικοποιήσουν αυτούς τους όρους.  

Όχι, γιατί παραείναι 
φιλολογικός τρόπος 

διόρθωσης 

Προϋποθέτει τη 

διδασκαλία μιας τέτοιας 
ορολογίας 

Δυσκολία 

αποκωδικοποίησης των 
όρων από πολλούς 

μαθητές 

Με 

αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

Υπογραμμίζω την πρόταση 

που υπάρχει λάθος και ζητώ 

από τον μαθητή να την 
ξαναγράψει σωστά. 

Δεν το κάνω, γιατί συνήθως δεν έχω τη 
δυνατότητα να το ελέγξω. Θα πρέπει να 

αφιερώσω χρόνο να κάνω άλλη μια φορά 

διόρθωση γραπτών και δεν μου επιτρέπει ο 
χρόνος. Όσες φορές το δοκίμασα έπιασα τον 

εαυτό μου να είναι ανακόλουθος. 

Όχι, λόγω έλλειψης 
δυνατότητας 

επανελέγχου 

Έλλειψη χρόνου για 

επιπλέον διόρθωση 

Ο διδάσκων καθίσταται 
ανακόλουθος, γιατί δεν 

ξαναδιορθώνει  

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος. 

Το κάνω πιο πολύ από τη δική μου ανάγκη 
να οδηγηθώ σε κάποια συμπεράσματα και να 

έχω μια πιο σαφή εικόνα των δυνατοτήτων 

και αδυναμιών του μαθητή. Παράλληλα, 

Ναι, γιατί βοηθάει σε 

μια πιο σαφή εικόνα 

των δυνατοτήτων και 

αδυναμιών του μαθητή 
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θέλω να δώσω μια συνολική εικόνα στον 

μαθητή, αλλά και στους γονείς. Όλα τα 
παιδιά διαβάζουνε, εξάλλου, στο τέλος τα 

σχόλια. Βοηθάει και στην αξιολόγηση του 

γραπτού, ώστε να τεκμηριώσω τον βαθμό 
μου. 

Δίνει μια συνολική 

εικόνα σε μαθητές και 
γονείς 

Ναι, γιατί οι μαθητές 

διαβάζουν τα σχόλια 

Βοηθάει στην 
αξιολόγηση του 

γραπτού και στην 

τεκμηρίωση του 
βαθμού 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά των 
μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών σε 

γενικές κατηγορίες σχολιάζοντας τα γραπτά 

των μαθητών; Αν ναι γιατί; 

Στην αρχή σχολιάζω το περιεχόμενο. Από 

εκεί και πέρα με καθοδηγεί το γραπτό. 
Χωρίζω τα λάθη σε κατηγορίες, γιατί με 

βοηθούν στο να τεκμηριώσω και να 

καταγράψω αυτά που θέλω. Έτσι έχουμε 
μάθει να προσεγγίζουμε τα κείμενα, από τη 

σχολική μας ηλικία. Και οι οδηγίες του 

αναλυτικού προγράμματος ήταν έτσι, να 
ελέγχουμε περιεχόμενο, δομή και γλωσσική 

έκφραση και μάλιστα ήτανε και με ακρίβεια 

καθορισμένη η βαθμολογία για το πόσο 
παίρνει το ένα και πόσο παίρνει το άλλο. 

Σχολιασμός 

περιεχόμενου στην 

αρχή 

Χωρισμός σε 

κατηγορίες για 

τεκμηρίωση ανάλογα 
με το γραπτό 

Σημείο αναφοράς για 

τον τρόπο σχολιασμό 

του γραπτού λόγου η 
μαθητική σχολική 

εμπειρία του καθηγητή 

Τήρηση οδηγιών 
αναλυτικού 

προγράμματος με 

βαθμολογία σε κάθε 
κατηγορία 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με 

τον μαθητή.  

Δεν το κάνω, γιατί αυτό απαιτεί προσωπική 
επαφή με τον μαθητή, γεγονός που δεν το 

επιτρέπει η σχολική διαδικασία. 

Όχι, γιατί η σχολική 

διαδικασία δεν 
επιτρέπει προσωπική 

επαφή με τον μαθητή 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Ναι, επειδή τα παιδιά θέλουν να ξέρουν τον 

βαθμό τους. Εγώ προσωπικά θα επέλεγα να 
μη βάλω βαθμό και να αρκεστώ στα σχόλια. 
Επειδή όμως στο σχολείο λειτουργεί πάρα 

πολύ η έννοια της ανταπόδοσης μέσω του 
βαθμού, μπαίνω και εγώ σε αυτή την 

διαδικασία, μια και ο βαθμός είναι κάτι πολύ 

ξεκάθαρο για τα παιδιά.  

Ναι , γιατί οι μαθητές 
θέλουν να ξέρουν τον 

βαθμό 

Προσωπική επιλογή 

του διδάσκοντος θα 
ήταν ο σχολιασμός και 

όχι ο βαθμός 

Ναι, γιατί στο σχολείο 
λειτουργεί η έννοια της 

ανταπόδοσης μέσω του 

βαθμού 

Ο βαθμός είναι κάτι 
πολύ ξεκάθαρο για τα 

παιδιά 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  

Ναι, σε μικρότερα παιδιά είμαι πιο επιεικής 

σε σχέση με το περιεχόμενο. Τα σχόλια μου 
στο τέλος έχουν πιο απλή διατύπωση και 

δίνω περισσότερο το σωστό κατά τη 

διόρθωση, γιατί θεωρώ ότι η διαδικασία της 
αυτοδιόρθωσης πρέπει να γίνει σταδιακά. 

Ναι, σε μικρότερα 
παιδιά επιείκεια σε 

σχέση με το 

περιεχόμενο 

Σε μικρότερα παιδιά πιο 

απλή διατύπωση στα 

σχόλια στο τέλος του 
γραπτού 

Παροχή του σωστού 

περισσότερο σε 

μικρότερα παιδιά, γιατί 
η αυτοδιόρθωση πρέπει 

να γίνει σταδιακά 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 

συναντάτε;  

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκεφτεί σε 
διάφορα λάθη, αν αλλάζει η διόρθωση μου. 

Σε αδυναμίες περιεχομένου, επιχειρήματα 

και σκέψεις νομίζω υπερτερεί η διόρθωση με 
σχόλιο, ίσως με κριτική διάθεση. Σε βασικά 

ορθογραφικά δίνω το σωστό.  

Δεν έχει απασχολήσει 
τον διδάσκοντα το 

συγκεκριμένο θέμα  

Σε αδυναμίες 

περιεχομένου υπερτερεί 
η διόρθωση με σχόλιο 

κριτικής διάθεσης 

Σε βασικά ορθογραφικά 
παροχή του σωστού 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα 

τα λάθη του γραπτού λόγου 

σημαντικά; Γιατί;  

Είναι όλα σημαντικά. Όλα τα γλωσσικά λάθη 

υποδεικνύουν και υπονοούν γλωσσικές 

αδυναμίες.  

Όλα τα λάθη είναι 
σημαντικά 

Όλα τα λάθη 

υποδεικνύουν 
γλωσσικές αδυναμίες 
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 Είστε περισσότερο 

ανεκτικός /η σε 
διάφορους τύπους 

λαθών;  

Ναι. Τα τελευταία χρόνια είμαι πιο ανεκτικός 

στα ορθογραφικά λάθη. Λόγω της ποσότητας 
των ορθογραφικών λαθών, που προκύπτει 

από αδυναμίες του δημοτικού και φτάνει έως 

το Γυμνάσιο, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να 
τρέχω πίσω από τη διόρθωση των 

ορθογραφικών.  

Ναι, στα ορθογραφικά 

λάθη λόγω ποσότητας 
τους από αδυναμίες του 

δημοτικού και αίσθηση 

ότι είναι μάταιη η 
διόρθωσή τους 

Εστιαζόμενη ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε 

στον μαθητή όλα τα λάθη 
που συναντάτε κατά τη 

διόρθωση του γραπτού 

λόγου;  

Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω σταθερή 

απάντηση. Έχει να κάνει πάρα πολύ ακόμη 
και με την ψυχολογία μου. Όταν είμαι πολύ 

πιεσμένος και έχω πάρα πολλά γραπτά να 

διορθώσω, κάνω πιο χοντρική διόρθωση, 
επισημαίνω τα πιο βασικά ή αυτά που 

θεωρώ σημαντικά για το συγκεκριμένο 

γραπτό. 

Ανάλογα με την 

ψυχολογία  

Πιο χοντρική διόρθωση 
στα πιο βασικά λάθη 

λόγω πίεσης και  

ποσότητας των 
γραπτών 

 Επιλέγετε να 

επικεντρωθείτε σε 
συγκεκριμένα λάθη 

κατά τη διόρθωση και 

αν ναι σε ποια 
περίπτωση; 

Όχι, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας και η 
αίσθηση ότι η γλώσσα είναι κάτι ενιαίο. 

Νιώθω ότι έτσι δίνω λάθος μηνύματα στο 

παιδί ότι κάποια λάθη είναι σημαντικά και 
κάποια άλλα όχι.  

Όχι, λόγω δύναμης της 

συνήθειας 

Η γλώσσα είναι κάτι 

ενιαίο 

Αίσθηση ότι ο μαθητής 

παίρνει λάθος 

μηνύματα για τα λάθη 
του 

Επανέλεγχος (follow up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού 
διορθώσετε τα γραπτά και 

τα επιστρέψετε στους 

μαθητές τι κάνετε; 

Λόγω έλλειψης χρόνου προσπαθώ να 

ομαδοποιήσω τα λάθη των μαθητών και να 

δώσω κάποιες γενικές κατευθύνσεις 
ανώνυμα την ώρα της διόρθωσης και 

διευκρινήσεις στις διορθώσεις. Δίνω κατά 

κάποιο τρόπο τις σωστές απαντήσεις εκεί 
που η τάξη παρουσίασε αδυναμίες, όπως σε 

ορθογραφικά και σε λέξεις που 

παρανοήθηκαν. Η κάλυψη της ύλης μέσα 
από το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μου 

επιτρέπει να κάνω επανέλεγχο.   

Ομαδοποίηση λαθών 

και γενικές 

κατευθύνσεις και 
διευκρινίσεις την ώρα 

της διόρθωσης λόγω 
έλλειψης χρόνου 

Παροχή σωστών 

απαντήσεων σε 

ορθογραφικά και σε 
λέξεις που 

παρανοήθηκαν 

Η ανάγκη κάλυψης της 
ύλης δεν επιτρέπει 

επανέλεγχο 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση 

των λαθών;  
Ο εκπαιδευτικός. 

Ευθύνη του 

εκπαιδευτικού η 
διόρθωση 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές 
να διορθώσουν μόνοι 

τους τα λάθη;  

Θα έλεγα ότι είμαι δασκαλοκεντρικός σε 
αυτό το κομμάτι. Αυτό απαιτεί χρόνο και δεν 

ανταποκρίνονται όλοι οι μαθητές σε αυτή τη 

διαδικασία.  

Δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση του 
διδάσκοντος  

Υπάρχει έλλειψη 

χρόνου 

Έλλειψη ανταπόκρισης 
των μαθητών στη 

διαδικασία αυτή 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές 

να διορθώσουν τα 
λάθη των συμμαθητών 

τους;  

Κάποιες φορές το δοκίμασα. Δεν έχει 

πετύχει. Ίσως δεν είμαι εξοικειωμένος με 
αυτό. Ούτε εγώ ως μαθητής είχα συμμετάσχει 

σε τέτοιες διαδικασίες. Ούτε και οι μαθητές 

είναι έτοιμοι και εξοικειωμένοι.  

Κάποιες φορές, 

αποτυχημένη δοκιμή 

Έλλειψη εξοικείωση 

του διδάσκοντος από το 

μαθητικά του χρόνια 

Έλλειψη εξοικείωσης 

διδάσκοντος και 

μαθητών 

Αποτελεσματικότητα διόρθωσης –

δυσκολίες-προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η 

διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως 
διαδικασία;  

Νομίζω δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.  

Δεν είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική η 

διόρθωση 

 Εξακολουθούν οι 

μαθητές σας να 
κάνουν τα ίδια λάθη; 

Αν ναι, γιατί;  

Ναι, η πλειονότητα. Αποδίδει μόνο σε λίγες 
περιπτώσεις μαθητών που τους ενδιαφέρει 

να βελτιωθούν.  

Ναι, αποδίδουν μόνο οι 

μαθητές που θέλουν να 

βελτιωθούν 

 Ποιες δυσκολίες 

πιστεύετε ότι 
εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα 

της διόρθωσης στο 
πλαίσιο της 

γλωσσικής 

Ο εκπαιδευτικός δεν έχει εκπαιδευτεί στο να 

διορθώνει, και ο καθένας εφαρμόζει ένα 

προσωπικό σύστημα αξιολόγησης, 
διαιωνίζοντας τακτικές που είχε μάθει ως 

μαθητής. Ακόμα και οι νεωτερισμοί που 

επιχειρεί είναι σε επίπεδο αυτοσχεδιασμού. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει ο χρόνος για έλεγχο 

των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού. 

Η έλλειψη εκπαίδευσης 

του διδάσκοντος στη 

διόρθωση 

Εφαρμόζεται 

προσωπικό σύστημα 

αξιολόγησης 

Η διαιώνιση τακτικών 
διόρθωσης από τα 
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διδασκαλίας; μαθητικά χρόνια 

Οι αυτοσχεδιασμοί των 

διδασκόντων 

Η έλλειψη χρόνου για 

έλεγχο αποτελεσμάτων 

της διόρθωσης 

 Αξιοποιείτε το 

αναλυτικό πρόγραμμα 
στη διόρθωση;  

Δεν βοηθάει καθόλου στη διόρθωση. Δίνει 
τόσο θεωρητικές και γενικές οδηγίες που η 

εφαρμογή τους από εκπαιδευτικό σε 

εκπαιδευτικό μπορεί να απέχει αιώνες. 

Δεν βοηθάει καθόλου 

στη διόρθωση 

Δίνει θεωρητικές και 

γενικές οδηγίες 

Η εφαρμογή των 

οδηγιών αλλάζει από 

εκπαιδευτικό σε 
εκπαιδευτικό 

 Έχετε επιμορφωθεί 

στον τομέα της 
διόρθωσης 

Δεν είχα προηγούμενη επιμόρφωση. Πιο 

πολύ, νομίζω, ότι βοηθάει η ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ συναδέλφων και αυτό δεν 

γίνεται οργανωμένα.  

Έλλειψη προηγούμενης 

επιμόρφωσης 

Βοηθάει στη διόρθωση 
η ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ συναδέλφων 

 Κατά τη γνώμη σας 

ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός 

τρόπος διόρθωσης;  

Προϋποθέτει μάλλον προσαρμοστικότητα. 

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος 

διόρθωσης, αλλά η δυνατότητα επιλογής 
διαφόρων μεθόδων προσαρμοσμένες στις 

συνθήκες και στις ανάγκες της τάξης. 

Νομίζω ότι αυτό θα είχε ένα νόημα. Και 
φυσικά δυνατότητα ελέγχου, δηλαδή 

αξιολόγηση της αξιολόγησης που κάνουμε. 

Επίσης, η διόρθωση θεωρώ ότι δεν μπορεί 
να γίνεται μόνο σε ομαδικό και συλλογικό 

επίπεδο, πρέπει να υπάρχει και μια 

προσωπική διάδραση εκπαιδευτικού και 
μαθητή. Να κάτσει ο εκπαιδευτικός με τον 

μαθητή να διαβάσουν το γραπτό του και να 

το πάρουνε λάθος, λάθος. Αυτό έχει ένα 
νόημα. 

Προϋποθέτει 
προσαρμοστικότητα 

του διδάσκοντος 

Προϋποθέτει τη 

δυνατότητα επιλογής 
μεθόδων 

προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες της τάξης 

Προϋποθέτει τη 

δυνατότητα 

αξιολόγησης της 
αξιολόγησης  

Πρέπει να υπάρχει 

προσωπική διάδραση 

εκπαιδευτικού και 
μαθητή επάνω στο 

γραπτό 

 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K5 

[Φύλο: Γ, Σπουδές: Βασικό πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας:15] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning 

units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης εφαρμόζετε 

στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Το κάνω αυτό, για να μπορέσει ο μαθητής να 

καταλάβει το λάθος του. Αυτός πιστεύω ότι 

είναι ο ρόλος μου να διορθώσω και να τονίσω 

το σωστό πάνω στο γραπτό. 

Ναι, για να 

κατανοήσει ο 

μαθητής το λάθος του 

Ο ρόλος του 
διδάσκοντος είναι να 

διορθώνει και να 

τονίζει το σωστό. 

Με μεταγλωσσική 

οδηγία 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα το σωστό 

με σχόλια. 

Δεν το κάνω, γιατί θεωρώ ότι τα σχόλια 
σχετίζονται με αυτά που κάνουμε στην τάξη και 

θα έπρεπε και κάθε φορά που διορθώνουμε να 

λέμε τα ίδια πράγματα. Αφού στον γραπτό λόγο 
κάνουμε πράξη τη θεωρία.  

Όχι, γιατί τα σχόλια 

αφορούν τη 

διδασκαλία, όχι τη 
διόρθωση 

Στον γραπτό λόγο η 

θεωρία γίνεται πράξη 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα 
λάθη που συναντώ 

χωρίς να δίνω το σωστό.  

Δεν το κάνω αυτό, γιατί ο μαθητής δεν θα ξέρει 

ποιο θα είναι το σωστό.  

Όχι, λόγω άγνοιας 
του σωστού από τον 

μαθητή 

Με μεταγλωσσική 

εξήγηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη 
και γράφω δίπλα μια 

οδηγία για διόρθωση 

στον μαθητή. 

Δεν το κάνω αυτό, γιατί θεωρώ ότι η οδηγία 

αφορά αυτά που κάναμε θεωρητικά την ώρα 
του μαθήματος.  

Όχι, γιατί η οδηγία 
αφορά τη διδασκαλία 

την ώρα του 

μαθήματος 

Με κωδικοποίηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

δίνοντας μια ένδειξη για 

το είδος τους. 

Το κάνω κάποιες φορές, δίνοντας μια ένδειξη 
στο παιδί για να δει που έχει μεγαλύτερο 

πρόβλημα. Έχω ένα δικό μου συμβολισμό για 

τα ορθογραφικά, την ένδειξη με δύο παύλες. 
Τις περισσότερες φορές όμως δίνω το σωστό.  

Κάποιες φορές, γιατί 
η ένδειξη βοηθά τον 

μαθητή να δει που 

έχει σημαντικό 
πρόβλημα 
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Ανάπτυξη 

προσωπικού 
συμβολισμού για τα 

ορθογραφικά λάθη 

Όμως, παροχή 

σωστού τις 
περισσότερες φορές 

Με αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

Υπογραμμίζω την 

πρόταση που υπάρχει 

λάθος και ζητώ από τον 
μαθητή να την 

ξαναγράψει σωστά. 

Το κάνω μόνο στα ορθογραφικά λάθη και σε 

μικρές τάξεις ζητώ να ξαναγράψουν τα 

ορθογραφικά στο κάτω μέρος του γραπτού. 
Πιστεύω ότι γράφοντας τα ορθογραφικά τα 

εντυπώνεις. Στα άλλα λάθη δεν το κάνω για 

πρακτικούς λόγους, γιατί είναι πολλά και ο 
μαθητής δεν θα καθίσει μόνος του να τα βρει, 

ούτε με τους γονείς του. Οι περισσότεροι γονείς 

διαβάζουν τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις και 
τους ενδιαφέρει πόσο πήρε το παιδί στην 

έκθεση. 

Μόνο στα 

ορθογραφικά λάθη 
για να τα εντυπώσει ο 

μαθητής μέσα από 

την επανάληψη 

Μόνο στις μικρές 
τάξεις 

Η ποσότητα των 
άλλων λαθών 

εμποδίζει πρακτικά 

την τακτική αυτή 

Ο μαθητής δεν θα 
καθίσει να βρει τα 

λάθη, ούτε μόνος του, 

ούτε με τους γονείς 
του 

Όχι, γιατί οι γονείς 

ενδιαφέρονται κυρίως 
για τα σχόλια, τις 

οδηγίες και βλέπουν 

τον βαθμό στην 
έκθεση 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος.  Ναι το κάνω.  

Ναι, διόρθωση με 

γενικά σχόλια στο 

τέλος 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά των 
μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών σε 

γενικές κατηγορίες σχολιάζοντας τα 

γραπτά των μαθητών; Αν ναι γιατί; 

Κάνω τη διάκριση σε σχόλια περιεχομένου, 

μορφής και δομής στο τέλος του γραπτού για 

να αξιολογήσω την έκθεση. Με αυτό τον τρόπο 
βαθμολογώ και κατανέμω τις μονάδες μου. 

Και τα παιδιά διευκολύνει, γιατί το κείμενο 

τους πρέπει να έχει αυτά τα τρία 
χαρακτηριστικά γενικότερα. 

Διάκριση σχολίων σε 

κατηγορίες 

περιεχομένου, 
μορφής και δομής 

 Τα σχόλια 
εξυπηρετούν την 

αξιολόγηση και τη 

βαθμολόγηση της 
έκθεσης 

Διευκολύνει τους  

μαθητές  στα 
κριτήρια που πρέπει 

να ανταποκριθούν 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με 
τον μαθητή.  

Όχι με τον καθένα, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. 

Θα συζητήσουμε, όταν μοιράζουμε τις 
εκθέσεις, όπου κάνω και ατομικές 

παρατηρήσεις.  

Όχι με τον κάθε 
μαθητή, λόγω 

έλλειψης χρόνου 

Συζήτηση στο 

μοίρασμα των 
εκθέσεων 

Ατομικές 

παρατηρήσεις στο 
μοίρασμα των 

εκθέσεων 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Δεν το βαθμολογώ, για να μη μείνουμε στον 

βαθμό και να μη λειτουργήσει αρνητικά σε 

παιδιά που δεν γράφουν καλά. Βέβαια οι 
μαθητές ζητούν πάρα πολύ τον βαθμό. Εγώ 

βάζω στο βαθμολόγιο μου βαθμό για να ξέρω 

πώς θα το αξιολογήσω.  

Έλλειψη 

βαθμολογίας, λόγω 
φόβου αρνητικής 

επίδρασης του 

βαθμού σε αδύναμους 
μαθητές 

Οι μαθητές 

επιδιώκουν τον 
βαθμό 

Χρήση βαθμολογίου 

για την αξιολόγηση 
του γραπτού 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές  διαφορετικών τάξεων;  
Όχι. Ό,τι βλέπω το διορθώνω. Δεν το κοιτάω 

ηλικιακά ή με βάση την τάξη, αλλά με βάση τις 

Όχι, διορθώνονται 

όσα εντοπίζονται 
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απαιτήσεις του θέματος.  Υπάρχει 

διαφοροποίηση 
ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του 

θέματος 

Αλλάζει η διόρθωση σας σε  μαθητές διαφορετικών τάξεων;  

Ναι. Τα ορθογραφικά τα διορθώνω με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο, υπογραμμίζοντας και μη 

δίνοντας το σωστό, γιατί είναι πιο εύκολο για 
τα παιδιά να τα διορθώσουν, π.χ. με λεξικό. 

Μάλλον στα υπόλοιπα λάθη δίνω το σωστό και 

διορθώνω εγώ.  

Ναι, στα 
ορθογραφικά 

επιδιώκεται η 

αυτοδιόρθωση λόγω 
ευκολίας στη 

διόρθωσή τους από 

τον μαθητή 

Στα υπόλοιπα λάθη 

μάλλον διόρθωση 

από τον καθηγητή και 
παροχή του σωστού 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του γραπτού 
λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Όχι. Μεγαλύτερη σημασία έχει το περιεχόμενο. 

Η διατύπωση και η έκφραση είναι σημαντική 
κατά δεύτερη μοίρα. Πιο σημαντικό είναι να 

έχει το παιδί ιδέες. 

Όχι, πιο σημαντικό 

είναι το περιεχόμενο 

και οι ιδέες 

Δεύτερο πιο 

σημαντικό η 
διόρθωση 

διατύπωσης και 

έκφρασης 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε 
διάφορους τύπους λαθών;  

Ναι, στα ορθογραφικά λάθη. Γιατί όσο περνάν 

τα χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα 

ανορθόγραφα παιδιά. Το συνδέω και με τον 
τρόπο που βαθμολογείται ένα γραπτό στις 

πανελλαδικές, όπου κόβεται μία μονάδα. Εγώ 

δεν την κόβω βέβαια.  

Ναι, στα 
ορθογραφικά λάθη 

λόγω αύξησης της 

ποσότητάς τους με το 
πέρασμα του χρόνου 

Ανοχή στα 

ορθογραφικά λάθη 
λόγω χαμηλής 

βαθμολογικής 

βαρύτητάς τους στις 
πανελλαδικές 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα 

λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση του 
γραπτού λόγου;  

Ναι, το γραπτό θα διορθωθεί πολύπλευρα και 
θα διορθωθούν τα πάντα. Διόρθωση είναι, 

αξιολόγηση είναι, δεν μπορώ να κρίνω αν κάτι 

είναι πιο σημαντικό από το άλλο.  

Ναι, διόρθωση όλων 

των λαθών, γιατί 

συνδέεται με την 
αξιολόγηση 

Αδυναμία διάκρισης 

του πιο σημαντικού 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 
συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση και 

αν ναι σε ποια περίπτωση; 
 

 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα 

επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Κάνω γενικές παρατηρήσεις για το θέμα και 

βλέπω σημαντικά λάθη σε γραπτά και τα λέω 
σε όλους. Ζητώ να διαβάζουν πολύ καλά τις 

παρατηρήσεις μου. Όσο προλαβαίνω βέβαια, 
γιατί ο χρόνος δεν επαρκεί στη μία ώρα της 

διόρθωσης.  

Γενικές 

παρατηρήσεις για το 
θέμα 

Επισήμανση των πιο 

σημαντικών λαθών 
σε όλους 

Προτροπή για 

ανάγνωση 

παρατηρήσεων 

Έλλειψη χρόνου στη 

μία ώρα διόρθωσης 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση 

των λαθών;  

Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος που διδάσκει, 

που έχει μπροστά το γραπτό. Και η πορεία του 
μαθητή από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. 

Επίσης, το σπίτι είναι πολύ σημαντικό, πόσο 

δούλεψε το παιδί. Και εγώ ή ίδια που κάνω 
μάθημα.  

Ο καθηγητής που 

διδάσκει 

Η πορεία του μαθητή 

από το νηπιαγωγείο 

και το δημοτικό 

Η δουλειά του 
μαθητή στο σπίτι 

Ο διδάσκων  

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

μόνοι τους τα λάθη;  

Θα το έκανα, αλλά θέλει πολλή δουλειά, γιατί 

κάθε παιδί πώς να ξέρει το σωστό και πώς να 
το βρει. Δεν έχει τις γνώσεις. Δεν πιστεύω ότι 

θα βοηθούσε πολύ αυτό. Κάνω κάποιες φορές 

αυτοαξιολόγηση στην τάξη σε ασκήσεις, αλλά 
σε ολόκληρη έκθεση δεν έχει νόημα νομίζω.  

Θα εφαρμοζόταν, 
αλλά θέλει πολλή 

δουλειά 

 

Το παιδί δεν μπορεί 

να ξέρει το σωστό και 

πώς να το βρει. 
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Δεν πιστεύω ότι θα 

βοηθούσε 

Δεν έχει νόημα σε 
όλη την έκθεση – 

κάνω 

αυτοαξιολόγηση σε 
ασκήσεις 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα 

λάθη των συμμαθητών τους;  

Ναι, σε ασκήσεις μέσα στην τάξη. Σε 

ολόκληρο γραπτό όχι. Και δεν ξέρω αν θα 

λειτουργούσε, γιατί πολλά παιδιά αντιδρούν 
και δεν θέλουν, φοβούνται την κοροϊδία. Θα 

το θελαν μάλλον αυτό οι καλοί μαθητές, όχι 

οι υπόλοιποι. Προφορικά διορθώνουν τους 
συμμαθητές τους μόνο.  

Ναι, σε ασκήσεις 

μέσα στην τάξη 

Όχι, σε ολόκληρο το 
γραπτό 

Όχι, γιατί πολλοί 

μαθητές φοβούνται 

να εκτεθούν  

Λειτουργεί μόνο σε 

καλούς μαθητές 

Προφορική μόνο 

διόρθωση μαθητών 

στους συμμαθητές 

τους 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης -

δυσκολίες- 

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως διαδικασία;  

Όχι, ιδιαίτερα. Μόνο για λίγα παιδιά που 
ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται και οι γονείς 

τους, που θα πάρουν την έκθεση και θα τη 

συζητήσουν στο σπίτι.  

Όχι, μόνο για 
μαθητές που 

ενδιαφέρονται  

 Μόνο για γονείς που 
θα συζητήσουν με 

τους μαθητές την 

έκθεση στο σπίτι 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να κάνουν 
τα ίδια λάθη; Αν ναι, γιατί; 

Ναι, γιατί αδιαφορούν, γενικώς, και η 

οικογένεια ρωτά τι βαθμό πήρες μόνο.  

Ναι, γιατί 

αδιαφορούν, γενικά, 

οι  μαθητές 

Ναι, γιατί οι γονείς 

προσηλώνονται μόνο 

στον βαθμό  

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν 

την αποτελεσματικότητα της διόρθωσης 
στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

Η δυσκολία είναι να μπορέσεις να διορθώσεις 

τα παιδιά. Η διόρθωση καταντά να είναι 
τυπική και στα ίδια μοτίβα. Συνηθισμένες 

εκφράσεις, οι ίδιες πάντα. Έχουμε και εμείς τη 

δυσκολία σε κάθε γραπτό να βρούμε καινούρια 
διατύπωση. Λίγες φορές έχω αισθανθεί «τι 

ωραία που πήγε σήμερα», συνήθως είναι 

τυποποιημένα, μηχανικά. Και η διόρθωση είναι 
τελείως τυποποιημένη.   

Η δυσκολία να 

διορθωθούν οι 
μαθητές 

Η διόρθωση είναι 

τυπική, με 

συνηθισμένες 
εκφράσεις, 

μηχανιστική και 

τυποποιημένη 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη 

διόρθωση;  
Δεν με βοήθησε στη διόρθωση. Δεν έχει και 

τίποτα το ιδιαίτερο.  

Έλλειψη βοήθειας 

από το αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Δεν έχει και τίποτα το 
ιδιαίτερο 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της 
διόρθωσης; Ποτέ ολοκληρωμένα και οργανωμένα.  

Έλλειψη 

ολοκληρωμένης και 
οργανωμένης 

επιμόρφωσης 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Σε ένα υποθετικό σενάριο θα ήθελα να έχω με 

πολύ λιγότερα παιδιά και να κάνω παραπάνω 

από μια ώρα διόρθωση. Θα ήθελα περισσότερο 
χρόνο, για να δώσω παραδείγματα και να 

ασχοληθώ με κάθε λάθος.  

Ανάγκη λιγότερων 

μαθητών στην τάξη 

Ανάγκη 
περισσότερου χρόνου 

στη διόρθωση για 

ενασχόληση με κάθε 
λάθος 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K6 

[Φύλο: Γ, Σπουδές: Βασικό πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας: 25] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες  

(meaning units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης εφαρμόζετε στον 

γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 
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Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Α. Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το σωστό. 

Γράφω το σωστό σε εκείνους τους 
μαθητές που κρίνω ότι δεν μπορούν 

να γράψουν από μόνοι τους το σωστό 

και δεν θα ψάξουν να το βρουν. 
Παλιότερα έγραφα πάντα το σωστό, 

αλλά νομίζω ότι αυτό δεν λειτουργεί. 

Σε μαθητές που 

αδυνατούν να εντοπίσουν 
και να ψάξουν το σωστό 

Αίσθηση 

αναποτελεσματικότητας 

στην παροχή πάντα του 
σωστού 

Με μεταγλωσσική 

σχόλιο 

Β. Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα το σωστό με 
σχόλια. 

Τα σχόλια είναι περισσότερο 

προφορικά και όχι γραπτά.  

Προφορικά σχόλια όχι 

γραπτά 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Γ. Υπογραμμίζω μόνο τα 

λάθη που συναντώ  

χωρίς να δίνω το σωστό. 

Σπάνια το κάνω αυτό. Στους πολύ 

καλούς μόνο. Γιατί νομίζω ότι 
μπορούν να καταλάβουν και να το 

ψάξουν μόνοι τους.  

Σπάνια και μόνο στους 

πολύ καλούς μαθητές, 

που μπορούν να 
καταλάβουν και να 

ψάξουν το λάθος μόνοι 

τους 

Με μεταγλωσσική 

οδηγία 

Ε. Υπογραμμίζω τα λάθη και 

γράφω δίπλα μια οδηγία για 

διόρθωση στον μαθητή. 

Δεν το κάνω συχνά, γιατί οι μαθητές 

δεν μπαίνουν στον κόπο να 

διορθώσουν τα λάθη. Δεν δίνω 
κανόνες για διόρθωση, γιατί τα παιδιά 

δεν μαθαίνουν κανόνες στο σχολείο, 

ούτε στο Δημοτικό, ούτε στο 
Γυμνάσιο. Όταν δω ότι το λάθος είναι 

τόσο χοντρό, θα δώσω οδηγία γα 

διόρθωση.  

Όχι συχνά, γιατί οι 

μαθητές δεν διορθώνουν 

τα λάθη τους 

Δεν γίνεται εκμάθηση 

κανόνων στο σχολείο 

Σε πολύ χοντρά λάθη 

οδηγία για διόρθωση 

Με κωδικοποίηση 

Στ. Υπογραμμίζω τα λάθη 

δίνοντας μια ένδειξη για το 
είδος τους. 

Το κάνω αυτό. Δεν είμαι σίγουρη αν 

βοηθάει τον μαθητή, εμένα μάλλον 
βοηθάει και νομίζω ότι είμαι πιο 

σωστή απέναντι στον μαθητή, να έχει 

την ευκαιρία να δει τι είδους λάθος 
είναι και που θα απευθυνθεί. 

Ναι, βοηθά τον 
διδάσκοντα να είναι πιο 

σωστός απέναντι στον 

μαθητή 

Αβεβαιότητα για το αν 

βοηθά τον μαθητή 

Αίσθηση ότι δίνει την 
ευκαιρία στον μαθητή να 

δει το είδος του λάθους 

και πού να απευθυνθεί 

Με αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

Η. Υπογραμμίζω την 
πρόταση που υπάρχει λάθος 

και ζητώ από τον  μαθητή να 

την ξαναγράψει σωστά. 

Ζητώ να γράψει τα λάθη του στο κάτω 
μέρος του γραπτού. Κυρίως αυτό το 

ζητώ σε μαθητές που έχουν παρά 

πολλά λάθη. 

Σε μαθητές με παρά 
πολλά λάθη 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Δ. Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος.  

Πάντα το κάνω αυτό. Το συνήθισα 

μάλλον, από τα μαθητικά μου χρόνια. 

Πάντα κάτι πρέπει να βάλω κάτω, 
ίσως και γιατί οι μαθητές περιμένουν 

κάτι, όπως έβαζαν παλιά, «μπράβο», 

«πολύ ωραία».  Αν και πιστεύω ότι τα 
σχόλια είναι καλύτερο να γράφονται 

δίπλα στο λάθος.  

Ναι, λόγω συνήθειας από 

τα μαθητικά χρόνια 

Ναι, γιατί οι μαθητές 
περιμένουν τα σχόλια εν 

είδη αξιολόγησης 

Τα σχόλια είναι καλύτερο 

να γράφονται δίπλα στο 
λάθος 

 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά των 

μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών σε γενικές 
κατηγορίες σχολιάζοντας τα γραπτά των 

μαθητών; Αν ναι γιατί; 

Όταν κάνω σχόλια, θέλω να είναι 
δίπλα στο λάθος, γιατί τα σχόλια στο 

τέλος καταλήγουν να είναι γενικά και 

ο μαθητής δεν κάνει κόπο να δει ποιο 
είναι τι. Τα σχόλια δίπλα στο λάθος 

βοηθούν περισσότερο τον μαθητή να  

εντοπίσει τα λάθη και να ξέρει το 
είδος τους. Τα σχόλια στο τέλος 

χωρίζω σε κατηγορίες. Ξεκινώ από 

την ορθογραφία κτλ, μετά τα 
εκφραστικά και τέλος το περιεχόμενο. 

Με ενδιαφέρει πρώτα  να γράφουν τα 

παιδιά σωστά ελληνικά και μετά να 
πλουτίσουν ό,τι χρειαστεί στο 

περιεχόμενο.   

Τα σχόλια καλύτερα να 

γράφονται  δίπλα στο 

λάθος, για να το 

εντοπίσει ο μαθητής και 
να ξέρει το είδος του 

Τα σχόλια στο τέλος είναι 

γενικά και δεν κάνει κόπο 

ο μαθητής να τα δει 

Διάκριση σχολίων στο 

τέλος με ιεράρχηση 

βαρύτητας,  
αξιολογική 

προτεραιότητα στα λάθη 

ορθογραφίας, έκφρασης 
και στη συνέχεια στο 

περιεχόμενο 

Πρώτιστο ενδιαφέρον να 
γράφουν τα παιδιά σωστά 

ελληνικά 

Προφορική Θ. Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με Το κάνω κάποιες φορές, όχι πάντα. Κάποιες φορές 



357 

 

 

 

ανατροφοδότηση τον μαθητή.  Κυρίως στην αρχή της χρονιάς, ώσπου 

να γνωριστούμε, να δει ο μαθητής πώς 
διορθώνω και τι δεν κατάλαβε από τη 

διόρθωση, ώστε να το συζητήσουμε.  

Κυρίως στην αρχή της 

χρονιάς μέχρι να 
εξοικειωθεί ο μαθητής με 

το συγκεκριμένο τρόπο 

διόρθωσης 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Ι. Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Βαθμολογώ το κάθε γραπτό, δεν δίνω 
στον μαθητή όμως τη βαθμολογία. 

Ίσως γιατί δεν θέλω ο μαθητής να το 

παίρνει ως τεστ ή διαγώνισμα. Αν 
έβαζα βαθμό, ο μαθητής θα είχε το 

νου του στον βαθμό και δεν θέλω να 

είναι έτσι.  

Ναι, βαθμολογείται το 
κάθε γραπτό χωρίς να 

δίνεται η βαθμολογία 

στον μαθητή 

Όχι βαθμός στον μαθητή, 

λόγω προσήλωσης του 

στον βαθμό 

Επιδίωξη να μην 

εκλαμβάνεται το γραπτό 

ως τεστ ή διαγώνισμα 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  
Όχι, νομίζω. Έτσι διορθώνω από την 

αρχή μέχρι το τέλος.  

Όχι, ενιαία η διόρθωση  

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε;  

Τα λάθη περιεχομένου και δομής 

αφορούν περισσότερο τις μεγαλύτερες 

τάξεις. Από τη στιγμή, βέβαια, που 
βλέπω λάθος θα διορθώσω, 

ανεξάρτητα με το είδος. Περισσότερο 

λειτουργώ ανάλογα με τον μαθητή.  

Ναι, τα λάθη 
περιεχομένου και δομής 

αφορούν μεγαλύτερες 

τάξεις 

Κάθε λάθος που 
εντοπίζεται διορθώνεται 

Διόρθωση ανάλογα με 

μαθητή 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του γραπτού 
λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Το σημαντικό είναι να αποδίδει 
σωστά ο μαθητής αυτό που σκέφτεται.  

Βαρύτητα στη σωστή 

απόδοση της σκέψης του 

μαθητή 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε διάφορους 

τύπους λαθών;  

Στα λάθη ορθογραφίας. Είμαι 

επιεικής, γιατί θεωρώ ότι την 
ορθογραφία δεν τη μαθαίνουν σωστά 

από το δημοτικό και φοβάμαι ότι δεν 

διορθώνεται στο Γυμνάσιο. Είμαι 
βέβαια πιο ανεκτική όσο τα παιδιά 

είναι μικρά, γιατί μεγαλώνοντας 

παίρνουν και κάτι. Και στα άλλα 
μαθήματα έχω το γλωσσικό κριτήριο 

και διορθώνω λάθη, γιατί όταν 

διαβάζω κάτι θέλω να το 
καταλαβαίνω.  

Οι μαθητές δεν 

μαθαίνουν την 

ορθογραφία σωστά από 
το δημοτικό 

Ανοχή στα λάθη 

ορθογραφίας λόγω 

αίσθησης ματαιότητας 
στη διόρθωσή της στο 

Γυμνάσιο 

Ανοχή των λαθών στους 
μικρότερους μαθητές 

Έλλειψη ανοχής λαθών 

και στα υπόλοιπα 
μαθήματα 

Βαρύτητα στα λάθη που 

σχετίζονται με την 
κατανόηση του γραπτού 

λόγου 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα λάθη 

που συναντάτε κατά τη διόρθωση του γραπτού λόγου;  

Ξεκινώ με τη διόρθωση όλων των 
λαθών. Το αισθάνομαι σαν χρέος και 

ότι δεν κάνω σωστά, αν δεν το κάνω 

αυτό. Το παιδί πρέπει να δει από 

αυτόν που το διορθώνει ποιό είναι το 

σωστό. Δεν ξέρω αν έτσι το ‘χω πάρει 

από τότε που ήμουνα μαθήτρια.  

Χρέος η διόρθωση όλων 

των λαθών 

Ο μαθητής πρέπει να 
γνωρίζει ποιό είναι το 

σωστό 

Είναι συνήθεια από τα 

μαθητικά χρόνια του 
διδάσκοντος 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα 
λάθη κατά τη διόρθωση και αν ναι σε ποια 

περίπτωση; 

Ναι, μόνο σε μαθητές που έχουν 

πολλά λάθη και επαναλαμβανόμενα, 

γιατί κουράζομαι. Επειδή θυμώνω, 
λέω στον μαθητή να διορθώσει μόνος 

του τα υπόλοιπα λάθη. 

Μόνο σε μαθητές με 

πολλά 
επαναλαμβανόμενα λάθη 

λόγω κούρασης 

Λόγω θυμού διδάσκοντος 
καλείται ο μαθητής να 

διορθώσει μόνος του τα 
υπόλοιπα λάθη 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα 

επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Γράφουμε λάθη από διάφορα γραπτά 

στον πίνακα και οι μαθητές στο 
τετράδιο. Μπορεί να ζητήσω από τους 

μαθητές να ασχοληθούν με ένα λάθος 

ρωτώντας «Πρέπει να αλλάξουμε κάτι 
εδώ;».  

Αναγραφή ενδεικτικών 

λαθών από διάφορα 

γραπτά στον πίνακα 

Πιθανή εμπλοκή των 

μαθητών σε διόρθωση 

κάποιου λάθους με χρήση 
ερώτησης από τον 

διδάσκοντα 
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Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των 

λαθών;  

O εκπαιδευτικός. Γι’ αυτό είμαι εγώ 

εδώ, για να βοηθήσω τον μαθητή να 
δει ποιο είναι το σωστό.  

O  εκπαιδευτικός, για να  

βοηθήσει τον μαθητή  να 
δει ποιο είναι το σωστό 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν μόνοι 
τους τα λάθη;  

Σπάνια. Μία φορά το χρόνο γίνεται 

αυτό για να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό. Αλλά και τι να κάνω 

μετά; Να ξαναπάρω το γραπτό και να 

το διορθώσω; Έχουμε την τάση να τα 
δίνουμε έτοιμα, και τα παιδιά δεν 

είναι ώριμα να το κάνουν.  

Σπάνια, για να γίνει κάτι 
διαφορετικό 

Προβληματισμός για την 

ανάγκη επαναδιόρθωσης 

Οι μαθητές έχουν μάθει 

στις έτοιμες λύσεις 

Έλλειψη ωριμότητας από 

τον μαθητή 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη 

των συμμαθητών τους;  

Σπάνια. Για να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό. Δεν το κάνω μόνιμα, 

γιατί θεωρώ ότι δεν θα γίνει σωστά 

και είναι σαν να βγάζω τη δική μου 
ευθύνη και την αναθέτω κάπου αλλού. 

Εξάλλου, οι  μαθητές ως ένα σημείο 

μπορούν να διορθώσουν.  

Σπάνια, για να γίνει κάτι 

διαφορετικό 

Όχι μόνιμα, λόγω 
αίσθησης ότι δεν θα γίνει 

σωστά 

Αίσθηση ότι μετατίθεται 

η ευθύνη από τον 

διδάσκοντα στον μαθητή 

Οι μαθητές είναι σε θέση 

να διορθώσουν ως ένα 

σημείο 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης – 

δυσκολίες - 

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως διαδικασία;  

Σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν 

κάνουμε τίποτα και ότι δεν παίζει 
ρόλο η διόρθωση. Σαν να έχει 

παγιωθεί μια κατάσταση και δεν την 

κουνάει κάτι άλλο.  

Όχι, αίσθηση 

ματαιότητας 

Αμφισβητείται το αν 

παίζει ρόλο η διόρθωση 

Αίσθηση παγιωμένης 
κατάστασης  

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να κάνουν τα ίδια 
λάθη; Αν ναι, γιατί; Ναι.  

Επανάληψη ίδιων λαθών 

από τους μαθητές 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα της διόρθωσης στο πλαίσιο 
της γλωσσικής διδασκαλίας; 

Αρχικά, το ότι δεν έχουμε 

επιμορφωθεί και δεν αλλάζουμε τον 
τρόπο στον οποίο έχουμε συνηθίσει. 

Δεν φτάνει και ο χρόνος να ασχοληθώ 

με κάθε μαθητή. Ζητάμε, τελικά, από 
τους μαθητές να γράφουνε πολλά 

πράγματα από την αρχή και χάνονται. 

Έλλειψη επιμόρφωσης 

Συνήθεια στον ίδιο τρόπο 

διόρθωσης  

Έλλειψη χρόνου για 
ενασχόληση με κάθε 

μαθητή 

Αδυναμία μαθητών να 
ανταποκριθούν στις 

αυξημένες απαιτήσεις 

των διδασκόντων 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη 

διόρθωση;  
Νομίζω πως δεν με βοηθά. Τα πολύ 

θεωρητικά πράγματα δεν βοηθούν σε 
κανέναν τομέα.  

Έλλειψη βοήθειας από το 
αναλυτικό πρόγραμμα 

Τα πολύ θεωρητικά 

πράγματα δεν βοηθούν σε 

κανέναν τομέα 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της διόρθωσης 
Ποτέ.  

Έλλειψη επιμόρφωσης 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Να βάζουμε πιο μικρές εργασίες και 

να διορθώνονται πιο συχνά. Όχι μια 

φορά το μήνα στο ένα, το επίσημο 
γραπτό.  

Πιο συχνή διόρθωση πιο 

μικρών εργασιών 

 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K7 

[Φύλο: Γ, Σπουδές: Βασικό πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας:13] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning 

units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης εφαρμόζετε 
στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 
Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το σωστό. 

Ναι, το κάνω, γιατί ο μαθητής θα πρέπει να δει 

το λάθος που έκανε και το σωστό από επάνω, 
για να το προσέξει. Σε λάθη που αξιολογώ ως 

Ναι, λόγω ανάγκης 

εντοπισμού του 
λάθους για να το 
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σημαντικά θα δώσω το σωστό. προσέξει ο μαθητής 

Ναι, σε λάθη που 

αξιολογούνται  ως 
σημαντικά 

Με 

μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

 

 Διορθώνω το λάθος και γράφω  

δίπλα το σωστό με σχόλια. 

Τα σχόλια τα συνοψίζω συνήθως κάτω στο 

τέλος του γραπτού. Θα τα γράψω δίπλα μόνο σε 
πολύ έντονα λάθη. 

Σχόλια συνήθως στο 

τέλος του γραπτού 

Ναι, σε πολύ έντονα 
λάθη 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα λάθη 

που συναντώ, χωρίς να δίνω το 
σωστό. 

Κάνω σκέτη υπογράμμιση μόνο σε λάθη που 

θεωρώ ασήμαντα.  

Μόνο σε ασήμαντα 

για τον διδάσκοντα 
λάθη 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη και 
γράφω μια οδηγία για 

διόρθωση στον μαθητή. 

Εν μέρει το κάνω αυτό στο τέλος, στα σχόλια 

του γραπτού.  

Εν μέρει, η οδηγία για 

διόρθωση δίνεται στα 

σχόλια στο τέλος του 
γραπτού 

Με 

κωδικοποίηση 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη δίνοντας 

μια ένδειξη για το είδος τους. 

Όχι, δεν δίνω ένδειξη, γράφω ολόκληρα σχόλια, 

γιατί δημιουργείται σύγχυση με τα σύμβολα και 

μπερδεύουν τον μαθητή, ο οποίος  θα 
ξαναρωτήσει για διευκρίνηση συμβόλων.  

Όχι, λόγω σύγχυσης 

του μαθητή με τα 

σύμβολα 

Όχι, λόγω ανάγκης 

διευκρίνισης 

συμβόλων στον 
μαθητή 

Με 

αναδιατύπωση 

του λάθους από 

τον μαθητή 

 

Υπογραμμίζω την πρόταση που 

υπάρχει λάθος και ζητώ από 

τον μαθητή να την ξαναγράψει 
σωστά. 

Αυτό δεν το κάνω. Υπογραμμίζω την πρόταση 
αλλά δεν ζητώ να ξαναγραφεί, γιατί θεωρώ ότι 

αυτό είναι υπόθεση του δημοτικού περισσότερο. 

Ακόμη, τα παιδιά αν δουν το λάθος θα το 
καταλάβουν, δεν θα βοηθήσει να το 

ξαναγράψουν.  

Όχι, γιατί είναι 

υπόθεση του 
δημοτικού η 

αναδιατύπωση της 

πρότασης που 
περιέχει λάθος 

Αρκεί να δουν οι 

μαθητές το λάθος, δεν 

χρειάζεται να 
ξαναγραφεί 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο τέλος.  

Ναι, το κάνω, γιατί θεωρώ ότι ο μαθητής στο 

τέλος της έκθεσης θα πρέπει να έχει μια 

γενικότερη εικόνα για το γραπτό του. Με 
βοηθάει και εμένα να οργανώνω καλύτερα το 

γραπτό και να έχω μια καλύτερη εικόνα για τον 

μαθητή. Πολλοί μαθητές δεν δίνουν, ωστόσο,  
τόση σημασία.  

Ναι, γιατί πρέπει ο 

μαθητής να έχει μια 
γενική εικόνα του 

γραπτού του 

Βοηθάει τον 

διδάσκοντα στη 
διαμόρφωση εικόνας 

για τον μαθητή και 

στην οργάνωση του 
γραπτού 

Πολλοί μαθητές δεν 

δίνουν σημασία στα 
γενικά σχόλια 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά των 
μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών σε γενικές 

κατηγορίες σχολιάζοντας τα γραπτά των 

μαθητών; Αν ναι γιατί; 

Αρχίζω πάντα με ένα θετικό σχόλιο και στη 
συνέχεια θα πω για το περιεχόμενο, τη δομή και 

τη διατύπωση και θα μιλήσω ξεχωριστά για τον 

πρόλογο και τον επίλογο. Γιατί μάθαμε να 
λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, από τα 

σχολικά μας χρόνια, από τότε που διόρθωναν 

τις δικές μας εκθέσεις. Ίσως και γιατί η έκθεση 
είναι μια λογική ακολουθία και θεωρώ σωστό ο 

μαθητής να έχει μια σειρά στην οργάνωση των 
σκέψεων του. Με διευκολύνει και εμένα στο να 

έχω καλύτερη εικόνα του γραπτού. 

Δίνεται, αρχικά, ένα 

θετικό σχόλιο 

Διαχωρισμός  των 
σχολίων σε σχόλια 

περιεχομένου, δομής 

και διατύπωσης 

Ξεχωριστά σχόλια για 

πρόλογο και επίλογο 

Ο τρόπος σχολιασμού 

είναι συνήθεια των 
μαθητικών χρόνων 

Βοηθά στην 

οργάνωση των 
σκέψεων του μαθητή, 

γιατί η έκθεση είναι 

μια λογική ακολουθία 

Διευκολύνει τον 
διδάσκοντα στο να 

έχει καλύτερη εικόνα 

του γραπτού 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω με 
τον μαθητή.  

Την ώρα που δίνω πίσω τις εκθέσεις κάνω 

κάποιες κρίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, σε 
αυτούς που νομίζω ότι πρέπει να ακούσουν 

κάτι.   

Γίνονται θετικές και 

αρνητικές κρίσης την 

ώρα της παράδοσης 
των γραπτών σε 

όσους θεωρεί ο 

διδάσκων ότι πρέπει 
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Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Όχι, μένω στα σχόλια. Τα παιδιά βέβαια ζητάνε 
βαθμό, αλλά μένουν μετά στον βαθμό και 

αφήνουν την ουσία, που είναι τα λάθη τους.  

Όχι γίνεται μόνο 

σχολιασμός 

Όχι, λόγω 
προσήλωσης του 

μαθητή στον βαθμό 

και όχι στα λάθη, που 
είναι η ουσία 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  

Όχι ιδιαίτερα. Σε μικρές τάξεις επιμένω πιο 
πολύ στο να μου δίνουν κάποιες βασικές 

απόψεις και ολοκληρωμένες προτάσεις, ενώ σε 

μεγαλύτερες βλέπω πιο λεπτομερειακά τα λάθη.  

Σε μικρές τάξεις η 

βαρύτητα δίνεται σε 
βασικές απόψεις και 

ολοκληρωμένες 

προτάσεις 

Πιο λεπτομερειακή 
εξέταση λαθών σε 

μεγαλύτερες τάξεις 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 

συναντάτε;  

Όχι ιδιαίτερα. Μόνο τα ορθογραφικά τα 

διορθώνω πάντα, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω 

το γραπτό με ορθογραφικά λάθη και να το 
καταλάβω.  

Όχι ιδιαίτερα. 
Τακτική διόρθωση 

στα ορθογραφικά 

λάθη λόγω εμπλοκής 
τους στην κατανόηση 

του γραπτού 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του γραπτού 

λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Θεωρώ πιο σημαντικά αυτά που δυσκολεύουν 

την απόδοση νοήματος.  

Βαρύτητα στα λάθη 

που δυσκολεύουν την 
απόδοση νοήματος 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /ή σε διάφορους 
τύπους λαθών;  

Στο περιεχόμενο. Δεν θα ψάξω να βρω αν ο 

μαθητής, κυρίως του Γυμνασίου,  ξέχασε κάτι 

για να καλύψει επαρκέστερα το θέμα. Είμαι και 
σε κάποια ορθογραφικά ανεκτική, που δεν είναι 

χοντρά. Δεν είμαι ανεκτική σε λάθη στις 

καταλήξεις ρημάτων.  

Επιείκεια στο 

περιεχόμενο λόγω 
γυμνασιακής 

βαθμίδας 

Ανοχή σε κάποια 
ορθογραφικά λάθη  

που δεν είναι χοντρά 

Έλλειψη ανοχής σε 

λάθη καταλήξεων των 
ρημάτων 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα τα 

λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση του 

γραπτού λόγου;  

Σε μέτρια και καλά γραπτά θέλω να καλύψω 
όσο το δυνατόν περισσότερα.  

Ναι, επιδίωξη 

κάλυψης λαθών σε 

μέτρια και καλά 

γραπτά 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα 

λάθη κατά τη διόρθωση και αν ναι σε ποια 
περίπτωση; 

Ναι, σε πολύ αδύναμα γραπτά, ο μαθητής 
πρέπει να διορθώσει πολύ βασικά λάθη πρώτα.  

Ναι, επιδίωξη 

διόρθωσης πολύ 
βασικών λαθών σε 

αδύναμα γραπτά 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και τα 

επιστρέψετε στους μαθητές, τι κάνετε; 

Δεν τους ζητώ να ξαναγράψουν κάτι. Αφιερώνω 

μια διδακτική ώρα και εντοπίζω γενικά λάθη 

που έγιναν και το τι θα έπρεπε να γραφεί στο 
θέμα. Διαβάζω ανώνυμα και κάποιες προτάσεις 

για να δουν οι μαθητές τα λάθη.  

Δεν ζητείται από τους 

μαθητές να 
ξαναγράψουν κάτι 

Εντοπισμός γενικών 

λαθών σε μια 
διδακτική ώρα 

Ανάλυση του τι 

έπρεπε να γραφεί στο 

θέμα 

Ανάγνωση 

προτάσεων με λάθη 

ανώνυμα 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των 
λαθών;  

O εκπαιδευτικός έχει τον κυρίαρχο ρόλο ίσως 
στη διόρθωση. 

Κυρίαρχος ο ρόλος 
του διδάσκοντος στη 

διόρθωση 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν μόνοι 

τους τα λάθη;  

Όχι, δεν το κάνω αυτό. Γιατί, ίσως, έχω μια 

σειρά σε αυτά που θέλω εγώ να τους πω. 

Μπορεί να τους πω να εντοπίσουν το λάθος, όχι 
να το διορθώσουν, γιατί οι καλοί μαθητές θα 

δώσουν τη σωστή απάντηση, ενώ οι υπόλοιποι 

δεν μπορούν.  

Όχι, αποτελεί εμπόδιο 
στο σχεδιασμό του 

διδάσκοντος ως προς 

τη διόρθωση 

Μόνο εντοπισμός του 

λάθους, γιατί οι 

αδύναμοι μαθητές δεν 
μπορούν να το 

διορθώσουν 

 

 

 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν τα 
λάθη των συμμαθητών τους;  

Σπάνια. Κυρίως λόγω χρόνου και κάλυψης της 

ύλης. Θα άφηνα να γίνει κάτι τέτοιο επιλεκτικά, 
να δώσω γραπτά να διορθώσουν μαθητές που 

είναι στο ίδιο επίπεδο, όχι ένας αδύναμος σε 

έναν καλό και το αντίστροφο.   

Σπάνια, λόγω 

έλλειψης χρόνου 

Ανάγκη κάλυψης 

ύλης 

Η αλληλοδιόρθωση 

θα γινόταν μόνο με 
κριτήριο την 

ομοιογένεια των 
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μαθητών ως προς την 

επίδοση 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης – 

δυσκολίες –

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως διαδικασία;  
 

 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να κάνουν τα 
ίδια λάθη; Αν ναι, γιατί; 

Ναι, και πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί δίνουν 

στα παιδιά να γράφουν εκθέσεις όλα αυτά τα 
χρόνια, αφού οι μαθητές επαναλαμβάνουν τα 

ίδια λάθη. Αυτό με προβλημάτισε πραγματικά 

και θεωρώ ότι η έκθεση πρέπει να σταματήσει 
με αυτή την μορφή. Είναι αγχωτική και πιεστική 

για τους μαθητές η όλη διαδικασία.   

Ναι, επανάληψη ίδιων 

λαθών από τους 

μαθητές 

Ανάγκη να 

σταματήσει η έκθεση 

με αυτή τη μορφή 

Αγχωτική και 
πιεστική για τους 

μαθητές η διαδικασία 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα της διόρθωσης στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας; 

Δεν έχουμε εκπαιδευτεί σωστά και η διόρθωση 

είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δίνουμε στους 

μαθητές τυποποιημένες διορθώσεις  και δεν 
τους αφήνουμε να εκφραστούν ελεύθερα. Ο 

μαθητής δίνει και αυτός πέντε πράγματα 

τυποποιημένα, τι θα ήθελε να ακούσει η 
καθηγήτρια, για να βαθμολογηθεί σωστά.  

Έλλειψη εκπαίδευσης 
των διδασκόντων στη 

διόρθωση 

Η διόρθωση δύσκολη 
διαδικασία 

Τυποποίηση 

διόρθωσης από 

διδάσκοντα και 
ανελευθερία 

έκφρασης των 

μαθητών 

Τυποποιημένη 

προσαρμογή μαθητών 

στις προσδοκίες των 
διδασκόντων με 

στόχο την καλύτερη 

αξιολόγηση 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη 
διόρθωση;  

Με βοηθά ελάχιστα. Είναι αυτά τα γνωστά, τα 

χιλιοειπωμένα. Λείπει η πρακτική. Θα ήθελα να 

υπάρχουν ειδικοί να μας πούνε ποιο είναι το 
σημαντικό λάθος να δούμε σε ένα γραπτό. 

Γράφω σχόλια και αναρωτιέμαι: «αυτό ήταν το 

πιο σημαντικό που πρέπει να δει ο μαθητής;».  

Ελάχιστη η βοήθεια 
από το αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Αναλώνεται σε 
κοινοτοπίες 

Απουσία πρακτικής 

Ανάγκη 

εξειδικευμένων 
κατευθύνσεων για τη 

βαρύτητα λαθών στον 

γραπτό λόγο 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της 
διόρθωσης; Όχι, ποτέ.  

Έλλειψη 
επιμόρφωσης στη 

διόρθωση 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Να δούμε και εμείς τι περιμένουμε από τα 

παιδιά να γράψουν. Η  διόρθωση μπορεί να 

αφορά την παραγωγή παραγράφων μέσα στην 

τάξη και η διόρθωση να είναι άμεση, γιατί ο 

χρόνος που μεσολαβεί κάνει τα παιδιά να 

ξεχνάνε τι έχουν γράψει.  

Ανάγκη 

προσδιορισμού  των 
προσδοκιών των 

διδασκόντων για τον 

γραπτό λόγο των 
μαθητών 

Διόρθωση με έμφαση 

στην παραγωγή 

παραγράφων 

Ανάγκη άμεσης 

διόρθωσης όχι 

ετεροχρονισμένης 

 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K8 

 [Φύλο: Γ, Σπουδές: Μεταπτυχιακό, Έτη προϋπηρεσίας: 9] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης 

εφαρμόζετε στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Ναι, το προτιμώ. Γνωρίζω ότι είναι λίγο επεμβατικό, 
αλλά επιλέγω να το διορθώσω εγώ γιατί δεν έχουμε τόσο 

χρόνο ώστε να επανελέγξω αν όντως ο μαθητής βρήκε 

Ναι, λόγω έλλειψης 
χρόνου για 

επανέλεγχο του 



362 

 

 

 

μόνος του το λάθος ή να ξαναδώ το τετράδιο. 

Παράλληλα, το κάνω για να μην ανατρέχει το παιδί 
αλλού π.χ. κάποια παιδιά δεν έχουν λεξικό. Δεν 

προλαβαίνουμε, τέλος, μέσα στην τάξη να διορθώσουν οι 

μαθητές. Ξέρω, βέβαια ότι αυτή είναι παλαιομοδίτικη 
μέθοδος.  

μαθητή  

Επίγνωση ότι είναι 

λίγο επεμβατικό 

Ναι, για να μην 

ανατρέχει ο μαθητής 

αλλού για το σωστό 

Έλλειψη χρόνου για 
διόρθωση μέσα στην 

τάξη 

Είναι παλιομοδίτικη 
μέθοδος 

Με 

μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα  το σωστό 
με σχόλια. 

Δεν το κάνω, για να μην τρομοκρατηθεί το παιδί 

βλέποντας και το διορθωμένο και τα σχόλια από δίπλα.  

Όχι, για να μην 

τρομοκρατηθεί ο 

μαθητής από τα 
σχόλια και τη 

διόρθωση 

 

 

 

 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα 
λάθη που συναντώ χωρίς 

αν δίνω το σωστό. 

Το κάνω σε κάποιους μαθητές και σε κάποιες εκθέσεις 

που είναι πιο προχωρημένες από τις άλλες, γιατί θα 
μπορέσουν οι μαθητές να καταλάβουν το λάθος και να το 

επαναδιατυπώσουν. Στους υπόλοιπους επιλέγω το 

σωστό.  

Σε προχωρημένα 

γραπτά μαθητών για 

να κατανοήσουν οι  

μαθητές το λάθος και 
να το 

επαναδιατυπώσουν 

Στους υπόλοιπους 

μαθητές παροχή του 
σωστού 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη και 

γράφω μια οδηγία για 

διόρθωση στον μαθητή. 

Σε κάθε έκθεση θα υπάρξει κάποια οδηγία σε κάτι που 
θα επιλέξω εγώ, το οποίο είναι κάτι που έχω διδάξει 

στην τάξη και θεωρώ ότι θα έπρεπε να το κάνει σωστά 

στο γραπτό, ή θα είναι κάτι που θα μπορέσει να το λύσει 
μόνος του ο μαθητής. 

Παροχή οδηγίας για 

κάτι που έχει διδαχθεί 

Παροχή οδηγίας για 

κάτι που έπρεπε ο 

μαθητής να κάνει 
σωστά στο γραπτό 

Παροχή οδηγίας για 

κάτι που μπορεί να το 

λύσει μόνος του ο 
μαθητής 

Με 

κωδικοποίηση 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη 
δίνοντας μια ένδειξη για 

το είδος τους. 

Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό. Φοβάμαι ότι η ένδειξη 
δεν θα γίνει αντιληπτή από τον μαθητή και, παράλληλα, 

είναι κάτι τελείως απρόσωπο. Από τη δική μου εμπειρία 

ως μαθήτρια θεωρούσα ότι αυτό το έκανε ένας τεμπέλης 
δάσκαλος και έπρεπε να ψάξει ο μαθητής τι ήταν αυτό το 

λάθος.  

Όχι, λόγω φόβου 

αδυναμίας 
κατανόησης της 

ένδειξης από τον 

μαθητή 

Είναι κάτι απρόσωπο 

Η πρακτική αυτή 

παραπέμπει σε 
τεμπέλη δάσκαλο 

Με 

αναδιατύπωση 

του λάθους 

από τον 

μαθητή 

 

Υπογραμμίζω την 

πρόταση που υπάρχει 
λάθος και ζητώ από τον 

μαθητή να την 

ξαναγράψει σωστά. 

Το κάνω σε κάποιες περιπτώσεις, όταν η έκθεση είναι 
γενικά καλή, αλλά έχει κάποιες εκφραστικές αδυναμίες. 

Θα επιλέξω κάποια κομμάτια να τα ξαναγράψει, σαν 

άσκηση δική του. Αν κρίνω ότι είναι μέσα στις 
δυνατότητες του παιδιού, θα ζητήσω να 

επαναδιατυπώσει την πρόταση 

Σε περιπτώσεις που η 

έκθεση είναι καλή, 
αλλά έχει κάποιες 

εκφραστικές 

αδυναμίες, σαν 
άσκηση 

Θα ζητηθεί ανάλογα 

με τις δυνατότητες του 

μαθητή να 
επαναδιατυπώσει την 

πρόταση 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να το συζητήσω 

προφορικά με τον μαθητή 

Αυτό δεν γίνεται μέσα στην τάξη, δηλαδή συνήθως τα 

λάθη τους τα συζητάμε στην ώρα της διόρθωσης της 
έκθεσης και είναι κυρίως λάθη ομαδοποιημένα, όχι για 

τον καθένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο για λόγους 

χρόνου. 

Δεν γίνεται αυτό μέσα 
στην τάξη 

Γενική συζήτηση 

ομαδοποιημένων 
λαθών την ώρα της 

διόρθωσης 

Έλλειψη χρόνου για 

ενασχόληση με τον 
κάθε μαθητή 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο 

τέλος.  

Το κάνω, γιατί το θεωρώ πιο προσωπικό, μια πιο 

προσωπική επαφή με το γραπτό και το παιδί το ίδιο. 
Επίσης, αν ένας γονιός θέλει να δει το γραπτό να ξέρει 

που κάνει λάθος και να καταλάβει τι γίνεται. Είναι ένα 
μήνυμα δικό μου προς το παιδί, για να καταλάβει που 

διορθώνω, τι διορθώνω και που υστερεί.  

Ναι, αποτελεί 

προσωπική επαφή με 
τον μαθητή και το 

γραπτό του 

Απευθύνεται και 

στους γονείς για 
ενημέρωση τους ως 

προς τα λάθη 
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Είναι ένα μήνυμα 

προς τον μαθητή για 
να καταλάβει  τις 

διορθώσεις του 

διδάσκοντος και τις 
αδυναμίες του 

 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά 
των μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών 

σε γενικές κατηγορίες σχολιάζοντας τα 

γραπτά των μαθητών; Αν ναι γιατί;  

 Ξεκινώ από το περιεχόμενο, γιατί βαθμολογικά έχει το 

μεγαλύτερο βάρος και ενημερώνω τα παιδιά σε ποιο 
βαθμό κάλυψαν το θέμα. Μετά θα μιλήσω για έκφραση, 

για ορθογραφία, για τη δομή και για το επικοινωνιακό 
πλαίσιο. Αυτό με βοηθά στο να μην πελαγώσω και να 

εντοπίσω και τα θετικά και τα αρνητικά, ώστε να 

γνωρίζει ο μαθητή που υστερεί και που όχι. Με βοηθά 
ακόμη στη βαθμολόγηση στο προσωπικό μου αρχείο, 

ώστε να μπορώ να ενημερώσω το γονιό για το που 

υστερεί το παιδί.  

Αρχικά σχολιασμός 

περιεχομένου, γιατί 
βαθμολογικά έχει το 

μεγαλύτερο βάρος. 

 Μετά σχολιάζεται η 

έκφραση, η 
ορθογραφία, η δομή 

και το επικοινωνιακό 

πλαίσιο 

Βοηθά τον 
διδάσκοντα στον 

εντοπισμό θετικών και 

αρνητικών στοιχείων 

Ενημέρωση του 

μαθητή για το πού 

υστερεί 

Συνεισφέρει στη 
βαθμολόγηση του 

γραπτού 

Συνεισφέρει στην 
ενημέρωση των 

γονέων για τις 

αδυναμίες του μαθητή 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών  

Το βαθμολογώ. Με τα κριτήρια που έχουμε, πόσο πιάνει 
το περιεχόμενο, η έκφραση κτλ κρατώ μια βαθμολογία 

και τη δίνω στον μαθητή. Στο τέλος βέβαια μπορεί να 

τους μείνει ο βαθμός, το κάνω όμως  γιατί τα παιδιά 
μπορούν να δουν μια εξέλιξη, έχουν ένα μπούσουλα, μια 

ενημέρωση, ότι κινούνται κάπου 

Ναι, με βάση τα 

υπάρχοντα κριτήρια 

(περιεχόμενο, 
έκφραση κτλ) 

Ο βαθμός αποτελεί 

ενημέρωση του 

μαθητή για την 
εξέλιξη του 

Επιφύλαξη ότι ο 

μαθητής θα 
προσηλωθεί στον 

βαθμό 

 
 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  

Ζητώ λιγότερα πράγματα στην α΄ γυμνασίου και δεν είμαι 
τόσο λεπτολόγος, κινούμαι στα βασικά, ώστε να μην 

τρομοκρατηθεί το παιδί. Στις μεγαλύτερες τάξεις θα 

έδινα περισσότερο το σωστό, γιατί πρέπει να διορθωθούν 
κάποια λάθη άμεσα με το σκεπτικό ότι πάνε στο λύκειο 

και κάποιες διαδικασίες επισπεύδονται.  

Σε μικρές τάξεις 

λιγότερες απαιτήσεις 
για να μην 

τρομοκρατηθεί ο 

μαθητής 

Παροχή του σωστού 

περισσότερο σε 

μεγαλύτερες τάξεις 
για άμεση διόρθωση 

λαθών πριν τη 

μετάβαση στο λύκειο 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 

συναντάτε;  

Ίσως είμαι πιο επεμβατική σε λάθη αντικειμενικά, με την 

έννοια ότι είναι π.χ. ορθογραφικό λάθος και επομένως 
εντοπίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Είμαι πιο χαλαρή σε 

λάθη δομής ή έκφρασης γιατί δεν υπάρχει μια σωστή 

απάντηση και δεν θέλω να προδικάσω ότι έτσι πρέπει να 
το πει ο μαθητής.  

Άμεση επέμβαση σε 
λάθη που θεωρούνται 

αντικειμενικά, όπως 
τα ορθογραφικά 

Χαλαρότητα σε λάθη 

δομής ή έκφρασης 

που δεν υπάρχει μια 
σωστή απάντηση 

Επιδίωξη να μην 

προκαθοριστεί ότι 
έτσι πρέπει να το πει ο 

μαθητής σε λάθη 

δομής και έκφρασης  

Βαρύτητα λαθών 
Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του 
γραπτού λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Όλα είναι σημαντικά, γιατί το γραπτό είναι ένα σύνολο. 

Βέβαια εξαρτάται από την τάξη και τις απαιτήσεις που 

έχουμε από τα παιδιά.  

Σημαντικότητα όλων 
των λαθών λόγω 

συνολικής 

αντιμετώπισης 
γραπτού 

Διαβάθμιση 

βαρύτητας ανάλογα 
με την τάξη και τις 
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απαιτήσεις του 

διδάσκοντος από τα 
παιδιά 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε 
διάφορους τύπους λαθών;  

Είμαι ανεκτική στο επικοινωνιακό πλαίσιο. Ας μάθουν 

το τυπικό κομμάτι ενός άρθρου ή μιας επιστολής και τα 

υπόλοιπα θα τα δούνε στο Λύκειο, γιατί είναι και θέμα 
ωριμότητας. Είμαι ανεκτική και στον τονισμό στα παιδιά 

των μεταναστών, γιατί κάνουν πολλά λάθη τονισμού και 

δεν μπορώ να κοκκινίσω όλο το γραπτό.  

Ανοχή σε λάθη που 

σχετίζονται με το 

επικοινωνιακό πλαίσιο 
–αναμονή εξέλιξης 

στο Λύκειο 

Ανοχή στον τονισμό 
σε παιδιά μεταναστών 

λόγω φόβου 

υπερδιόρθωσης 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα 

τα λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση του 
γραπτού λόγου;  

Ναι, όλα. Ξέρω ότι μπορεί να τρομοκρατηθεί ο μαθητής, 
αλλά οφείλω να εντοπίσω τα λάθη, για να τα δει ο 

μαθητής, για λόγους αλήθειας και για λόγους 

επιστημονικούς.  

Επίγνωση ότι μπορεί 
να τρομοκρατηθεί ο 

μαθητής 

Ναι, χρέος η 
επισήμανση όλων των 

λαθών για ενημέρωση 

μαθητή, για λόγους 
αλήθειας και για 

λόγους 

επιστημονικούς 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 
συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση 

και αν ναι σε ποια περίπτωση; 

Πιστεύω ότι αν εντοπίσω ένα είδος λάθους, ο μαθητής 

θα δει μόνο αυτό και θα θεωρήσει ότι δεν έχει άλλα 

λάθη. Μόνο στο τέλος του γραπτού, ως άσκηση, θα 
ξεχωρίσω ένα είδος λάθους που εγώ θα επιλέξω για να 

το διορθώσει ο μαθητής.  

Φόβος προσήλωσης 
του μαθητή μόνο σε 

ένα είδος λάθους 

Διάκριση ενός λάθους 
στο τέλος του γραπτού 

ως άσκηση διόρθωσης 

για τον μαθητή 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

 

 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και 

τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Η διόρθωση διαρκεί μια ώρα με ασθμαίνοντα ρυθμό. 

Φροντίζω το θέμα να το έχουμε συζητήσει εκ των 

προτέρων στην τάξη, επειδή το περιεχόμενο το καλύπτει 
δύσκολα κανείς στη διόρθωση και έτσι θα επικεντρωθώ 

στα εκφραστικά και δομικά λάθη. Επιλέγω σε ένα 

φυλλάδιο, ανώνυμα, λάθη εκφραστικά, για να τα 
διορθώσουμε στην τάξη, όσο προλαβαίνουμε, και μετά 

τα παιδιά στο σπίτι. 

Η διόρθωση γίνεται σε 

μια ώρα με 

ασθμαίνοντα ρυθμό 

Συζήτηση του θέματος 
εκ των προτέρων στην 

τάξη, επειδή δύσκολα 

το καλύπτει κανείς 

στη διόρθωση 

Επικέντρωση στα 

εκφραστικά και 
δομικά λάθη 

Επιλογή εκφραστικών 

λαθών ανώνυμα για 

διόρθωση στην τάξη 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη 

διόρθωση των λαθών;  

Δεν έχω καταλήξει. Έχω δοκιμάσει και να διορθώνω 
εγώ το λάθος και να το εντοπίζω αφήνοντας τους 

μαθητές να το διορθώνουν. Τι να πρωτοκάνεις σε ένα 

τέτοιο περιορισμένο ωράριο;  

Δεν υπάρχει 
κατασταλαγμένη 

άποψη 

Το περιορισμένο 

ωράριο δεν 
προσφέρεται για 

εφαρμογή ποικίλων 

στρατηγικών 
διόρθωσης 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

μόνοι τους τα λάθη;   
 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

τα λάθη των συμμαθητών τους;  

Μια φορά τα δοκίμασα. Ντρέπονται λίγο οι μαθητές. 

Θέλει πάντως προετοιμασία και κατευθυντήριες γραμμές 

στα παιδιά για το τι να διορθώσουν, γιατί δεν μπορούν 
να τα διορθώσουν όλα. Απαιτεί προεργασία και για ‘μένα 

και για τα παιδιά και αυτό προσκρούει στο θέμα του 

χρόνου και της ύλης. Καταλήγουμε να γράφουμε μια 
έκθεση το μήνα και αυτό είναι μια ιστορία που τραβάει 

πάρα πολύ.   

Δοκιμάστηκε μια 
φορά 

Φόβος έκθεσης των 

μαθητών 

Προϋποθέτει 
προετοιμασία και 

κατευθυντήριες 

γραμμές διόρθωσης 
στους μαθητές 

Οι μαθητές δεν 

μπορούν να τα 
διορθώσουν όλα τα 

λάθη 

Έλλειψη χρόνου και 

ανάγκη κάλυψης της 

ύλης 

Είναι χρονοβόρα αυτή 

η διαδικασία 
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Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης – 

δυσκολίες – 

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως διαδικασία;  
Όχι.  

Όχι 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να 
κάνουν τα ίδια λάθη; Αν ναι, γιατί; 

Ξανασυναντάς τα ίδια λάθη . Πιστεύω ότι η διόρθωση 

είναι αποσπασματική.  Πρέπει ένας καθηγητής να 
διδάσκει το ίδιο μάθημα για κάποια χρόνια στα παιδιά. 

Όσο και αν φαίνεται αναχρονιστικό, να έχεις ένα 

πρόγραμμα, τι θα διδάξεις τι να περιμένεις. Τώρα 
πιάνουμε το νήμα ο καθένας από ένα σημείο και δεν 

ξέρεις τι έμαθαν οι μαθητές. Και έτσι κάθε φορά μέχρι 

να βρεις το συγκεκριμένο τμήμα που υστερεί, το 
συγκεκριμένο παιδί, θα περάσουν μια, δυο εκθέσεις και 

μετά τρέχεις να προλάβεις. 

Επανάληψη ίδιων 
λαθών από τους 

μαθητές 

Η διόρθωση είναι 

αποσπασματική 

Ανάγκη συνέχειας της 

διδασκαλίας από τον 

ίδιο καθηγητή σε 
μακροπρόθεσμη βάση 

Ανάγκη ύπαρξης 

στοχοθεσίας στη 

διόρθωση 

Ο εντοπισμός των 

αδυναμιών των 

μαθητών είναι 
χρονοβόρα διαδικασία 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι 

εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 
της διόρθωσης στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας; 

Πιστεύω ότι έχουμε πολύ μικρό χρονικό πλαίσιο για να 

μελετήσουμε μια τάξη. Δεν έτυχε ποτέ να έχω μια τάξη 

τρεις συνεχόμενες χρονιές. Ξέρω ότι η εξέλιξη στην 
έκθεση είναι πολύ αργή και δεν έχω καταφέρει ακόμη να 

δω την πορεία ενός παιδιού από την πρώτη γυμνασίου 

μέχρι την Τρίτη, να το παρακολουθώ και να δω αν 
υπάρχει όντως βελτίωση. Ένα δεύτερο είναι ότι 

υπάρχουν πολλές θεωρίες ως προς το πώς διορθώνουμε 

και δεν έχω καταλήξει ακόμα στο ποια είναι πιο καλή. 
Λίγο αυτοσχεδιάζουμε και κάπου το χάνουμε και εκεί.  

Ο περιορισμένος 

χρόνος ενασχόλησης 
του διδάσκοντος με 

μια τάξη χωρίς να 

παρακολουθεί την 
εξέλιξη σε επόμενες 

τάξεις 

Η αμηχανία και η 

αβεβαιότητα στην 
επιλογή κατάλληλων 

τρόπων διόρθωσης 

Ο αυτοσχεδιασμός 
στη διόρθωση 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα 
στη διόρθωση;  

Όχι ιδιαίτερα. Δεν με βοηθάει. Άλλες φορές το βρίσκω 
υπερβολικά γενικόλογο και άλλες φορές η στοχοθεσία 

του είναι μη ρεαλιστική. 

Έλλειψη βοήθειας από 

το αναλυτικό 
πρόγραμμα 

Γενικόλογο το 

αναλυτικό πρόγραμμα 

Μη ρεαλιστική η 
στοχοθεσία του 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της 
διόρθωσης 

Υπήρξαν κάποια σεμινάρια της σχολικής συμβούλου 

πέρυσι. Αυτές είναι κάποιες ωραίες ιδέες. Θα ήθελα κάτι 

πιο συγκεκριμένο δηλαδή, δεν μου αρκεί αυτό. Έχω την 
εντύπωση ότι κανείς δεν πατάει γερά στα πόδια του στο 

θέμα της διόρθωσης και ότι ο καθένας προσπαθεί να 

βρει τρόπους. Θα ήθελα να υπάρχει ένας μπούσουλας 
βασικός, μια φόρμα. Στα πρώτα χρόνια διορισμού 

σκεφτόμουνα ποιούς καθηγητές είχα στο σχολείο και 

ήταν καλοί στην έκθεση, ώστε να διορθώσω όπως 
διορθώνανε.  

Κάποια σεμινάρια της 

συμβούλου 

Ανάγκη πιο 

συγκεκριμένων 
κατευθύνσεων 

Αίσθηση 

αβεβαιότητας στη 

διόρθωση 

Αναπαραγωγή τρόπου 

διόρθωσης από τα 

μαθητικά χρόνια 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Ο εξατομικευμένος. Να ξέρεις τον μαθητή σου που 

υστερεί και σταδιακά να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες 

του. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ένα παιδί έχει ένα 

δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του και του κάνει ιδιαίτερο 

μάθημα επικεντρώνεται στο θέμα της διόρθωσης και 

διορθώνει τα λάθη του, ενώ μέσα στην τάξη χάνεται. 
Θέλει εξατομίκευση, δεν είναι μάθημα εύκολο. 

 

Ο εξατομικευμένος 

τρόπος διόρθωσης με 

βάση τις αδυναμίες 

του κάθε μαθητή 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K9 

[Φύλο: Α, Σπουδές: Βασικό Πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας:6] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning 

units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης 

εφαρμόζετε στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Σε μερικά λάθη το κάνω. Στην ορθογραφία δεν 
δίνω το σωστό, σημειώνω από κάτω το λάθος, 

για να το βρουν οι μαθητές και να το ψάξουν 

Ναι, σε λάθη έκφρασης, δομής 
και σύνδεσης, γιατί πρέπει να 

τα δείξει ο διδάσκων 
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μόνοι τους. Στα άλλα λάθη, τα εντοπίζω και 

τους δίνω το σωστό, γιατί τα ορθογραφικά 
μπορούν να τα βρούνε μόνοι τους,  ενώ στα 

άλλα, την έκφραση, τη δομή, τη σύνδεση των 

προτάσεων, πρέπει να τους τα δείξω εγώ. 

Τα λάθη ορθογραφίας 

εντοπίζονται και αφήνεται στον 
μαθητή η διόρθωσή τους, γιατί 

μπορεί μόνος του να τα ψάξει 

Με 

μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα το σωστό 
με σχόλια. 

Βάζω σχόλια και δίπλα και κάτω στο γραπτό. 
Τα σχόλια δίπλα τα βάζω για να καταλάβουνε 

πού έγινε το λάθος. Βοηθά τον μαθητή να δει 

πού έγινε το λάθος.  

Ναι, τα σχόλια δίπλα στο λάθος 
βοηθούν τον μαθητή να 

εντοπίσει το λάθος 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

Υπογραμμίζω μόνο τα 

λάθη που συναντώ. 

Όχι μόνο με υπογράμμιση. Πρέπει να γίνει 

διόρθωση. Ο μαθητής θα το περάσει έτσι, δεν 

θα το προσέξει, δεν θα μείνει ο μαθητής σε 
αυτό. Από μόνος του δεν μπορεί να το 

καταλάβει.  

Όχι, η απλή υπογράμμιση δεν 

βοηθά τα μαθητή να προσέξει 

και να καταλάβει το λάθος 

Πρέπει να γίνει διόρθωση για 
να μην περάσει έτσι το λάθος ο 

μαθητής 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

και γράφω δίπλα μια 
οδηγία για διόρθωση 

στον μαθητή. 

Δεν το κάνω πάντα, γιατί πρέπει να καταλάβουν 

το λάθος, ο καθηγητής να τους δώσει να 

καταλάβουν πού και ποιό είναι το λάθος τους, 

όχι μόνο μια οδηγία. Δεν μπορεί ο ίδιος 
μαθητής να το διορθώσει. 

Όχι πάντα, η οδηγία δεν βοηθά 
τον μαθητή να καταλάβει πού 

και ποιό είναι το λάθος 

Αδυναμία μαθητή να διορθώσει 

το λάθος μόνο με μια οδηγία 

Με 

κωδικοποίηση 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη 
δίνοντας μια ένδειξη για 

το είδος τους. 

Όχι,  δεν το κάνω αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει 

μόνο για την  ορθογραφία. Πρέπει να έχεις 

εξοικείωση με τους μαθητές στις ενδείξεις. Αν 
αλλάζουν κάθε χρονιά καθηγητή και αλλάζουν 

και οι κωδικοί, θα είναι δύσκολα. Μετά θα με 

ρωτάν άλλες πενήντα ερωτήσεις, τι είναι αυτά 
τα σύμβολα. 

Όχι, προϋποθέτει την 

εξοικείωση των μαθητών με τις 

ενδείξεις 

Το γεγονός ότι ο καθηγητής 

αλλάξει κάθε χρόνο δεν 

βοηθάει στην κωδικοποίηση 
λαθών 

Μόνο για τα ορθογραφικά λάθη 

Ανάγκη παροχής επιπλέον 
διευκρινίσεων στους μαθητές 

για τα σύμβολα 

Με 

αναδιατύπωση 

του λάθους 

από τον 

μαθητή 

 

 

Υπογραμμίζω την 
πρόταση που υπάρχει 

λάθος και ζητώ από τον 

μαθητή να την 
ξαναγράψει σωστά. 

Aυτό γίνεται μερικές φορές σε θέματα 

παραγράφων, αν είναι μια παράγραφος χάλια 
εντελώς, τους βάζω και την ξαναγράφουν. Έχω 

βάλει να ξαναγράψουν και έκθεση. Ωστόσο, δεν 

προλαβαίνω, λόγω ύλης, να κάνω έλεγχο μετά, 
μόνο προφορικά. Δύο ώρες γι’ αυτό το μάθημα 

δεν φτάνει.  

Μερικές φορές σε πολύ 

αδύναμες παραγράφους και 

εκθέσεις 

Αδυναμία επανελέγχου από τον 

διδάσκοντα λόγω έλλειψης 

χρόνου και ανάγκη κάλυψης 
της ύλης 

Μόνο προφορικός έλεγχος  

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο 
τέλος.  

Το κάνω, γιατί οι μαθητές ξέρουν και από παλιά 

ότι κάτω από το  κείμενο της έκθεσης πάντα 

μπαίνουν και κάποια σχόλια από τους 
καθηγητές, οπότε αυτά θα προσέξουν 

περισσότερο. Από το δημοτικό, νομίζω, στο 

τέλος, τους γράφουνε πάντα τα σχόλια, αν είναι 
καλό ή άσχημο. Οπότε έχουν μια τέτοια 

συνήθεια από παλιά, και προσέχουν 
περισσότερο αυτά τα τελευταία σχόλια. 

 

 

Ναι, γιατί οι μαθητές είναι 
εξοικειωμένοι από το δημοτικό 

με αυτή την τεχνική και 

προσέχουν αυτά τα σχόλια 

 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά 

των μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών 

σε γενικές κατηγορίες σχολιάζοντας τα 
γραπτά των μαθητών; Αν ναι γιατί;  

 Ναι, κάνω διάκριση σε κατηγορίες, αλλά 

γράφονται όλα τα λάθη. Με γενικές κατηγορίες 

και αυτά που θεωρώ εγώ πιο σημαντικά. Το 
κάνω αυτό για να μπορώ και εγώ να ξέρω να 

βαθμολογώ καλύτερα και να βλέπω που είναι το 

λάθος και που το σωστό. Πού είναι η αδυναμία 
του μαθητή. Με βοηθά να κατανοήσω έτσι το 

γραπτό.  

Ναι, διάκριση σε κατηγορίες 

για βαθμολόγηση του γραπτού 

Οι κατηγορίες βοηθούν τον 

καθηγητή να εντοπίζει 
καλύτερα το σωστό και το 

λάθος 

 

Οι κατηγορίες βοηθούν τον 
καθηγητή να εντοπίσει τις 

αδυναμίες του μαθητή 

 

Η διάκριση στα σχόλια βοηθά 

στην κατανόηση του γραπτού 

από τον διδάσκοντα 
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Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα 

συζητήσω με τον μαθητή.  

Πάντα τα συζητάω με τον μαθητή, αλλά δεν τα 

υπογραμμίζω μόνο, γράφω και σχόλια. Και 

ξεχωριστά όσο μπορώ μέσα σε μια διόρθωση 
έκθεσης, την ώρα που θα του δώσω την έκθεση, 

του τα εξηγώ. Πολύ συνοπτικά βέβαια, αλλά το 

κάνω. Προσπαθώ να έχω επαφή με τον μαθητή. 
Η συζήτηση είναι πιο άμεση διόρθωση, δηλαδή 

αμέσως το καταλαβαίνει ο μαθητής και νομίζω 

θα το διορθώσει, παρά αν μιλάει κανείς γενικά 
σε όλη την τάξη. Θα γίνει μια διόρθωση πάνω 

στο γραπτό και μετά θα γίνει και προφορική 

διόρθωση. Δηλαδή, γίνεται και στο μάθημα 
διόρθωση. 

Ναι ακολουθείται η πορεία 

υπογράμμιση- σχολιασμός – 
συζήτηση 

Συνοπτική προφορική 

διόρθωση την ώρα της 

διόρθωσης 

Ανάγκη προσωπικής επαφής με 

τον μαθητή μέσα από την 
προφορική διόρθωση 

Αποτελεσματική η προσωπική 
συζήτηση στην κατανόηση του 

λάθους από τον μαθητή 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

 Γενικά το βαθμολογώ με χαρακτηρισμούς. 

Ξέρω περίπου, όμως, πού είναι βαθμολογικά ο 
μαθητής. Κρατάω εγώ τον βαθμό, αλλά δεν το 

δίνω στον μαθητή, για να έχει ένα κίνητρο να 

γράψει καλύτερα, είναι πιο πολύ 
συμβουλευτικός ο χαρακτηρισμός παρά 

βαθμολόγηση. Αν του έδινα βαθμό ίσως θα 

κολλούσε στον βαθμό και δεν θα πρόσεχε τα 
σχόλια.   

Περιγραφική αξιολόγηση με 

συμβουλευτικό χαρακτήρα 

Προσωπικό αρχείο 
βαθμολόγησης 

Μη παροχή βαθμού στον 

μαθητή, λόγω φόβου 
προσήλωσης του στον βαθμό 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  

Φυσικά αλλάζει. Ίσως να είμαι λίγο πιο 
επιεικής στην ορθογραφία και στην έκφραση 

στις μικρές τάξεις. Αν έχω επίσης ά γυμνασίου 

γραπτό, θα έδινα περισσότερο το σωστό, σε 
σχέση με μεγαλύτερες τάξεις  για να καταλάβουν 

πιο πολύ το λάθος τους. Θα ήμουν πιο 

αναλυτικός στην περιγραφή του λάθους. Θα 
τους σημείωνα περισσότερα πράγματα πάνω 

στο γραπτό και θα τους έγραφα πιο ξεκάθαρα το 

πρόβλημα.  

 

Ναι, επιείκεια στην ορθογραφία 

και στην έκφραση στις μικρές 
τάξεις 

Παροχή του σωστού 

περισσότερο σε μικρότερες 
τάξεις για να γίνει αντιληπτό το 

λάθος 

Αναλυτικότερη περιγραφή και 
προσδιορισμός του λάθους σε 

μικρότερες τάξεις 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους 
που συναντάτε;  

Κάποια λάθη που είναι εκφραστικά ή δομής τα 

γράφω  με περισσότερα σχόλια και τα 
διορθώνω περισσότερο. Σε αυτά δίνω το 

σωστό. Στην ορθογραφία δεν δίνω το σωστό. 

Μόνο τα υπογραμμίζω. Την ορθογραφία θα τη 
βρει ο μαθητής με ένα λεξικό στο σπίτι. Τα 

υπόλοιπα λάθη χρειάζονται καθοδήγηση. 

Έμμεση ανατροφοδότηση μόνο 

στα λάθη ορθογραφίας λόγω 
δυνατότητας μαθητή να τα 

διορθώσει 

Ανάγκη καθοδήγησης του 
μαθητή στα υπόλοιπα λάθη 

εκτός της ορθογραφίας 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του 
γραπτού λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Αρκετά σημαντικά είναι όλα φυσικά.  
Ναι, όλα είναι αρκετά 

σημαντικά 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε 

διάφορους τύπους λαθών; 

Ανεκτικός δεν είμαι στη Γ΄ γυμνασίου, εκεί που 

αρχίζουμε τις παραγράφους κτλ. Εκεί δεν είμαι 

ανεκτικός, ούτε και στην ορθογραφία. Στις 

μικρότερες τάξεις έχω μια ανοχή στην 

ορθογραφία, επειδή έχουν ακόμη να διαβάσουν 

αρκετά πράγματα και ίσως δεν την έχουν μάθει 
στο δημοτικό.  

Έλλειψη ανοχής σε λάθη στη Γ΄ 

Γυμνασίου 

 
Ανοχή στην ορθογραφία σε 

μικρότερες τάξεις λόγω 

αναμονής γλωσσικής εξέλιξης 

Αμφίβολο αν μαθαίνεται 
ορθογραφία στο Δημοτικό 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα 

τα λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση του 
γραπτού λόγου;  

Όλα θα τα διορθώσω, αλλά θα δώσω 

περισσότερο βάρος σε κάποιο. Ίσως κάποια 
λάθη να τα αφήσω με πιο λίγα σχόλια, αλλά 

θέλοντας να δώσω βαρύτητα σε κάποιο θα 

γράψω περισσότερα σχόλια στο τέλος του 
γραπτού.  

 

Διόρθωση όλων των λαθών 

Εστίαση σε κάποιο λάθος που 

κρίνεται σημαντικό από τον 
διδάσκοντα στα σχόλια στο 

τέλος του γραπτού 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 
συγκεκριμένα λάθη κατά τη διόρθωση 

και αν ναι σε ποια περίπτωση; 

Όλο το γραπτό διορθώνεται. Γιατί αλλιώς είναι 

αποσπασματικό, δεν μπορεί να διορθωθεί έτσι 

μια έκθεση. Πρέπει να προσπαθούν να 
ανταπεξέλθουν σε όλα τα επίπεδα. 

Όχι, αναλυτική διόρθωση όλου 

του γραπτού 

Η διόρθωση έτσι είναι 
αποσπασματική  

Δεν μπορεί να διορθωθεί έτσι 

μια έκθεση 

Οι μαθητές πρέπει να 

ανταποκριθούν σε όλα τα 

επίπεδα 
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Επανέλεγχος 

(follow up) της 

διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και 

τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Τα ορθογραφικά τα ψάχνουν και όσες εκθέσεις 

έχουν εκφραστικά λάθη τα διορθώνουν μόνοι 
τους, αφού έχω βάλει εγώ κάποιες σημειώσεις,  

και θέματα δομής φυσικά. Αν είναι τόσο χάλια η 

έκθεση την ξαναγράφουν. Σε κάποιους μαθητές 
το ζητάω να ξαναγράψουν με την προοπτική να 

διορθωθούν, γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες που 

είχαν πάρει δεν τις ακολούθησαν και πρέπει να 
τις ακολουθήσουν.  

Οι μαθητές αναζητούν τα 

ορθογραφικά 

Αυτοδιόρθωση εκφραστικών 

λαθών και θεμάτων δομής με τη 
βοήθεια σημειώσεων καθηγητή 

Ανάθεση να ξαναγραφεί η 

έκθεση σε μαθητές που δεν 

ακολούθησαν τις οδηγίες του 
διδάσκοντος 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη 

διόρθωση των λαθών;  
  

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους 
μαθητές να 

διορθώσουν μόνοι 

τους τα λάθη;  

Θα το ήθελα να το κάνω αυτό, αφού πρώτα 
τους διδάξω ποια είναι τα λάθη και πώς 

μπορούν να τα εντοπίζουν. Αφού μάθουν πως 

είναι το σωστό, μπορούν να διορθώνουν μετά 

και μόνοι τους. Και το έχω κάνει αυτό. Βέβαια 

όχι και πολύ συχνά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, 

το κάνουμε προφορικά, κυρίως, όσο μπορούμε 
σε ένα γραπτό, για να γίνει άμεσα η διόρθωση 

και να την καταλάβει όλη η τάξη. Όλοι μαζί 

δηλαδή, παρά ένας ένας. Ίσως είναι και θέμα 
παράλειψης δικής μου. Σαφώς βέβαια παίζει 

ρόλο μεγάλο και ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος.  

Είναι καλό ως τακτική, αλλά δεν έχουμε πολλές 
φορές τις δυνατότητες να το κάνουμε. 

 
Εκδήλωση πρόθεσης, με 

προϋπόθεση τη διδασκαλία του 

λάθους και τον τρόπο 
εντοπισμού του 

Ο μαθητής μαθαίνει πρώτα το 

σωστό και μετά 

αυτοδιορθώνεται 

Όχι πολύ συχνά, λόγω έλλειψης 
χρόνου 

Εφαρμογή προφορικής 

διόρθωσης γραπτού στην τάξη 

από όλους 

Αίσθηση ότι αποτελεί 
παράλειψη του διδάσκοντος 

παρά την αναγνώριση της αξίας 
της τακτικής αυτής 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους 

μαθητές να 
διορθώσουν τα 

λάθη των 

συμμαθητών τους;  

Το κάνουμε αυτό κυρίως προφορικά, όλοι μαζί 
ως τάξη. Ξεχωρίζω μια παράγραφο, και τους τη 

διαβάζω και κάνουμε σχόλια όλοι μαζί και λέμε 

ποιο είναι το σωστό. 

Προφορική διόρθωση σε 

επίπεδο τάξης  

 

Ο διδάσκων ξεχωρίζει μια 

παράγραφο για να σχολιαστεί 

και να διορθωθεί με όλη την 

τάξη 

Αποτελεσματικότητα διόρθωσης – 

δυσκολίες -προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η 

διόρθωση για εσάς 
αποτελεσματική ως 

διαδικασία;  

 

 

 Εξακολουθούν οι 

μαθητές σας να 

κάνουν τα ίδια 

λάθη; Αν ναι, γιατί; 

Ναι, το βλέπω αυτό. Αυτό γίνεται. Αλλά νομίζω 

ότι με την επανάληψη διορθώνεται κάπως η 
κατάσταση. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουν 

όμως οι μαθητές τις οδηγίες. Δεν μπορούν να τα 

κατανοήσουν τόσο καλά, ώστε από μόνοι τους 
να δημιουργήσουν κάτι σωστό. Και αυτό που θα 

κάνουν σωστό είναι αντιγραφή απλά από τις 

κατευθύνσεις του καθηγητή. Θέλει περισσότερη 

προσπάθεια εκ μέρους των μαθητών και από 

εμάς φυσικά. Από εμάς να τους τα εξηγούμε 

περισσότερο, δηλαδή ακόμη και εμείς οι ίδιοι 
να καθόμαστε και να γράφουμε αυτά που 

γράφουν αυτοί. Να τους δείξουμε τον τρόπο. 

Ενώ τους ζητάμε μια παράγραφο, να τους την 
κάνουμε και εμείς στον πίνακα, μία μία 

πρόταση για να την καταλάβουν. Αυτό είναι το 

σωστότερο, αν έχουμε χρόνο φυσικά. 

 
Ναι, επανάληψη ίδιων λαθών 

από τους μαθητές 

Οι μαθητές πρέπει να 

ακολουθούν τις οδηγίες του 
καθηγητή 

Η επανάληψη βοηθά στη 

διόρθωση 

Ό,τι κάνει σωστό ο μαθητής 

είναι απλά αντιγραφή από τις 

κατευθύνσεις του καθηγητή  

Αδυναμία μαθητών να 

δημιουργήσουν μόνοι τους κάτι 
σωστό 

Ανάγκη περισσότερων 

εξηγήσεων και κατευθύνσεων 
από τον διδάσκοντα στον 

γραπτό λόγο 

Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

χρόνου 

 Ποιες δυσκολίες 
πιστεύετε ότι 

εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητ
α της διόρθωσης 

στο πλαίσιο της 

γλωσσικής 
διδασκαλίας; 

Ένα θέμα είναι ο χρόνος. Πρέπει να έχουμε 

περισσότερο χρόνο να αφιερώνουμε στη 
διόρθωση. Αρκετές φορές γίνεται διόρθωση για 

τη διόρθωση από τον καθηγητή. Χρειάζεται πιο 

συγκεκριμένα να ασχοληθούμε με τη διόρθωση.  

Η έλλειψη χρόνου στη 

διόρθωση 

Γίνεται διόρθωση για τη 

διόρθωση από τον διδάσκοντα 

 

Ανάγκη ειδικής ενασχόλησης 
διδασκόντων με τη διόρθωση 
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 Αξιοποιείτε το 

αναλυτικό 
πρόγραμμα στη 

διόρθωση;  

Αξιοποιώ κάποια στοιχεία. Αυτά που ζητάει, τα 

θεωρητικά. Το διαχωρισμό σε έκφραση, δομή, 
μορφή και τις οδηγίες, οι οποίες βοηθούν στη 

βαθμολόγηση. Μόνο θεωρητικά βέβαια, δεν 

εξηγεί το πώς να επέμβουμε στο γραπτό.  

Αξιοποίηση θεωρητικών 

στοιχείων για τη βαθμολόγηση 
επιμέρους τομέων του γραπτού 

λόγου (έκφραση, δομή και 

μορφή) 

Μόνο θεωρητικά, δεν εξηγεί 
τρόπους επέμβασης στο γραπτό 

 Έχετε επιμορφωθεί 

στον τομέα της 
διόρθωσης; 

Όχι.  

 

Έλλειψη επιμόρφωσης 

 Κατά τη γνώμη σας 

ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός 

τρόπος διόρθωσης;  

Ο ιδανικός τρόπος θα ήταν να γίνεται 

ξεχωριστά για κάθε μαθητή, να διορθώνεται το 

λάθος και να γράφεται το σωστό την  ίδια 
στιγμή, χωρίς να μεσολαβεί χρόνος. Αν 

μεσολαβεί χρόνος, το ξεχνάνε, περνάει ο 

καιρός, χάνεται η επαφή. Πρέπει αμέσως να 
διορθώνεται.  

Εξατομίκευση στη διόρθωση 

του μαθητή 

 

Ανάγκη άμεσης, χρονικά, 
διόρθωσης και όχι 

ετεροχρονισμένης 

 

Περίληψη του περιεχομένου της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό K10 

[Φύλο: Γ, Σπουδές: Βασικό Πτυχίο, Έτη προϋπηρεσίας:20] 
 

Ερωτήσεις 

Σημασιολογικές μονάδες (meaning units) 

 

Κώδικες (codes) Ερώτηση 1: Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές διόρθωσης 
εφαρμόζετε στον γραπτό λόγο των μαθητών και γιατί; 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω το λάθος και γράφω δίπλα το 

σωστό. 

Ναι το κάνω, επειδή θεωρώ ότι το παιδί δεν θα 

μπει στη διαδικασία να το διορθώσει από μόνο του. 
Τα παιδιά δεν κάνουν καν ανάγνωση της έκθεσης 

τους στο σπίτι. Δίνοντας το σωστό κινητοποιώ το 

παιδί, βλέποντας το κόκκινο σημαδάκι το 
κινητοποιώ να προσέξει, έστω και την ώρα που θα 

πάρει το γραπτό του στην τάξη. Αν δεν δει τίποτα 

σημειωμένο, θεωρεί ότι έχει γράψει μια πολύ καλή 
έκθεση, ότι δεν έχει λάθη.  

Ναι, γιατί ο μαθητής 

δεν θα μπει σε 

διαδικασία 
αυτοδιόρθωσης 

Οι μαθητές ούτε καν 

διαβάζουν εκ νέου τι 
έγραψαν 

Το σωστό παρέχεται με 

κόκκινο χρώμα, γιατί 

έτσι ο μαθητής 
κινητοποιείται να 

προσέξει τη διόρθωση 

Ο μαθητής θα θεωρήσει 
ότι δεν έχει λάθη, αν 

δεν λάβει διόρθωση 

Με μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

 

 

Διορθώνω το λάθος και 

γράφω δίπλα  το σωστό 

με σχόλια. 

Με τα σχόλια το παιδί καταλαβαίνει πιο εύκολα το 

λάθος που έκανε. Τα σχόλια είναι πιο θεωρητικά 

και περιγραφικά και ανοίγουν τον ορίζοντα στον 
μαθητή. Αν είναι για γραμματικό λάθος μπορεί να 

δώσω έναν κανόνα για σχόλιο, αν είναι για το 

περιεχόμενο θα του πω τι έπρεπε να γράψει.  

Τα σχόλια συμβάλλουν 

στην καλύτερη 
κατανόηση λάθους από 

μαθητή 

Τα σχόλια είναι 
θεωρητικά και 

περιγραφικά για να 

ανοίξουν τον ορίζοντα 

του μαθητή 

Σε γραμματικό λάθος το 

σχόλιο μπορεί να έχει 

τη μορφή κανόνα 

Σε λάθος περιεχομένου 

υπόδειξη του τι έπρεπε 
να γραφεί 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή 

υπογράμμιση 

 

Υπογραμμίζω μόνο τα 

λάθη που συναντώ 
χωρίς να δίνω το 

σωστό. 

Αυτό γίνεται, αν θα ακολουθήσει στην τάξη 

αυτοαξιολόγηση. Το έκανα μόνο μια φορά. Απαιτεί 

πολύ χρόνο. Με 25 και 30 παιδιά στην τάξη αυτό 
δεν είναι εφικτό. Είναι σπατάλη χρόνου εντός 

εισαγωγικών. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν 

γίνεται.  

 

Σπάνια, μόνο σε 
περίπτωση εφαρμογής 

της αυτοαξιολόγησης 

στην τάξη, η οποία 
είναι χρονοβόρα και μη 

εφικτή λόγω μεγάλης 

ποσότητας μαθητών 

Με 

μεταγλωσσική 

οδηγία 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη 

και γράφω δίπλα μια 

οδηγία για διόρθωση 

στον μαθητή. 

Όχι, τόσο συχνά. Απαιτεί και για μένα πολύ χρόνο. 

Θα πρέπει να διορθώσω τρεις σελίδες έκθεση. 
Αυτό, ίσως, να χρειαστεί πάνω από μισή ώρα και 

για μένα είναι κόστος αυτό. Για να είμαστε 

Όχι συχνά, χρονοβόρα 

η διόρθωση με αυτό τον 

τρόπο για τον 

διδάσκοντα 
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ρεαλιστές.  Πρέπει να αφιερώσω πολύ χρόνο στο 

σπίτι.  

Προσωπικό κόστος για 

τον διδάσκοντα να 
αφιερώσει 

εξωδιδακτικό χρόνο σε 

επιπλέον οδηγίες στη 
διόρθωση 

Με κωδικοποίηση 

 

Υπογραμμίζω τα λάθη 
δίνοντας μια ένδειξη 

για το είδος τους. 

Όχι, δεν το κάνω. Τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου, για 
παράδειγμα, δεν θα το αντιληφθούν, είναι κάτι που 

δεν το έχουν συνηθίσει. Για μένα είναι ευκολία, 

αλλά δεν το κάνω. Μου φαίνεται ψυχρό και 
μηχανιστικό, προτιμώ να είμαι πιο άμεση με τα 

παιδιά στις διορθώσεις μου.  

Όχι, λόγω αδυναμίας 

κατανόησης των 

ενδείξεων ειδικά από 
μικρούς μαθητές 

Όχι παρόλο που για τον 

καθηγητή είναι ευκολία 
 

Όχι, γιατί είναι ψυχρός 

και μηχανιστικός 

τρόπος διόρθωσης 
 

Προτίμηση στην πιο 

άμεση διόρθωση με 
τους μαθητές 

Με 

αναδιατύπωση 

λάθους από τον 

μαθητή 

 

Υπογραμμίζω την 

πρόταση που υπάρχει 

λάθος και ζητώ από τον 
μαθητή να την 

ξαναγράψει σωστά. 

Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο. Να μην διορθώσω 

όλη την έκθεση, να συζητήσουμε τα λάθη μας και 
μετά να μπούνε τα παιδιά στη διαδικασία να την 

ξαναγράψουν, ως βελτιωμένη έκδοση. Για λόγους 

οικονομίας χρόνου, δεν υπάρχει ο προβλεπόμενος 
χρόνος.  

Σπάνια, λόγω έλλειψης 

χρόνου 

Μια φορά τον χρόνο 

διορθώνεται όλη η 

έκθεση, συζητιούνται 
τα λάθη και οι μαθητές 

γράφουν βελτιωμένη 

εκδοχή 

Συνδυασμός 

διόρθωσης με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

 

 
Διορθώνω και γράφω γενικά σχόλια στο 

τέλος. 

Το κάνω για να δουν τα παιδιά τι δεν ολοκλήρωσαν 
σωστά. Τα παιδιά περιμένουν τα σχόλια. Έχουν την 

τάση να περιμένουν σχόλια. Δεν θα ξαναμπούν στη 

διαδικασία να ξαναδιαβάσουν τις τρεις σελίδες 
έκθεσής τους, αλλά τα σχόλια τα διαβάζουν. Είναι 

ένα είδος αξιολόγησης για τον μαθητή. Εμένα με 

βάζουν σε διαδικασία να σκεφτώ ολικά το γραπτό 
και να δώσω καλώς ή κακώς και έναν βαθμό. 

Ναι, υπάρχουν 
προσδοκίες μαθητών 

για ύπαρξη σχολίων 

Ναι, γιατί οι μαθητές 
διαβάζουν μόνο τα 

σχόλια και όχι το 

γραπτό τους 

Αποτελεί ολική 

αξιολόγηση γραπτού 

για διδάσκοντα και 
μαθητή 

 Με ποιον τρόπο σχολιάζετε τα γραπτά 

των μαθητών; Κάνετε διάκριση λαθών 
σε γενικές κατηγορίες σχολιάζοντας τα 

γραπτά των μαθητών; Αν ναι γιατί; 

Κάνω διαχωρισμό σχολίων, γιατί βάζω εγώ σε μια 
σειρά τη σκέψη μου σε σχέση με το γραπτό, και να 

σχηματίσω μια εικόνα συνολική για τη 

βαθμολόγηση. Περισσότερο εμένα νομίζω βοηθά. 
Και στα παιδιά δείχνει σε ποιους τομείς έχουν 

ελλείψεις. 

Η διάκριση στα σχόλια 

συμβάλλει στη 

συνολική βαθμολόγηση 
του γραπτού 

Περισσότερο βοηθά τον 

διδάσκοντα να βάλει 
μια σειρά στη σκέψη 

του σε σχέση με το 

γραπτό 

Δείχνει στους μαθητές 
τους τομείς στους 

οποίους έχουν ελλείψεις 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Υπογραμμίζω τα λάθη, ώστε να τα συζητήσω 

με τον μαθητή.  

Υπάρχουν παιδιά που ζητούν εξηγήσεις στο 
διάλλειμα ή και στην ώρα του μαθήματος . Εκεί 

συζητάμε. Με τον κάθε μαθητή δεν γίνεται λόγω 

χρόνου. Συζητώ γενικά στην τάξη πάνω σε κάποιες 
εκθέσεις, διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα με 

λάθη. Θα βοηθούσε, ωστόσο, η συζήτηση με τον 

μαθητή. Γι’ αυτό πρέπει να εξετάζουμε τα παιδιά 
όχι μόνο στον προφορικό, αλλά και στον γραπτό 

λόγο.   

Γίνεται μόνο όταν 

ζητήσει εξηγήσεις ο 
μαθητής στην τάξη ή 

και στο διάλειμμα 

Γενική συζήτηση πάνω 

σε κάποιες εκθέσεις 
στην τάξη 

Δεν γίνεται με τον κάθε 

μαθητή ξεχωριστά 

Θα βοηθούσε, ωστόσο, 

τον μαθητή η συζήτηση 
πάνω στο γραπτό του 

Ανάγκη εξέτασης 

προφορικού λόγου των 

μαθητών 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 
Βαθμολογώ το γραπτό των μαθητών. 

Αρχικά, έδινα μόνο περιγραφική αξιολόγηση π.χ. 

καλή, μέτρια. Δεν ικανοποιούνταν τα παιδιά με 

αυτό. Θέλουν βαθμό και δίνω βαθμό. Δεν το 
γράφω πάνω στην έκθεση, αλλά τους λέω από την 

κατάσταση μου τη βαθμολογία. Η ιδέα του βαθμού 

 

Ανταπόκριση στις 

προσδοκίες μαθητών 
για βαθμό, γιατί η 

περιγραφική 
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δεν μου αρέσει. Βαθμολογία αναγκαζόμαστε να 

βάλουμε στην έκθεση, ωστόσο,εκείνο που μετράει 
είναι το κατά πόσο βελτιώθηκε ο μαθητής. Ειδικά 

στην έκθεση, τη βαθμολογία τη θεωρώ άδικη. Είναι 

πολύ υποκειμενικό στοιχείο. Αλλά οι εκθέσεις 
πρέπει να βαθμολογηθούν.  

αξιολόγηση δεν αρκεί 

στους μαθητές 

Η ιδέα του βαθμού 

βρίσκει αντίθετο τον 
διδάσκοντα, γιατί 

εκείνο που μετράει 

είναι η βελτίωση του 
μαθητή 

Αναγκαστική η 

βαθμολόγηση του 

γραπτού 

Άδική η βαθμολόγηση 
στην έκθεση λόγω 

υποκειμενικότητας 

Αλλάζει  η διόρθωση σας σε μαθητές διαφορετικών τάξεων;  

Όχι , στο Γυμνάσιο λίγο πολύ είναι η ίδια.  Απλά, 

αλλιώς εξετάζω ένα γραπτό ενός καλού μαθητή 

εντός εισαγωγικών, που ξέρω ότι θα προσέξει 
κάποια πράγματα που θα πω και αλλιώς ενός 

αδιάφορου μαθητή. Στον καλό θα ήμουν 

προσεκτική στα σχόλια, θα αφιέρωνα περισσότερο 
χρόνο να βρω τις αδυναμίες του. Εκεί ξέρω ότι θα 

λειτουργήσει θετικά. Στον αδιάφορο δυστυχώς η 

διόρθωση μου νομίζω είναι πιο πρόχειρη κάποιες 
φορές. Στον αδύναμο μαθητή μπορεί να μη 

διόρθωνα, επίσης, όλα τα λάθη.  

Μη διαφοροποίηση της 

διόρθωσης ανάλογα με 

την ηλικία αλλά 
ανάλογα με το επίπεδο 

του μαθητή 

Στον καλό μαθητή 

προσεκτικός 
σχολιασμός και 

αφιέρωση πιο πολύ 

χρόνου γιατί θα 
ασχοληθεί με τις 

αδυναμίες του 

 

Στον αδιάφορο μαθητή 
πρόχειρη διόρθωση 

 

Στον αδύναμο μαθητή 
δεν διορθώνονται όλα 

τα λάθη 

Αλλάζετε τον τρόπο διόρθωσης ανάλογα με τον τύπο του λάθους που 
συναντάτε;  

Μπορεί τα ορθογραφικά να τα υπογραμμίσω χωρίς 

να δώσω το σωστό. Σε ένα λάθος άλλου είδους 
μάλλον δίνω το σωστό τις περισσότερες φορές. Τα 

ορθογραφικά είναι το μεγάλο κακό, τα περισσότερα 

παιδιά κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη στο 
Γυμνάσιο και δεν διορθώνονται οι ίδιοι εύκολα. 

Σαν να μην έχει νόημα να δώσω το σωστό στα 

ορθογραφικά. Τα άλλα λάθη είναι πιο δύσκολο να 
τα εντοπίσουν τα παιδιά μόνα τους. Είναι πιο 

σύνθετο ένα λάθος περιεχομένου ή δομής.  

Υπογράμμιση 

ορθογραφικών λαθών 
χωρίς την παροχή του 

σωστού λόγω αίσθησης 

ματαιότητας στη 
διόρθωσή τους 

Τάση άμεσης 

διόρθωσης λαθών 
περιεχομένου ή δομής  

λόγω συνθετότητας και 

δυσκολίας στον 
εντοπισμό τους από 

τους μαθητές 

Βαρύτητα λαθών 

Ερώτηση 2: Θεωρείτε όλα τα λάθη του 

γραπτού λόγου σημαντικά; Γιατί;  

Όλα είναι σημαντικά. Προτιμώ βέβαια, να είναι 

ελλιπές το περιεχόμενο, αλλά να έχει μια σωστή 
έκφραση, να καταλάβω τη σκέψη του παιδιού. 

Τώρα στο μισάωρο που γράφει ένα παιδί, είναι 

απόλυτα δικαιολογημένο να μην έχει πολύ 
περιεχόμενο, αλλά να έχει την ικανότητα να μου 

μεταφέρει τη σκέψη του και να ανταποκριθεί στο 

ζητούμενο.  

Ναι, όλα είναι 
σημαντικά 

 

Βαρύτητα στην 

έκφραση και όχι τόσο 
στο περιεχόμενο, γιατί 

έτσι γίνεται κατανοητή 

η σκέψη του μαθητή 

Η έλλειψη 

περιεχόμενου 

δικαιολογείται από το 
λίγο χρόνο που έχει ο 

μαθητής για να γράψει 

Αν ο μαθητής 
μεταφέρει τη σκέψη του 

και ανταποκρίνεται στο 

ζητούμενο, η έλλειψη 
περιεχομένου δεν έχει 

τόση σημασία 

 Είστε περισσότερο ανεκτικός /η σε 

διάφορους τύπους λαθών;  

Ναι, στο περιεχόμενο από άποψη ποσότητας και σε 
κάποια λάθη έκφρασης και ορθογραφίας. Βέβαια 

ένα ρήμα με ο δεν μπορώ να το δεχτώ, το θέλω με 

ω. Σε κάποιες άλλες λέξεις που η ορθογραφία τους 

Ναι στο περιεχόμενο 
και σε κάποια λάθη 

έκφρασης και 

ορθογραφίας 
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δεν στηρίζεται σε κάποιο κανόνα είμαι πιο 

ανεκτική.  

Ανοχή σε κάποια 

ορθογραφικά λάθη που 
δεν υπακούουν σε 

κανόνες 

 

Μεγάλη βαρύτητα σε 
λάθη ορθογραφίας ως 

προς τις καταλήξεις των 

ρημάτων 

Εστιαζόμενη 

ανατροφοδότηση 

Ερώτηση 3: Επισημαίνετε στον μαθητή όλα 
τα λάθη που συναντάτε κατά τη διόρθωση του 

γραπτού λόγου;  

Όχι, νομίζω πως δεν διορθώνονται όλα. Το ίδιο 

λάθος δεν διορθώνεται από εμένα ξανά. Εξαρτάται 
από το αν έχουμε κάνει συμφωνία με τα παιδιά για 

το ποια λάθη θα προσέξουμε.  

Δεν διορθώνεται ξανά 

το ίδιο λάθος που 

επαναλαμβάνει ο 
μαθητής 

Εξαρτάται από τα αν 

έχει προαποφασιστεί με 

τους μαθητές η 
διόρθωση 

συγκεκριμένων λαθών 

 

 Επιλέγετε να επικεντρωθείτε σε 

συγκεκριμένα λάθη κατά τη 

διόρθωση και αν ναι σε ποια 
περίπτωση; 

Θα διορθώσω και τα άλλα λάθη, γιατί στο παιδί 
μεταφέρεται μια λανθασμένη εικόνα ότι δεν έχει 

άλλα λάθη και τα λάθη του είναι μόνο αυτά. Άρα 

μπορεί να τα επαναλάβει. 

Όχι, δίνει λανθασμένη 
εικόνα στον μαθητή ότι 

δεν έχει άλλα λάθη 

Φόβος της συχνής 

επανάληψης λαθών, αν 
γίνει εστίαση σε 

συγκεκριμένα λάθη 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Ερώτηση 4: Αφού διορθώσετε τα γραπτά και 

τα επιστρέψετε στους μαθητές τι κάνετε; 

Στη μία ώρα της διόρθωσης επιλέγω να τους 

διαβάσω κάποιες εκθέσεις, ή μια παράγραφο 
αποσπασματικά. Κάνουν τα παιδιά κάποια σχόλια 

σε αυτά που διαβάσαμε και γράφω στον πίνακα 

κάποια λάθη που έγιναν. Τονίζουμε τι θα έπρεπε να 
γράψουμε, γράφουμε κάποιο σχεδιάγραμμα κάποιες 

φορές και επιστρέφω τα τετράδια. Αν θέλουν τα 

παιδιά κάτι να ρωτήσουν, το συζητάμε.  

Η διόρθωση διαρκεί μια 
διδακτική ώρα 

Επιλογή κάποιων 

εκθέσεων ή 
παραγράφων για 

ανάγνωση 

Οι μαθητές σχολιάζουν 
όσα διαβάζονται κατά 

τη διόρθωση 

Ενδεικτική αναγραφή 
λαθών στον πίνακα 

Τονίζεται τι θα έπρεπε 

να γραφεί, γίνεται ένα 
σχεδιάγραμμα και 

επιστρέφονται τα 

τετράδια 

Συζήτηση αποριών των 

μαθητών 

Ερώτηση 5: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση 

των λαθών;  
Ο φιλόλογος έχει την αρμοδιότητα αυτή.  

Είναι ευθύνη του 

φιλολόγου 

Αυτοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

μόνοι τους τα λάθη;  

Θέλει εκπαίδευση αυτό και κάποιες κατευθυντήριες 
γραμμές. Αυτό θα γίνει μια φορά και αν θα γίνει. 

Και νομίζω ότι είναι και δύσκολο. Εξαρτάται από 

το υλικό της τάξης. Μπορεί να ναυαγήσει αυτό και 
να γίνει μια παρωδία, μπορεί όμως και να 

ωφεληθούν.  

Είναι κάτι που γίνεται 

μόνο μια φορά στην 

καλύτερη περίπτωση 

Προϋπόθεση η 

εκπαίδευση των 

μαθητών και οι 
κατευθυντήριες 

γραμμές 

Όχι, γιατί είναι δύσκολο 

Αβεβαιότητα ως προς 

την επιτυχία εφαρμογής 

της αυτοδιόρθωσης 

 

Εξαρτάται από τους 

μαθητές της τάξης 

Αλληλοδιόρθωση 

 Αφήνετε τους μαθητές να διορθώσουν 

τα λάθη των συμμαθητών τους;  

Ναι ,το έχω κάνει παλιότερα μια φορά. Αλλά πρέπει 

να υπάρχουν κάποια κριτήρια, να συμφωνήσουμε 
με τα παιδιά τι πρέπει να διορθώσουν. Βέβαια 

εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης και πάντα υπό 

την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Πρέπει να είσαι 
πάνω από τα παιδιά για να το πετύχεις αυτό. Και τα 

ίδια έχουν την ανάγκη να τους κατευθύνεις. Δεν 

υπάρχει ο χρόνος να γίνει αυτό και ίσως να μην 
έχω και εγώ τις απαιτούμενες γνώσεις να το κάνω.  

Έχει γίνει μια φορά 

 

Ανάγκη ύπαρξης 
κριτηρίων διόρθωσης 

Εξαρτάται από το 
επίπεδο της τάξης 

Ανάγκη καθοδήγησης 

μαθητών από τον 

διδάσκοντα 

Έλλειψη χρόνου 

Έλλειψη γνώσεων του 
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διδάσκοντος ως προς 

την πρακτική αυτή 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης –

δυσκολίες –

προϋποθέσεις 

Ερώτηση 6: Είναι η διόρθωση για εσάς 

αποτελεσματική ως διαδικασία;  
Σε μεγάλο ποσοστό είναι αναποτελεσματική.  

 
Σε μεγάλο ποσοστό δεν 

είναι 

 Εξακολουθούν οι μαθητές σας να 

κάνουν τα ίδια λάθη; Αν ναι, γιατί; 

Ίσως βοηθήσαμε ελάχιστες περιπτώσεις παιδιών. 

Οι περισσότεροι δεν επωφελούνται. Πιστεύω ότι 

φταίει ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος και το 
σύστημα και το αναλυτικό πρόγραμμα που σε βάζει 

σε συγκεκριμένους τομείς να κινηθείς. 

Ελάχιστες οι 
περιπτώσεις των 

παιδιών που 

επωφελούνται από τη 
διαδικασία τη 

διόρθωσης 

Ευθύνεται ο τρόπος 
αξιολόγησης του 

μαθήματος 

Περιορισμένη δράση 

διδάσκοντος στο 
πλαίσιο αναλυτικού 

προγράμματος 

 Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι 
εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της 

διόρθωσης στο πλαίσιο της γλωσσικής 

διδασκαλίας; 

Το χειρότερο από όλα που έχω να κάνω στο σπίτι. 

Είναι βάρος η ποσότητα γραπτών. Πέρα από  αυτό 
βαδίζω στο άγνωστο, δεν έχω και εγώ η ίδια τα 

απαιτούμενα στοιχεία. Δεν έχω την ελευθερία να 

κάνω αυτό θα θεωρούσα αποτελεσματικό. Δεν 
υπάρχει ο χρόνος, η ύλη πρέπει να βγει. Αυτά είναι 

τα αδύνατα σημεία.  

Βάρος για τον 
διδάσκοντα η διόρθωση 

λόγω ποσότητας 

γραπτών στο σπίτι 

Είναι πορεία προς τα 
άγνωστο, καθώς ο 

καθηγητής δεν έχει τα 

απαιτούμενα στοιχεία 

Έλλειψη ελευθερίας 

διδάσκοντος να κινηθεί 

όπως θέλει 

Πιεστική η ανάγκη 
κάλυψης ύλης 

Η έλλειψη χρόνου 

 Αξιοποιείτε το αναλυτικό πρόγραμμα 

στη διόρθωση;  

Καθόλου. Δεν πήρα ποτέ τίποτα. Ό,τι κάνουμε είναι 
από την καλή διάθεση τη δική μας  να ψάξουμε και 

να ενημερωθούμε σε κάποια πράγματα ή από την 

εμπειρία μας.  

Όχι, μη βοηθητικό το 

αναλυτικό πρόγραμμα 

Μόνο προσωπική 
υπόθεση η αναζήτηση 

τρόπων διόρθωσης  και 

αποτέλεσμα καλής 
διάθεσης από τον 

διδάσκοντα 

Γνώμονας στη 
διόρθωση η εμπειρία 

του διδάσκοντος 

 Έχετε επιμορφωθεί στον τομέα της 
διόρθωσης 

Ποτέ. Και θα ήταν το πρώτο που θα ήθελα. Το 

μόνο που κάναμε ήταν μεταξύ μας οι συνάδελφοι 

να ανταλλάξουμε απόψεις. Υπάρχει, ωστόσο, μια 
επιφυλακτικότητα, γιατί εκθέτεις τον εαυτό σου. 

Επιφανειακά κάποια πράγματα συζητούνται. Θα 

ήθελα πολύ αν δώσω ένα γραπτό σε μια συνάδελφο 
να το ξαναδιορθώσει. Θα ήταν πολύ 

εποικοδομητικό και θα αποτελούσε ένα είδος 

επιμόρφωσης. 

Αν και είναι πάρα πολύ 

αναγκαίο, ποτέ. 

Αποτελεσματική η 

συνεργασία μεταξύ 

συναδέλφων στη 
διόρθωση – προσκρούει 

στο φόβος προσωπικής 

έκθεσης των 
συναδέλφων 

 

 Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης;  

Τώρα μπαίνω στη διαδικασία να το σκεφτώ. Ίσως 

να διόρθωνα μια έκθεση δίπλα με το παιδί και αυτά 
που σκέφτομαι να τα συζητάω. Θα άκουγα και τη 

δική του γνώμη, μια πιο άμεση προσέγγιση με το 

παιδί.  

Έλλειψη προηγούμενου 

προβληματισμού στο 

θέμα αυτό 

Η άμεση προσέγγιση με 

τον μαθητή μέσω 

συζήτησης κατά τη 
διόρθωση 

Εξατομικευμένη 

διόρθωση μαζί με τον 
μαθητή 

 

 

 

 

 



374 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) 

Δείγμα επεξεργασίας συνέντευξης  με το σύστημα των κριτών 
Εκπαιδευτικός Κ1 [Φύλο: Α, Σπουδές: Διδακτορικό, Έτη προϋπηρεσίας:17] 

 

Άξονες 

συνέντευξης  

Κώδικες (codes) 

Κριτής Α΄ 

Κώδικες (codes) 

Κριτής Β΄ 

Άμεση 

ανατροφοδότηση 

Ναι, για την ανίχνευση του μαθητή ως προς τον τύπο 

διόρθωσης  

Ναι, στην αρχή χρονιάς ανιχνεύοντας μαθητή 

Ναι, είναι ευκολία για τον καθηγητή. Ναι, γιατί είναι εύκολο για καθηγητή 

Ναι, γιατί οι μαθητές σε μικρές τάξεις χρειάζονται 

κατευθύνσεις 

Ναι, στις μικρές τάξεις γιατί εκεί χρειάζεται 

καθοδήγηση μαθητών 

Άμεση 

ανατροφοδότηση με 

μεταγλωσσικό 

σχόλιο 

Όχι, γιατί δεν είμαι υπέρ της διόρθωσης του λάθους από 

τον καθηγητή 

Όχι, γιατί δεν είναι υπέρ της διόρθωσης από 

καθηγητή 

Όχι, λόγω έλλειψης χρόνου για σχολιασμό Όχι από έλλειψη χρόνου 

Εμπόδιο αποτελεί η δυσκολία κατανόησης σχολιασμού από 
μαθητές μικρών τάξεων 

Όχι, στις μικρές τάξεις όπου οι μαθητές δεν είναι 
εξοικειωμένοι 

Έμμεση 

ανατροφοδότηση 

Με απλή υπογράμμιση 

λαθών  

Σπάνια, σε περίπτωση 

έλλειψης χρόνου στη 
διόρθωση 

 

Σπάνια, μόνο όταν δεν υπάρχει χρόνος 

Δεν προσφέρει τίποτα Όχι, γιατί δεν προσφέρει τίποτα 

Ασαφής η σκέτη 
υπογράμμιση ειδικά για τον 

μαθητή μικρών τάξεων 

 
Όχι, γιατί σε μικρές τάξεις δεν υπάρχει ανταπόκριση 

Με μεταγλωσσική οδηγία Ναι, εξυπηρετεί την 

αυτοδιόρθωση 

 

Ναι, γιατί εξυπηρετεί την αυτοδιόρθωση 

Συμβάλλει στην αναζήτηση 

νέων τρόπων διατύπωσης 

του λάθους 

Ναι, βοηθά στην αναζήτηση νέων τρόπων 

διατύπωσης του λάθους 

Αναποτελεσματική η 

άμεση διόρθωση λόγω της 

συχνής επανάληψης των 
λαθών από τους μαθητές 

Ναι, γιατί η παροχή του σωστού  είναι 

αναποτελεσματική λόγω της συχνής επανάληψης 

των λαθών  

Με κωδικοποίηση Επιφύλαξη λόγω ανάγκης 

εξοικείωσης των μαθητών 

με την κωδικοποίηση 

Επιφυλακτικός, γιατί προϋποθέτει κώδικα 

κατανόησης καθηγητή – μαθητή 

Με αναδιατύπωση του 

λάθους από τον μαθητή 

Ναι, εξυπηρετεί την 

αυτοδιόρθωση 

 

Ναι, γιατί βοηθάει στην αυτοδιόρθωση 

Διόρθωση με 

συνολική 

ανατροφοδότηση 

Ναι, για τη διασαφήνιση επιμέρους σχολίων στα γενικά 
σχόλια. 

 
 

Εντοπισμός προβλημάτων με σχόλια στο τέλος Τα σχόλια παρακινούν τον μαθητή σε αυτοδιόρθωση 

Δίνω οδηγίες για τη συγκεκριμενοποίηση και τον 
εντοπισμό του λάθους στα σχόλια μέσα στο γραπτό Συγκεκριμένες οδηγίες, για να ξέρει ο μαθητής τι να 

κάνει Εντοπίζω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και στα σχόλια στο 

τέλος του γραπτού 

 
Προτροπές για διορθώσεις από τον μαθητή Προτροπές για αυτοδιόρθωση στα σχόλια στο τέλος του 

γραπτού 

Δίνω γενικό χαρακτηρισμό για επιμέρους τομείς του 

γραπτού στα σχόλια στο τέλος του γραπτού 

Γενικό χαρακτηρισμό σχετικά με επιμέρους στοιχεία 

του γραπτού λόγου 

Κριτήριο με βάση το οποίο πρέπει να σκεφτεί ο 

μαθητής το λάθος Δίνω ερωτήσεις με κριτήριο αυτοδιόρθωσης στο τέλος του 
γραπτού  

Ερωτήσεις στο τέλος του γραπτού 

Προφορική 

ανατροφοδότηση 

Συζητιώνται τα χοντρά λάθη των μαθητών κατά την 

επιστροφή των γραπτών 

Ναι, για τα πολύ χοντρά λάθη 

Έλλειψη χρόνου για συστηματική ενασχόληση με κάθε 

μαθητή 

Όχι, εξατομικευμένη συζήτηση λαθών από έλλειψη 

χρόνου 

Ο βαθμός ως μέσο 

ανατροφοδότησης 

Όχι, λόγω προσήλωσης του μαθητή μόνο στον βαθμό και 

όχι στη διόρθωση 

 

Όχι, γιατί οι μαθητές επικεντρώνονται εκεί 

Διαφοροποίηση 

διόρθωσης ανάλογα 

με την τάξη 

Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι πολύ παρεμβατικός 

στη Γ΄ Γυμνασίου 

Ναι. Λιγότερες παρεμβάσεις στη Γ’ Γυμνασίου, 

περισσότερες (παροχή σωστού) στην Α και Β 

Σε μικρότερες τάξεις τάση παροχής του σωστού, γιατί το 

χρειάζεται ο μαθητής 

 

Εξαρτάται από την εξοικείωση μαθητή – καθηγητή 
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 Παροχή του σωστού, γιατί υπάρχει το θέμα εξοικείωσης 

των μαθητών με τον καθηγητή 

Διαφοροποίηση 

διόρθωσης ανάλογα 

με τον τύπο του 

λάθους 

Ευκολία για τον εκπαιδευτικό η άμεση διόρθωση 

ορθογραφικών 

Ναι, στα ορθογραφικά παροχή σωστού, γιατί είναι 

πιο εύκολο 

Ευκολία για τον μαθητή η αναδιατύπωση άλλων λαθών  
μέσα από την έμμεση ανατροφοδότηση 

Υπογράμμιση σε λάθος περιεχομένου, δομής και 
έκφρασης, γιατί ευνοεί αυτοδιόρθωση 

Βαρύτητα λαθών Όλα τα λάθη είναι σημαντικά  
Ναι, αλλά εξαρτάται και από τη στοχοθεσία σε κάθε 

τάξη Διαφοροποίηση στη  βαρύτητα λαθών ανάλογα με τη 

στοχοθεσία σε διάφορες  τάξεις 

Έλλειψη ανοχής γενικά στα λάθη, γιατί όλα έχουν τη 
σημασία τους 

Όχι, γιατί όλα έχουν σημασία 

Αναλυτική διόρθωση 

 

 

 

Αίσθηση καθήκοντος η επισήμανση όλων των λαθών Ναι, το θεωρώ καθήκον μου 

Ενόχληση στα πολλά λάθη των γραπτών Ναι, γιατί δεν θέλω να βλέπω λάθη 

 

 

Εστιαζόμενη 

διόρθωση 

Δεν τη σκέφτηκε ως πρακτική  

Όχι, γιατί δεν το σκέφτηκα Διόρθωση όλων των λαθών, γιατί είναι αλληλένδετα τα 
λάθη στα γραπτό λόγο 

Διόρθωση όλων των λαθών, γιατί όποιος έχει λάθη ενός 

τύπου έχει και άλλου τύπου 

Όχι, γιατί ο γραπτός λόγος είναι ενιαίο σύνολο 

Επανέλεγχος (follow 

up) της διόρθωσης 

Αίσθηση αναποτελεσματικότητας στην εφαρμογή 
στρατηγικών διόρθωσης 

Δεν λειτούργησε η ανώνυμη διόρθωση στην τάξη 

Χρονοβόρα η εξατομικευμένη μελέτη λαθών στην τάξη Τίποτα δεν πέτυχε ιδιαίτερα 

Δεν απέδωσε ούτε η ανώνυμη διόρθωση λαθών 

Η εξατομικευμένη μελέτη λαθών στην τάξη προκαλεί 
φασαρία 

Εξατομικευμένη μελέτη χρειάζεται χρόνο και 
φασαρία 

Οι συνθήκες της τάξης δεν επιτρέπουν να διορθώνεται το 

λάθος από τον μαθητή Οι σχολικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 

αυτοδιόρθωση 

Υπεύθυνος για τη 

διόρθωση 

Η συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητή  

Συνεργασία μαθητή – καθηγητή, αλλά ο καθηγητής 

κατευθύνει 
Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει ο μαθητής διορθώνει 

Αυτοδιόρθωση Επιδιώκω να το κάνω Όχι, όσο θέλει γιατί οι μαθητές δεν είναι 

εξοικειωμένοι 
Προσκρούει στην έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με 

την αυτοδιόρθωση 

Αλληλοδιόρθωση Έλλειψη  χρόνου για την εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών Όχι, από έλλειψη χρόνου 

Υπάρχει η πίεση ύλης Όχι, γιατί υπάρχει η πίεση της ύλης 

Έλλειψη οδηγιών για κάτι τέτοιο από το πρόγραμμα 
σπουδών 

Όχι, γιατί δεν ευνοεί το Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικότητα 

διόρθωσης – 

δυσκολίες – 

προϋποθέσεις  

Aποτελεσματικότητα 

διόρθωσης  

Όχι, γιατί η διόρθωση εξαρτάται 

από την ταυτότητα του μαθητή 

 

Όχι, γιατί εξαρτάται από την ταυτότητα του μαθητή 

Είναι δύσκολο να διορθωθεί ο 
μαθητής με πολλές αδυναμίες. 

Επανάληψη λαθών 

από τους μαθητές 

Ναι, γιατί εξαρτάται από τη 

συστηματικότητα των μαθητών 

στη μελέτη και την 

υπευθυνότητά τους 

 

Ναι, γιατί απουσιάζει συστηματική μελέτη από 

μαθητές 

Εξαρτάται από το αν λαμβάνουν 
υπόψη τον καθηγητή 

Ναι, από έλλειψη υπευθυνότητας των μαθητών 

Ναι, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τον καθηγητή 

Δυσκολίες  Η απογοήτευση λόγω της 

επανάληψης των λαθών 

Απογοήτευση από τη συχνή επανάληψη λαθών 

Η πολλαπλότητα αντικειμένων 
του φιλολόγου 

Τα πολλά αντικείμενα των φιλολόγων εμποδίζουν 
συστηματική ενασχόληση 

Η αποσπασματικότητα 

διόρθωσης και ο περιορισμός 
της σε ένα γνωστικό αντικείμενο 

Σχέση διόρθωσης με κάθε γνωστικό αντικείμενο 

ξεχωριστά 

 Η διόρθωση είναι 

διεκπεραιωτική στο σχολικό 
χρόνο 

Διεκπεραιωτική η διόρθωση με βάση σχολικό χρόνο 

Η διόρθωση γίνεται 

αυτοσχεδιαστικά από τους 
φιλολόγους 

Αυτοσχεδιαστική διόρθωση από τον καθηγητή 

Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρεί 

δεδομένο ότι ο καθηγητής 

Αντιμετώπιση λάθους ως «δεδομένου» που εξ 

ορισμού μπορεί να διορθωθεί από καθηγητή 
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γνωρίζει τι είναι λάθος 

Αξιοποίηση 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Δεν έχει κάτι φοβερό να 

προτείνει 

Όχι, γιατί δεν προτείνει κάτι 

Δεν δίνει συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις στη διόρθωση 

Όχι, γιατί δεν εντάσσει τη διόρθωση λάθους 

Δεν προβλέπει τη διόρθωση ως 

βασικό στοιχείο της όλης 

διαδικασίας 

 

Όχι, γιατί μάλλον θεωρεί πως το λάθος διορθώνεται 

απλά με την παροχή του σωστού 

Υπονοεί ότι κάποιος κάνει τη 
διόρθωση παραδοσιακά, 

δίνοντας το σωστό 

Επιμόρφωση στη 

διόρθωση 

Έλλειψη επιμόρφωσης  
Όχι, αλλά θα έπρεπε 

Η επιμόρφωση θα είχε πρακτική 

χρησιμότητα 

 Προτάσεις 

αποτελεσματικότητας  

Η εξατομίκευση στη διόρθωση Εξατομικευμένη διόρθωση λαθών 

Ο προσανατολισμός στο 

γράψιμο 

Προσανατολισμός Προγράμματος Σπουδών στον 

γραπτό λόγο 

 


