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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό να δείξει τον τρόπο που θέτουν στόχους οι 

Έλληνες μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Στην Ελλάδα οι μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες συνήθως φοιτούν σε Γενικά Δημοτικά Σχολεία, ενώ μπορεί να 

υποστηρίζονται σε Τμήματα Ένταξης. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται μια παρουσίαση 

της παγκόσμιας έρευνας πάνω στην αυτορρύθμιση των μαθητών γενικότερα και στους 

στόχους ειδικότερα. Λίγο αργότερα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες αλλά και σε ελληνικές έρευνες. Παρουσιάζεται με αυτό τον τρόπο η 

προβληματική της έρευνας, καταλήγοντας στα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας και της στατιστικής ανάλυσης. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 63 μαθητές από 20 σχολεία της Μακεδονίας και Θράκης. Οι 

μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες και Ήπια Νοητική Αναπηρία). 

 Κατά την παράθεση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες κατάφεραν να πετύχουν το στόχο που έθεσαν. Μάλιστα οι 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες πέτυχαν τους στόχους τους συχνότερα από την 

άλλη ομάδα. Η συζήτηση της εργασίας δομήθηκε με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Εκεί 

τα αποτελέσματα συσχετίζονται με άλλες ερευνητικές προσπάθειες και γίνεται προσπάθεια 

να ερμηνευθούν με βάση άλλες έρευνες. Τέλος αναφέρονται συμπεράσματα του ερευνητή, 

οι περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αυτορρύθμιση, μαθηματικά, στόχοι, Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, Ήπια Νοητική Αναπηρία, εκτίμηση ποσοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Θεωρητική Θεμελίωση - Ανασκόπηση της Έρευνας 

 

1. Φύση και σημασία των διαδικασιών αυτορρύθμισης και επίτευξης στόχων 

1.1 Η αυτορρύθμιση και οι παράμετροί της 

 Η ψυχο-εκπαιδευτική έρευνα γύρω από τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να 

βελτιώσουν την επίδοση του μαθητή και σχετίζονται με την αυτορρύθμισή του, τυγχάνει 

ευρείας αναγνώρισης από τα μέσα της δεκαετίας του '80 (Zimmerman & Schunk, 2001). Η 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (self regulated learning) δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι 

μαθητές είναι μεταγνωστικά και συμπεριφορικά κινητοποιημένοι, ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά στην προσωπική τους διαδικασία μάθησης (Cleary & Zimmerman, 2004; 

Zimmerman, 2008). Μέσω των θεωριών της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης γίνεται μία 

προσπάθεια για την εξήγηση της συνειδητής και συστηματικής χρήσης στρατηγικών από 

τους μαθητές, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της επίδοσής τους και την επίτευξη 

των στόχων τους. Κατά την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ο μαθητής περνά από τρεις φάσεις, 

σύμφωνα με τον Zimmerman (2000). Αρχικά θέτει ένα στόχο, στη συνέχεια ελέγχει την 

επίδοσή του καθώς προσπαθεί να τον πετύχει και τέλος καλείται να αναπροσαρμόσει τις 

στρατηγικές που χρησιμοποίησε ή τον ίδιο το στόχο (Kato, 2009; Kitsantas & Zimmerman, 

2002; Oertig et al., 2013; Schunk, 1990; Tollefson, Tracy, Johnsen, & Chatman, 1986). Με 

άλλα λόγια, ο προσδιορισμός στόχου είναι σημαντικό κομμάτι της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης. Ο προσδιορισμός αυτός προϋποθέτει την εκτίμηση της δυσκολίας του έργου 

(perceived difficulty), η αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητάς του μαθητή (self efficacy), 

η προσπάθεια που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής (intended effort) για να τον φέρει εις 

πέρας (Klassen, 2010) , η τελική αποτίμηση της προσπάθειάς του και η αναπροσαρμογή του 

στόχου (Bandura, 1991).  

 Ο προσδιορισμός του στόχου είναι πολύ βασικό ζήτημα για όλη τη διαδικασία της 

μάθησης. Πολλοί ερευνητές ακολουθούν τη διάκριση των στόχων που προβλέπει τρία είδη: 

τους στόχους μάθησης, τους στόχους επίδοσης και τους στόχους αποφυγής (Ames & 

Archer, 1988; Elliot & Church, 1997). Οι στόχοι περιέχουν τρεις ιδιότητες. Αυτές είναι η 

ακρίβεια της διατύπωσης (specificity), ένα ορισμένο (ή και μη ορισμένο στους γενικούς 

στόχους) επίπεδο δυσκολίας (difficulty level) και η εκτίμηση του αναγκαίου χρόνου 

(proximity) επίτευξης του στόχου.  Η συγκεκριμένη διατύπωση της συμπεριφοράς που θα 

εμφανίσει το άτομο, το ακριβές επίπεδο επίδοσης και το επίπεδο δυσκολίας, το οποίο είναι 
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προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του ατόμου, οδηγούν σε ανώτερη επίδοση από τους 

στόχους γενικής φύσης (Bandura, 1991; Schunk, 1985). Επίσης, φαίνεται ότι οι 

βραχυπρόθεσμοι στόχοι λειτουργούν ως ισχυρότερα κίνητρα από τους στόχους που είναι 

μακροπρόθεσμοι (Schunk, 1985). Ακόμη και εάν το άτομο δεν κατέχει την δεξιότητα 

προσδιορισμού στόχων, αυτή μπορεί να διδαχθεί για τις ανάγκες της αυτορρύθμισής του 

(Locke, 1996). Καθώς όμως οι στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της εργασίας, θα 

δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη φύση τους και τη χρησιμότητά τους στο επόμενο 

υποκεφάλαιο. 

 Η αντιλαμβανόμενη δυσκολία (perceived difficulty) του έργου ή στόχου με το οποίο 

έρχεται αντιμέτωπος ο μαθητής είναι η αξιολόγηση των απαιτήσεων ενός έργου ή στόχου 

(Delignières, 1998). Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί εξαρχής ότι πρόκειται για μια 

υποκειμενική αντίληψη (perceived), την οποία έχει ο μαθητής, για τη δυσκολία του στόχου 

ή του έργου που καλείται να εκπληρώσει. Η αντιλαμβανόμενη δυσκολία έρχεται σε 

αντίθεση με την αντικειμενική δυσκολία. Ενώ σύμφωνα με τους Delignières & Famose 

(2002) η αντίληψη, που έχει ο μαθητής για τη δυσκολία ενός έργου, είναι σχετικά 

ανεξάρτητη από την επίδοσή του στο έργο αυτό, ισχύει το αντίθετο για την αντικειμενική 

δυσκολία. Η μεγάλη αντικειμενική δυσκολία ενός έργου οδηγεί σε υψηλή επίδοση 

(Campbell & Ilgen, 1976; Locke & Latham, 2002). Εν κατακλείδι η αντιλαμβανόμενη 

δυσκολία ενός έργου δεν σχετίζεται ευθέως με την αντικειμενική δυσκολία ενός έργου, 

ούτε με την υποκειμενική επίδοση, αλλά με τους πόρους που έχει επενδύσει το άτομο για 

να ολοκληρώσει το έργο (Delignières, 1998).  

 Όταν προσπαθεί κανείς να πετύχει ένα στόχο, καλείται εφόσον εκτιμήσει τη 

δυσκολία του, να επενδύσει την ανάλογη προσπάθεια για να τον πετύχει. Από την ηλικία 

των 6 ετών τα παιδιά γνωρίζουν ότι για να πετύχουν κάτι που θέλουν πρέπει, εκτός από το 

να στρέψουν την προσοχή τους μόνο σε αυτό, αποκλείοντας έτσι άλλα πράγματα, να 

ασκήσουν την απαιτούμενη προσπάθεια και να επιμείνουν έως να το πετύχουν (Locke, 

1996). Η συνειδητή προσπάθεια είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός στόχου (Dunn, Lo, 

Mulvenon, & Sutcliffe, 2012). Σύμφωνα με τον Nicholls (1976, 1978, 1980), τα παιδιά 

ηλικίας 12 ετών είναι ικανά να διαχωρίσουν την προσπάθεια από την ικανότητα. Ακόμη η 

προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου, σχετίζεται άμεσα με την αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς οι μαθητές που δηλώνουν υψηλή ικανότητα για την 

ολοκλήρωση ενός στόχου προσπαθούν περισσότερο για να τον πετύχουν, συγκριτικά με 

εκείνους που δηλώνουν χαμηλή ικανότητα (Lackaye & Margalit, 2006).  
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 Ο προσδιορισμός του στόχου, η εκτιμώμενη δυσκολία του και η προσπάθεια, την 

οποία θα καταβάλλει το άτομο για να επιτύχει το στόχο του, συνδέονται άμεσα με την 

αντίληψη που έχει το άτομο για την αποτελεσματικότητά του (self efficacy) να φέρει εις 

πέρας έναν στόχο ή να ολοκληρώσει ένα έργο (Bandura, 1991, 1993; Schunk, 1983, 1984; D. 

Schunk, 1981; Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons, 1992). Η αντίληψη του ατόμου για 

την αποτελεσματικότητά του (perceived self efficacy) θεωρείται ως το τελικό στάδιο κατά 

την ανάπτυξη της ικανότητάς του για αυτορρύθμιση (D. Schunk, 2001). Πρόκειται για την 

εντύπωση που έχει το άτομο για τις ικανότητές του να μάθει ή να επιδείξει συμπεριφορές 

σε ορισμένο επίπεδο δυσκολίας (D. Schunk & Zimmerman, 1996). Η μεγάλη διαφορά της 

αντίληψης του ατόμου για την αποτελεσματικότητά του (self efficacy) με την αυτοαντίληψη 

(self perception) είναι ότι η δεύτερη περιέχει τη σύγκριση με τους άλλους καθώς και τα 

συναισθήματα του ατόμου για την ικανότητά του, ενώ η πρώτη σχετίζεται λιγότερο με τα 

συναισθήματα και τη σύγκριση με τους άλλους και περισσότερο με την σύγκριση ως προς 

κάποιο κριτήριο επίδοσης (Klassen, 2007). Έχουν γίνει έρευνες για την αντίληψη της 

αποτελεσματικότητας του ατόμου σε αναρίθμητα πλαίσια, μεταξύ των οποίων το 

εργασιακό, το ακαδημαϊκό, των κοινωνικών συναλλαγών, των εμπορικών και δημοσίων 

σχέσεων (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996). Ιδιαίτερα ως προς το 

ακαδημαϊκό πλαίσιο η αντίληψη της αποτελεσματικότητας του ατόμου επιδρά στην 

επίδοση μέσω της δυσκολίας που επιλέγει για τον στόχο, της δέσμευσης για την 

ολοκλήρωσή του, τη διαχείριση της ανατροφοδότησης και την επιλογή στρατηγικών 

σχετικών με το έργο (Locke, 1996). Τα άτομα τα οποία βαθμολογούν υψηλά την 

αποτελεσματικότητά τους θέτουν δυσκολότερους στόχους, δεσμεύονται για την 

ολοκλήρωσή τους, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν και ανακαλύπτουν νέες 

στρατηγικές για να τους πετύχουν (Locke, 1996; Schunk, 1990; D. Schunk & Zimmerman, 

1996). 

 Εξαιρετικά σημαντική ικανότητα και απαιτούμενη κατά την αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση είναι η προσωπική εκτίμηση της επίδοσης (self evaluation). Αρχικά το άτομο θα 

πρέπει να προβεί σε αυτοπαρατήρηση, δηλαδή την συστηματική παρατήρηση της επίδοσής 

του κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του για την επίτευξη του στόχου (Zimmerman, 

1989). Στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στην τελική εκτίμηση της προσπάθειάς του, αφού 

έχει επιτευχθεί ο στόχος του. Σε αυτό το στάδιο θα χρειαστεί να κρίνει, πόσο καλά απέδωσε 

συγκρίνοντας την επίδοσή του με συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης, τα οποία τέθηκαν 

νωρίτερα κατά τη στοχοθεσία (Cleary & Zimmerman, 2004). Η αποτίμηση της προσπάθειας 

είναι πολύ σημαντική καθώς οδηγεί σε αναπροσαρμογή των στόχων ή σε αλλαγή κάποιων 
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στρατηγικών, οι οποίες πιθανώς δεν είναι οι σωστές για τον συγκεκριμένο στόχο (Cleary & 

Zimmerman, 2004). 

1.2 Η θεωρία των στόχων  

 Η θεωρία των στόχων εμπνέεται από το "τελικό αίτιο" του Αριστοτέλη, δηλαδή την 

πράξη η οποία συμβαίνει για ένα σκοπό (Locke, 1996).  Ο στόχος μπορεί να περιγραφεί ως 

η γνωστική αναπαράσταση ενός αποτελέσματος το οποίο κάποιος επιδιώκει ή αποφεύγει 

(Acee, Cho, Kim, & Weinstein, 2012) ή με απλά λόγια ο σκοπός μιας ενέργειας (Locke & 

Latham, 2002). Οι στόχοι μπορούν να περιγραφούν ως η αιτία της εμπλοκής σε ένα έργο, 

ενώ ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται επηρεάζει και επηρεάζεται από το πώς οι 

εμπλεκόμενοι ερμηνεύουν το περιεχόμενό του και αυτό που αποσκοπεί (Elliot, 1999; Elliot 

& Church, 1997). Ο προσανατολισμός των στόχων που θέτει κανείς έχει μεγάλη σχέση με τα 

προσωπικά του κίνητρα(Ames, 1992; Ames & Archer, 1988; Cunningham, Krull, Land, & 

Russell, 2000; Dull, Schleifer, & McMillan, 2015). Στη διεθνή έρευνα έχει γίνει διαχωρισμός 

των στόχων ως προς τον προσανατολισμό τους σε στόχους προσέγγισης (approach goals) 

και αποφυγής (avoidance goals) (Elliot & Church, 1997; Moeller, Theiler, & Wu, 2012; Oertig 

et al., 2013; Smith, Duda, Allen, & Hall, 2002). Από αυτούς προκύπτουν τρεις υποτύποι 

στόχων (για κάποιους ερευνητές τέσσερις), οι οποίοι εξετάζονται παρακάτω.  

1.2.1 Mastery - Performance Goals 

 Οι στόχοι μάθησης (mastery goals) αποσκοπούν στη μάθηση και τη βελτίωση της 

ικανότητας του ατόμου σε έναν τομέα. Καθώς το άτομο επιδιώκει να πετύχει έναν στόχο 

μάθησης, συγκρίνει την τωρινή επίδοσή του με μια παλαιότερη επίδοση. Οι άνθρωποι που 

θέτουν αυτού του είδους στόχους, αποσκοπούν στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

και συνήθως επιλέγουν μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας, επιμένουν στην προσπάθειά τους 

όταν αποτύχουν και αρέσκονται να εμπλέκονται σε μαθησιακά έργα (Ames & Archer, 1988; 

Baird, Scott, Dearing, & Hamill, 2009; Dull et al., 2015; Elliot & Church, 1997). Οι στόχοι 

μάθησης και οι στόχοι επίδοσης (performance) ανήκουν σύμφωνα με πολλούς ερευνητές 

στους στόχους προσέγγισης (Ames, 1992; Baird et al., 2009; Elliot & Church, 1997; Oertig et 

al., 2013). 

 Οι στόχοι, οι οποίοι αποσκοπούν στη σύγκριση του ατόμου με τους άλλους (Baird et 

al., 2009) και μάλιστα τους "σημαντικούς άλλους" ονομάζονται στόχοι επίδοσης 

(performance goals) (Elliot & Church, 1997). Τους έχει αποδοθεί επίσης ο όρος "στόχοι του 

εγώ" (Ames & Archer, 1988; Covington, 2000). Έχει τεκμηριωθεί ερευνητικά ότι τα άτομα, 

τα οποία επιλέγουν να θέσουν τέτοιου είδους στόχους, συνηθίζουν να θέτουν χαμηλότερο 

επίπεδο δυσκολίας στους στόχους τους, να σταματούν την προσπάθεια σε περίπτωση 
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αποτυχίας και να βιώνουν λιγότερη ευχαρίστηση κατά την ολοκλήρωση του στόχου σε 

σύγκριση με τα άτομα τα οποία θέτουν στόχους μάθησης (Ames & Archer, 1988; Baird et 

al., 2009; Dull et al., 2015; Elliot & Church, 1997). 

 Οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες έχουν στραφεί στα δύο παραπάνω είδη 

στόχων (Midgley et al., 1998). Μέχρι πρόσφατα στους στόχους αποφυγής εντάσσονται 

γενικά οι στόχοι, οι οποίοι αποσκοπούν στην αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων (Oertig 

et al., 2013), συνήθως λόγω χαμηλής επίδοσης (Middleton & Midgley, 1997; Smith et al., 

2002). Σε αντίθεση με τους στόχους προσέγγισης, οι στόχοι αποφυγής εμπλέκουν την 

άρνηση στη διατύπωσή τους (π.χ. να προσπαθήσω να μην εξευτελιστώ στο σχολείο) και δεν 

κατευθύνουν το άτομο ώστε να σχεδιάσει την δράση του, ούτε προωθούν την αξιολόγηση 

της προόδου του (Elliot & Church, 1997). Επίσης προωθούν απλά την επιβίωση αντί της 

ευδοκίμησης και δημιουργούν συναισθήματα αποστροφής στο άτομο για το έργο με το 

οποίο ασχολείται (Oertig et al., 2013). Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη, ότι μια μεγάλη 

πλειοψηφία ερευνητών προτείνει τον προσδιορισμό στόχων προσέγγισης έναντι των 

στόχων αποφυγής (Elliot, 1999; Elliot & Church, 1997; Elliot & Thrash, 2001; Middleton & 

Midgley, 1997; Oertig et al., 2013; Smith et al., 2002).  

 Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι κάποιοι ερευνητές διαχωρίζουν τους 

στόχους σε τέσσερις κατηγορίες(Covington, 2000; Dull et al., 2015; Roberts, Treasure, & 

Conroy, 2007). Αναφορικά με αυτή την κατηγοριοποίηση για τους στόχους προσέγγισης 

ισχύουν όσα γράφηκαν παραπάνω. Όμως οι στόχοι αποφυγής μπορούν να διαχωριστούν σε 

στόχους αποφυγής - επίδοσης και στόχους αποφυγής - μάθησης. Οι πρώτοι έχουν ως 

επιδίωξη την αποφυγή επίδειξης ανικανότητας σε σχέση με τους άλλους (π.χ. να μην είμαι 

ο χειρότερος μαθητής της τάξης) ενώ οι δεύτεροι την αποφυγή επίδειξης ανικανότητας σε 

ένα συγκεκριμένο έργο (π.χ. να μην αποτύχω στις εξετάσεις) (Covington, 2000; Dull et al., 

2015).  

1.2.2 Οι ιδιότητες των στόχων 

 Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα οι στόχοι έχουν τρεις βασικές ιδιότητες: την 

εγγύτητα, την εξειδίκευση και την δυσκολία του στόχου (Schunk, 1983, 1990). Αυτές οι 

ιδιότητες αναφέρονται στους περισσότερους στόχους. Επομένως είτε πρόκειται για στόχο 

μάθησης, για στόχο επίδοσης ή για στόχο αποφυγής, ένας στόχος μπορεί να εκτείνεται στο 

μέλλον, έχει κάποια δυσκολία και διακατέχεται από ένα βαθμό ακρίβειας στη διατύπωσή 

του. Οι συνδυασμοί των παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την επίδοση των 

μαθητών (D. Schunk, 2003). 
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1.2.2.1 Σαφήνεια (specificity) 

 Οι στόχοι μπορούν να είτε γενικοί και αόριστοι (π.χ. Να τα πηγαίνω καλύτερα στο 

σχολείο), είτε πολύ συγκεκριμένοι (π.χ. Να λύσω σωστά 3 από τα 4 προβλήματα του 

φύλλου εργασίας) ως προς την ακρίβεια της διατύπωσής τους (Latham & Locke, 1991). Η 

ακρίβεια στη διατύπωση των στόχων θεωρείται πολύ σημαντική, σε κάθε πλαίσιο, στο 

οποίο τίθενται στόχοι (Lerner & Locke, 1995). Το ίδιο ισχύει και για τους στόχους στο 

μαθησιακό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (Rader, 2005; Καψάλης & Νημά, 2008). Οι στόχοι για 

τη μάθηση θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι, διατυπωμένοι με λειτουργικούς όρους, 

οι οποίοι παραπέμπουν σε μετρήσιμες συμπεριφορές, να περιέχουν ένα κριτήριο επιτυχίας 

και να περιγράφουν τις συνθήκες, στις οποίες θα εμφανιστεί η συμπεριφορά του μαθητή 

(Αγαλιώτης, 2012).  

 Οι σαφείς στόχοι προωθούν τη σωστή ρύθμιση της επίδοσης και βοηθούν στον 

προγραμματισμό των δράσεων για την επίτευξή (Acee et al., 2012; Locke, 1996). Ακόμη 

προωθούν τη μάθηση και ανεβάζουν την επίδοση καθώς υποδεικνύουν την προσπάθεια 

που θα πρέπει να ασκήσει το άτομο, προσφέρουν ανατροφοδότηση και μεγαλύτερη 

ικανοποίηση αφού επιτευχθούν (Schunk, 1983, 1984). Επίσης στην έρευνα της Acee et al 

(2012) η σαφήνεια των στόχων αποδείχθηκε ότι είναι προβλεπτικός παράγοντας της 

ακαδημαϊκής επίτευξης, καθώς οι μαθητές που έθεσαν σαφείς ακαδημαϊκούς στόχους ήταν 

πιθανότερο να έχουν μεγαλύτερο βαθμό ακαδημαϊκής επίδοσης στο τέλος του έτους. Τέλος 

και η έρευνα των Lerner & Locke (1995) έδειξε ότι οι μαθητές με γενικούς στόχους έχουν 

χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές με σαφείς στόχους.  

 Οι γενικοί στόχοι δεν περιέχουν κάποιο σημείο αναφοράς και επομένως 

επιτρέπουν ένα ευρύ πεδίο επιτυχίας (Locke & Latham, 2002). Έτσι λοιπόν εκτός από τη 

χρήση λειτουργικών όρων, στον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου στόχου μπορεί να 

συμβάλλει η χρήση κριτηρίου επιτυχίας του στόχου (Acee et al., 2012). Συνιστάται ακόμη η 

χρήση αριθμών για τον ορισμό του κριτηρίου επιτυχίας ώστε να μπορεί να γίνει μια 

ποσοτικοποίηση της επιτυχίας (Locke, 1996). Η χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων είναι ένας 

πολύ σημαντικός παράγοντας του στόχου, καθώς λειτουργεί μεν ως κίνητρο αλλά και ως 

μέσο ελέγχου της προόδου του ατόμου (D. Schunk, 2003), αφού με τον τρόπο αυτό 

ελαττώνεται η διακύμανση της προόδου (Locke, 1996).  

1.2.2.2 Δυσκολία  

 Η σαφήνεια των στόχων δεν αρκεί για να υπάρξει βελτίωση στην επίδοση (Locke & 

Latham, 2002). Είναι επίσης αναγκαίο οι σαφείς στόχοι να έχουν και ένα αυξημένο επίπεδο 
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δυσκολίας, με αναγκαία προϋπόθεση να εμπίπτουν στην πραγματική ικανότητα του 

ατόμου. Σε αυτή την περίπτωση η επίδοση είναι υψηλότερη (Acee et al., 2012; Lerner & 

Locke, 1995; Locke, 1991; Schunk, 1983, 1984), πιθανώς επειδή οι μαθητές προσπαθούν 

περισσότερο (Locke, 1996; Schunk, 1990). Επιπλέον ο Latham τονίζει ότι σε μια μετα-

ανάλυση 400 ερευνών, δεδομένης της επαρκούς ικανότητας και της δέσμευσης στο στόχο, 

φαίνεται ότι όσο πιο δύσκολος είναι ο στόχος τόσο πιο υψηλή είναι η επίδοση (Latham & 

Locke, 1991). Πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμμική αυτή σχέση παύει να ισχύει όταν η 

δυσκολία του στόχου ξεπερνά την ικανότητα του ατόμου, οπότε παρατηρείται έκπτωση 

στην επίδοση (Locke, 1996; Locke & Latham, 2002). 

1.2.2.3 Χρονική εγγύτητα  

 Κάθε μαθητής πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρώσει τους στόχους που έχει θέσει, 

έστω και αν αυτοί είναι γενικοί και με μη ορισμένο χρόνο ολοκλήρωσης (Rader, 2005). 

Όπως όμως δείχνει η έρευνα, πολύ σημαντική ιδιότητα των στόχων είναι ο χρόνος, στον 

οποίο θα πρέπει να επιτευχθούν. Υπάρχουν μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι. 

Φαίνεται ότι όταν τίθενται βραχυπρόθεσμοι στόχοι η επίδοση αυξάνεται (Locke & Latham, 

2002; Schunk, 1983, 1990). Επίσης οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι βελτιώνουν την αντίληψη 

που έχει το άτομο για την ικανότητά του, η οποία θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει και τους στόχους και την τελική επίδοση (Locke & Latham, 2002; Schunk, 

1984, 1990). Από την ολοκλήρωση βραχυπρόθεσμων στόχων φαίνεται ότι αυξάνεται και η 

κινητοποίηση των μαθητών(Schunk, 1984). Ακόμη οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι δίνουν στο 

άτομο τη δυνατότητα να διορθώσει τα λάθη του νωρίς (Locke & Latham, 2002). Αντίθετα 

έχει εκφραστεί η άποψη ότι η προσπάθεια να ολοκληρωθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι 

υπόκειται σε πολλές εξωτερικές επιρροές, κάτι που μπορεί να μεγαλώσει το χρόνο 

ολοκλήρωσής τους (Schunk, 1983). 

1.2.2.4 Προσωπικοί ή ανατεθειμένοι στόχοι 

 Ένας διαχωρισμός που μπορεί να γίνει επί των στόχων είναι ως προς το πρόσωπο, 

το οποίο τους θέτει. Υπάρχουν ερευνητές που προκρίνουν τον προσδιορισμό προσωπικών 

στόχων από των μαθητή (personal goals) (Griffee, 1994; Lerner & Locke, 1995; Moeller et 

al., 2012), όμως υπάρχουν και ερευνητές που πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία εάν οι στόχοι 

θα είναι προσωπικοί ή ανατεθειμένοι από κάποιον άλλο (assigned goals) (Latham, Erez, & 

Locke, 1988; Latham & Locke, 1991; Schunk, 1984, 1985).  

 Υπάρχει μια λίστα, η οποία έχει συνταχθεί από τον Gorsuch (1991b) με επτά 

τρόπους, μέσω των οποίων οι προσωπικοί στόχοι επηρεάζουν την επίδοση του μαθητή 
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στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (Griffee, 1994). Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λίστα οι 

προσωπικοί στόχοι: 

 μεταθέτουν την ευθύνη για τη μάθηση από το δάσκαλο στο μαθητή 

 δίνουν στο μαθητή μια αίσθηση ελέγχου και ολοκλήρωσης  

 δημιουργούν ένα παράθυρο για το δάσκαλο, μέσα από το οποίο μπορεί αντιληφθεί 

τις σκέψεις των μαθητών για το πρόγραμμα και την μαθησιακή διαδικασία 

Επιπροσθέτως οι στόχοι που θέτουν μόνοι τους οι μαθητές συγκεντρώνουν την προσοχή 

του ατόμου  

 στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει 

 στο πεδίο της μάθησης  

 στη συμπεριφορά του στην τάξη  

 σε χρήσιμες πηγές εκτός της τάξης  

 Επιπλέον έχει εκφραστεί η άποψη, ότι οι προσωπικοί στόχοι έχουν μεγαλύτερη 

δυσκολία από τους ανατεθειμένους, επομένως ανεβάζουν την επίδοση του ατόμου 

(Schunk, 1985) Υπάρχει μια διχογνωμία για τον παράγοντα μέσω του οποίου οι προσωπικοί 

στόχοι επηρεάζουν την επίδοση. Αν δηλαδή λειτουργούν ως κίνητρα (π.χ. δέσμευση) 

(Schunk, 1985) ή ως γνωστικοί παράγοντες (π.χ. ανάπτυξη στρατηγικών) (Latham & Locke, 

1991). 

  Τέλος έχει αναφερθεί η άποψη ότι σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν παίζει 

σημαντικό ρόλο το πρόσωπο το οποίο θα θέσει τους στόχους, αλλά ο τρόπος, η σαφήνεια 

και η διεξοδικότητα που θα ανατεθούν οι στόχοι στο άτομο. Οι διαφορές, που μπορεί να 

ευρίσκουν σε αυτό το πεδίο έρευνας οι ερευνητές, πιθανώς οφείλονται στη χρήση 

διαφορετικής ερευνητικής μεθοδολογίας (Latham et al., 1988; Latham & Locke, 1991).  

1.2.2.5 Η χρησιμότητα των στόχων στη μάθηση  

 Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται, ότι οι στόχοι επηρεάζουν 

δραματικά και πολυποίκιλα την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Σε θεωρητικό αλλά και 

εμπειρικό επίπεδο είναι τεκμηριωμένο, ότι η προτίμηση σε μαθησιακούς στόχους 

προσέγγισης έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη επίδοση, την επιλογή υψηλότερου επιπέδου 

δυσκολίας και την επιμονή στην προσπάθεια (Ames & Archer, 1988; Baird et al., 2009; Dull 

et al., 2015; Elliot & Church, 1997). Επίσης οι στόχοι πρέπει να είναι σαφείς ως προς τη 

συμπεριφορά που θα πρέπει να εμφανίσουν οι μαθητές, τις συνθήκες και το κριτήριο 

επίδοσης (Latham & Locke, 1991; Lerner & Locke, 1995). Οι σαφείς στόχοι διευκολύνουν την 

υψηλή αυτορρυθμιστική ικανότητα, προωθούν  τη μάθηση και οδηγούν σε υψηλότερη 

επίδοση (Acee et al., 2012; Lerner & Locke, 1995). Ακόμη πρέπει οι στόχοι να είναι δύσκολοι 
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αλλά πραγματοποιήσιμοι, ώστε να απαιτούν περισσότερη προσπάθεια και να βελτιώνουν 

την επίδοση (Acee et al., 2012; Latham & Locke, 1991; Lerner & Locke, 1995; Locke, 1991; 

Schunk, 1983, 1984). Επιπλέον οι στόχοι πρέπει να είναι ολοκληρώνονται σε μικρό χρονικό 

διάστημα (Locke & Latham, 2002; Schunk, 1984, 1990). Τέλος υπάρχει διχογνωμία για το 

εάν είναι καλύτερα οι μαθητές να θέτουν οι ίδιοι τους στόχους τους.  

1.3 Εκτίμηση της επίδοσης 

1.3.1 Εκτίμηση της επίδοσης - Αυτοαξιολόγηση  

 Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους για να βελτιώσουν την 

επίδοσή τους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν οι ίδιοι και να 

εκτιμήσουν την επίδοσή τους και στη συνέχεια να προβούν σε τροποποιήσεις των μέσων, 

τεχνικών, μεθόδων ή στρατηγικών, που θεωρούν ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά για την 

επίτευξη του στόχου. Εάν λείπουν από την εξίσωση οι στόχοι ή η ανατροφοδότηση για την 

επίδοση, τότε θεωρείται πως λείπει ένα βασικό στοιχείο και το άτομο δεν μπορεί να 

βελτιώσει τα κίνητρά του (Bandura & Cervone, 1983).  

 Ως προς την αυτορρύθμιση ο Zimmerman (1998,2001) έχει αναπτύξει ένα κυκλικό 

μοντέλο με τρεις φάσεις. Πρώτη είναι η φάση της προμελέτης (forethought) κατά την οποία 

ο μαθητής προετοιμάζεται για τη μάθηση. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο τίθενται οι 

στόχοι (Schunk, 1990). Στη συνέχεια ο μαθητής διέρχεται τη φάση της εκτέλεσης 

(performance) κατά την οποία χρησιμοποιεί μαθησιακές στρατηγικές και μεταγνωστική 

αυτοπαρακολούθηση. Τέλος υπάρχει η φάση του αναλογισμού (self-reflection) κατά την 

οποία ο μαθητής εκτιμά την προσπάθειά του και αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές του κατά 

περίπτωση, για κάποια επόμενη μαθησιακή προσπάθεια. Αυτό είναι το σημείο κατά το 

οποίο, κάποιες ομάδες μαθητών αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους (Radosevich, 

Vaidyanathan, Yeo, & Radosevich, 2004). Η αυτοαξιολόγηση και η εκτίμηση της 

προσπάθειας όπως φαίνεται λαμβάνει χώρα στη δεύτερη και στη τρίτη φάση, παίζοντας 

διαμορφωτικό και αναστοχαστικό ρόλο αντίστοιχα. 

 Ως αυτοαξιολόγηση (self assessment) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία οι 

μαθητές ελέγχουν και εκτιμούν την ποιότητα της σκέψης και των συμπεριφορών τους κατά 

τη μάθηση και αναγνωρίζουν στρατηγικές που προωθούν την κατανόηση και τις δεξιότητές 

τους (McMillan & Hearn, 2008). Οι Black and Wiliam (1998) θεώρησαν ότι η 

αυτοαξιολόγηση είναι "εκ των ων ουκ άνευ" για την μάθηση (McDonald & Boud, 2003; 

McMillan & Hearn, 2008; Ross, 2006). Ακόμη έχει εκφραστεί η άποψη, ότι η ανάπτυξη 
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δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης είναι σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών σε κάθε 

επίπεδό του, επειδή προωθεί την δια βίου μάθηση (McDonald & Boud, 2003).  

 Σύμφωνα με τον Goodrich (1996) για να υπάρξει χρήσιμη αυτοαξιολόγηση πρέπει 

1) οι μαθητές να γνωρίζουν την αξία της αυτοαξιολόγησης, 2) να έχει οριστεί ένα 

συγκεκριμένο έργο ή επίδοση για αξιολόγηση με συγκεκριμένα κριτήρια, 3)  να υπάρχουν 

μοντέλα αυτοαξιολόγησης, 4) να διδαχθούν, να εξασκούνται και να βοηθούνται οι μαθητές 

πώς να αυτοαξιολογούνται, 5) να γνωρίζουν οι μαθητές πότε πρέπει να εφαρμόζεται η 

αυτοαξιολόγηση και 6)  να δοθούν ευκαιρίες για αναπροσαρμογή ή βελτίωση του 

έργου/της επίδοσης (Andrade & Valtcheva, 2009). 

 O σκοπός της αυτοαξιολόγησης και της εκτίμησης της προσπάθειας του μαθητή 

(όπως άλλωστε και της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης γενικότερα) είναι να αξιοποιήσει ο 

ίδιος τις εμπειρίες του για να βελτιώσει τη μαθησιακή επίδοσή του. Για το σκοπό αυτό είναι 

απαραίτητη η χρήση στρατηγικών από το μαθητή (Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche, 

1995; Lemos, 1999; McMillan & Hearn, 2008; Pintrich, 1999; Wolters, Yu, & Pintrich, 1996). 

1.3.2 Οι (μετα)γνωστικές στρατηγικές και αυτορρύθμιση  

 Οι γνωστικές στρατηγικές είναι απαραίτητες για τη μάθηση, την απομνημόνευση 

και την κατανόηση (Bouffard et al., 1995). Οι γνωστικές στρατηγικές κατηγοριοποιούνται με 

βάση το βάθος επεξεργασίας πληροφοριών που προσφέρουν. Υπάρχουν λοιπόν οι 

επαναληπτικές στρατηγικές (rehearsal strategies), κατά τις οποίες ο μαθητής αφηγείται 

αυτά που έμαθε, οι στρατηγικές επεξεργασίας (elaborative strategies) κατά τις οποίες ο 

μαθητής παραφράζει ή  συνοψίζει το υλικό που έμαθε και οι οργανωτικές στρατηγικές 

(organizational strategies), οι οποίες περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της κύριας ιδέας 

από το υλικό προς μάθηση και την οργάνωση των ιδεών του μαθησιακού αγαθού (Pintrich, 

1999). Οι γνωστικές στρατηγικές ενεργοποιούνται στη δεύτερη φάση της αυτορρύθμισης 

(σύμφωνα με το προαναφερόμενο κυκλικό μοντέλο του Zimmerman) και τροποποιούνται 

στην τρίτη φάση της, από τις μεταγνωστικές στρατηγικές. 

 Η μεταγνώση εμπεριέχει την ικανότητα να ελέγχει, να εκτιμά και να γνωρίζει τι 

κάνει κανείς, ώστε να βελτιώσει την επίδοσή του (McMillan & Hearn, 2008). Οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές είναι παρούσες σε όλες τις φάσεις της αυτορρύθμισης. Είναι 

αναγκαίες για την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου, τα κίνητρα και τον καθορισμό της 

προσπάθειας, που χρειάζεται για την εκτέλεση των γνωστικών στρατηγικών (Bouffard et al., 

1995). Από τις μεταγνωστικές στρατηγικές είναι πολύ χρήσιμες για την προσωπική εκτίμηση 

της επίδοσης οι ρυθμιστικές στρατηγικές, οι οποίες είναι πολύ σχετικές με τις στρατηγικές 
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αυτοπαρακολούθησης. Ο σκοπός τους είναι να ευθυγραμμίσουν την επίδοση του μαθητή 

με το στόχο του ή να την φέρουν εγγύτερα του κριτηρίου του (Pintrich, 1999). Εξάλλου η 

αυτορρύθμιση φαίνεται στις ευέλικτες στρατηγικές. Τα θετικά στοιχεία της 

αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς έγκεινται στην ευελιξία της. Πιθανώς ο εαυτός οδηγεί 

την ευελιξία μέσω στόχων και στρατηγικής αυτοδιαχείρισης (Lemos, 1999). Πάντως σε κάθε 

περίπτωση ο μαθητής, που χρησιμοποιεί στρατηγικές, το κάνει συνειδητά και με κάποιο 

σκοπό (Bouffard et al., 1995). 

  Έχει εκφραστεί η άποψη ότι οι μαθητές κάτω των 12 ετών δεν είναι γνωστικά 

αναπτυγμένοι για να μπορέσουν να προβούν σε αυτορρυθμιζόμενες συμπεριφορές (D. 

Schunk & Ertmer, 2000). Όμως σε μια ανασκόπηση έξι εργασίών, η Dignath (2008) 

υποστηρίζει ότι τα μικρά παιδιά από την ηλικία του Νηπιαγωγείου μπορούν να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες για την αυτορρύθμιση της μάθησής τους. Βέβαια 

παραδέχεται ότι η ικανότητα για αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αναπτύσσεται ραγδαία στο 

Δημοτικό και μάλιστα είναι αποτελεσματικότερη στις τελευταίες τάξεις του (Dignath, 

Buettner, & Langfeldt, 2008).   

 Οι στόχοι που έχει θέσει στην πρώτη φάση της αυτορρύθμισης το άτομο είναι 

αναγκαίοι για την εκτίμηση της επίδοσής του. Η προσωπική αποτίμηση της προσπάθειας 

προϋποθέτει τη χρήση κριτηρίων για την εκτίμηση της ποιότητας της επίδοσης, τα οποία 

ενέχονται στους στόχους (Bandura & Cervone, 1983; McMillan & Hearn, 2008; Ramdass & 

Zimmerman, 2008). Τα άτομα θέτουν στόχους για τη συμπεριφορά που θα εμφανίσουν και 

στη συνέχεια παρατηρούν τη διαφορά ανάμεσα στους στόχους τους και την επίδοση. Όταν 

αντιληφθούν μεγάλη διαφορά από το στόχο τους, τότε προσπαθούν να την καλύψουν 

(Bandura & Cervone, 1983; McMillan & Hearn, 2008; Radosevich et al., 2004). Είναι πολύ 

αναγκαία η χρήση μεταβατικών στόχων/ η γνώση των βημάτων για την επίτευξη των 

στόχων από το μαθητή. Οι στόχοι αυτοί χρησιμοποιούνται και για την εκτίμηση της 

επίδοσής τους κατά τη διαδικασία προσέγγισης του στόχου τους(McMillan & Hearn, 2008). 

 Υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στους μαθησιακούς στόχους και τη χρήση 

μεταγνωστικών στρατηγικών για τον σχεδιασμό και την εξέταση της προόδου με τις τελικές 

προσαρμογές της μαθησιακής διαδικασίας (Wolters et al., 1996). Για το λόγο αυτό 

θεωρείται ως αναγκαία προϋπόθεση η έγκυρη εκτίμηση της επίδοσης από το άτομο 

(Bandura & Cervone, 1983; Ramdass & Zimmerman, 2008). Σύμφωνα όμως με τους Bol & 

Hacker (2001) οι μαθητές χαμηλής επίδοσης είναι λιγότερο έγκυροι κατά την αποτίμηση της 

επίδοσή τους, καθώς τείνουν να διακατέχονται από υπερβολική αυτοπεποίθηση 
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(overconfident) συγκριτικά με άλλους μαθητές, οι οποίοι διακατέχονται από χαμηλή 

αυτοπεποίθηση αλλά υψηλή επίδοση (Ramdass & Zimmerman, 2008). Το ίδιο ισχύει και για 

τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Baird et al., 2009; Bergen, 2013) όπως και 

για τους μαθητές με Νοητική Αναπηρία (Copeland & Hughes, 2002). 

1.4 Τροποποιήσεις μετά την επίτευξη του στόχου 

 Η εκτίμηση της επίδοσης γίνεται για να μπορέσει ο μαθητής να προβεί σε μια 

αναπροσαρμογή των ενεργειών, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την επίτευξη του 

στόχου. Όταν οι άνθρωποι πετυχαίνουν στους στόχους τους νιώθουν ικανοποίηση, 

προβαίνουν σε θετικές δηλώσεις για τον εαυτό τους και ανταμείβουν τον εαυτό τους 

(Ahrens, 1987). Η επίτευξη επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης του στόχου ενεργοποιεί την 

ικανοποίηση και χρησιμοποιείται ως κίνητρο για περεταίρω προσπάθειες (Bandura & 

Cervone, 1983; Schunk, 1995). Επίσης οι μαθητές με θετικές εκτιμήσεις για τη δουλειά τους 

θέτουν υψηλότερους στόχους και δεσμεύονται να τους ολοκληρώσουν (Ross, Rolheiser, & 

Hogaboam-Gray, 1999; Schunk, 1995). Σε κάθε περίπτωση η ικανοποίηση από την επίτευξη 

ενός στόχου αποτελεί κίνητρο για υψηλότερη προσπάθεια (Bandura & Cervone, 1983). 

 Όταν οι μαθητές δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, τότε, αφού εκτιμήσουν την 

επίδοσή τους, εντοπίζουν μια διαφορά ανάμεσα στο κριτήριο επίδοσης, το οποίο είχαν 

θέσει και την πραγματική τους επίδοση (Ahrens, 1987; Bandura & Cervone, 1983). Εάν 

θεωρηθεί ότι ο στόχος είναι μη πραγματοποιήσιμος, είναι πιθανό ο μαθητής να σταματήσει 

την προσπάθεια (Ahrens, 1987; Bandura & Cervone, 1983). Μάλιστα στην περίπτωση αυτή 

έχει παρατηρηθεί, ότι η επίδοση πέφτει καμπυλόγραμμα με μικρή πτώση στην αρχή, η 

οποία μεγαλώνει στη συνέχεια (Ahrens, 1987). Αναφορικά με τα κίνητρα οι επιδόσεις, που 

είναι πολύ χαμηλότερες από το στόχο, είναι δυνατό να προκαλέσουν αποθάρρυνση 

(Bandura & Cervone, 1983). Στην έρευνα του Wolters (1996) οι μαθητές που υιοθέτησαν 

στόχους επίδοσης έδειξαν περισσότερες δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές ως προς τα 

κίνητρα και τις γνώσεις τους σε τρία γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των 

μαθηματικών. 

 Εάν η αποτίμηση είναι αρνητική, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πτώση της 

αυτοαποτελεσματικότητας και των κινήτρων. Ιδιαίτερα εάν οι μαθητές πιστεύουν ότι είναι 

ικανοί να πετύχουν, όμως ήταν αναποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να 

προσεγγίσουν το στόχο (Schunk, 1995). Παρόμοια οι επιδόσεις, που απέχουν λιγότερο από 

το στόχο, δίνουν την εντύπωση του πραγματοποιήσιμου για το στόχο (Bandura & Cervone, 

1983). Τότε φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο παράγοντας της προσωπικότητας, η 
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συμβολή του οποίου στην διαχείριση των αποτελεσμάτων της ανατροφοδότησης πρέπει να 

διερευνηθεί (Radosevich et al., 2004). Έτσι είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί ένα αίσθημα 

δυσαρέσκειας, η οποία όμως θα κινητοποιήσει το άτομο προς το στόχο του (Bandura & 

Cervone, 1983). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα. Τα 

άτομα που έχουν υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα θα προσπαθήσουν περισσότερο, μετά 

από μια αποτυχία (Ahrens, 1987). Στην έρευνα των Bandura & Cervone (1983) τα άτομα με 

υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα και υψηλή δυσαρέσκεια για το επίπεδο της επίδοσής τους 

έδειξαν υψηλότερη προσπάθεια για την ολοκλήρωση του στόχου τους. Είναι επίσης συχνή 

στρατηγική η αναδιανομή των πόρων για την επίτευξη του στόχου (χρόνος, προσπάθεια, 

βάθος επεξεργασίας) (Radosevich et al., 2004). Ιδιαίτερα οι μαθητές που θέτουν 

μαθησιακούς στόχους, στην προσπάθειά τους να τους επιτύχουν, επιμένουν, 

πραγματοποιούν μεγαλύτερη προσπάθεια, αναθεωρούν τις στρατηγικές τους και δηλώνουν 

ότι θεωρούν το έργο νοητικά προκλητικό. Αντίθετα οι μαθητές που θέτουν στόχους 

επίδοσης, τείνουν να αναθεωρούν προς τα κάτω τους στόχους τους ή και να αποσύρονται 

από το έργο, ώστε να αποφύγουν τις επιπτώσεις μιας αποτυχίας. 

 Στη περίπτωση της αρνητικής ανατροφοδότησης ως προς το στόχο οι μαθητές τον 

επιδιώκουν ως έχει, τον αναθεωρούν ή σταματούν τη δραστηριότητα (Radosevich et al., 

2004). Στη έρευνα των Radosevich et al (2004) αναφέρονται οι απόψεις πολλών ερευνητών 

οι οποίοι καταδεικνύουν ως ρυθμιστική στρατηγική την αναθεώρηση των στόχων. Μετά 

από μια ενδεχόμενη αποτυχία οι χαμηλές εκτιμήσεις οδηγούν τους μαθητές σε 

διαφορετικούς στόχους από τους μαθησιακούς, μη ρεαλιστικούς, σε χαμηλή προσπάθεια 

και στις δικαιολογίες για τη χαμηλή επίδοση (Ross et al., 1999). Έρευνες σε αθλητές έδειξαν 

ότι έτειναν να αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους προς τα κάτω μετά από αποτυχία, για 

να μειώσουν τη διαφορά επίτευξης - στόχων (Williams, Donovan, & Dodge, 2000). 

1.4.1 Τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης 

 Οι μαθητές έχουν εκφράσει την προτίμηση να εκτιμούν την επίδοσή τους οι ίδιοι, 

καθώς πιστεύουν, ότι με αυτό τον τρόπο είναι πιο δίκαιη η αξιολόγησή τους, γίνονται 

σαφέστερες οι προσδοκίες των δασκάλων τους και μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση 

την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την ποιότητα των εργασιών τους. Επίσης 

δήλωσαν, ότι, όταν αξιολογούνται από τους δασκάλους τους, επικεντρώνονται στους 

βαθμούς τους (Ross et al., 1999). Όταν χρησιμοποιείται σωστά η αυτοαξιολόγηση τότε 

προωθεί τα εσωτερικά κίνητρα, την προσπάθεια, τον μαθησιακό προσανατολισμό και την 

πιο ουσιαστική μάθηση, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων μαθησιακών στόχων και 
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στρατηγικών και τελικά τη βελτίωση της επίδοσης (McMillan & Hearn, 2008). Βελτίωση στην 

επίδοση των μαθητών που επιδιδόταν οι ίδιοι σε αποτίμηση της προσπάθειάς τους έχουν 

παρατηρήσει και άλλοι ερευνητές (Bandura & Cervone, 1983; McDonald & Boud, 2003; D. 

H. Schunk, 1996) και μάλιστα από την ηλικία των 9-10 ετών (H. L. Andrade, Du, & Wang, 

2008). Φαίνεται μάλιστα ότι οι μαθητές που θέτουν μαθησιακούς στόχους βελτιώνουν 

ακόμη περισσότερο την επίδοσή τους αξιολογώντας την εργασία τους, σε σύγκριση με 

μαθητές, οι οποίοι θέτουν στόχους επίδοσης και επίσης αξιολογούν την εργασία τους 

(Schunk, 1995).  

 Στην έρευνα της Andrade (2008) γίνεται μια εκτενής περιγραφή της σχέσης 

αυτοαξιολόγησης - ακαδημαϊκής επίδοσης. Οι Andrade and Boulay (2003) βρήκαν μία 

σχέση ανάμεσα στις δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και στην ποιότητα της γραφής, η οποία 

ήταν ισχυρότερη για τα κορίτσια. Επίσης οι Ross, Rolheiser και Hogaboam-Gray (1999) 

έδειξαν ότι οι αδύναμοι μαθητές στην γραφή, μετά τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

αυτοαξιολόγησης ξεπέρασαν σε επίδοση τους αδύναμους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

Από τους ίδιους ερευνητές το 2002 φάνηκαν παρόμοια αποτελέσματα στα μαθηματικά. 

Επιπλέον οι Stallings and Tascione (1996) έδειξαν ότι και μεγαλύτεροι μαθητές μέσα από 

την αυτοαξιολόγηση μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να 

αναπτύξουν το μαθηματικό τους λεξιλόγιο. Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί η ανάγκη να 

προβαίνουν και οι μαθητές υψηλής επίδοσης στην εκτίμηση της επίδοσής τους ώστε να 

αποκτούν νέα κίνητρα και να μη μειώνεται η προσπάθειά τους (D. H. Schunk, 1996). 

1.4.2 Η διδασκαλία της αυτοαξιολόγησης 

 Νωρίτερα, στις προϋποθέσεις για την αυτοαξιολόγηση, εκτός από την ανάγκη 

ύπαρξης ενός στόχου - κριτηρίου με τον οποίο θα συγκρίνεται η επίδοση του μαθητή, 

αναφέρθηκε η εγκυρότητα της εκτίμησης της επίδοσης. Έρευνες δείχνει ότι πολλοί μαθητές 

δυσκολεύονται να εκτιμήσουν έγκυρα την προσπάθειά τους. Πολλές φορές οι μαθητές του 

δημοτικού υπερτιμούν τις ικανότητές τους, επομένως δεν κάνουν τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις και δεν ζητούν βοήθεια. Πολλοί μάλιστα έχουν επίγνωση αυτής της τάσης 

τους. Χρειάζεται λοιπόν να διδαχθούν πώς να αποτιμούν τη δουλειά τους (Ross et al., 

1999). Σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι μαθητές χαμηλής επίδοσης, οι μαθητές με ΕΜΔ 

και οι μαθητές με Νοητική Αναπηρία. Για τους μαθητές αυτούς είναι αναγκαία η χρήση των 

δεξιοτήτων της αυτοαξιολόγησης ώστε να υπάρξει βελτίωση στα κίνητρα, στις στρατηγικές 

και στην επίδοσή τους. Σε μια μετα-ανάλυση ερευνών φάνηκε ότι οι θετικές επιδράσεις της 

αυτοαξιολόγησης μπορούν να βελτιωθούν μέσα από εξειδικευμένη διδασκαλία (Ross, 

2006).  Επίσης μαθητές έχουν αναφέρει, ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων για την προσωπική 
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εκτίμηση της προσπάθειάς τους ήταν πολύ χρήσιμη για τις εξετάσεις εκτός σχολείου, για 

εντυπώσεις τους, τις σχετικές με τα επαγγέλματα που θα ακολουθούσαν και τα μαθησιακά 

αγαθά που θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν (McDonald & Boud, 2003). Τέλος οι δάσκαλοι, 

οι οποίοι σοβαρά δεσμεύονται να μάθουν οι ίδιοι και να διδάξουν τις τεχνικές 

αυτοαξιολόγησης, μπορούν να αναμένουν βελτίωση των κινήτρων των μαθητών, της 

αυτοπεποίθησής τους και της επίτευξής τους (Ross, 2006). 

1.5 Οι μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

1.5.1 Η χρησιμότητα των στόχων για τα ΑμεΑ  

 Η παγκόσμια έρευνα για τους στόχους συμφωνεί, ότι η χρήση μαθησιακών στόχων 

στη διδασκαλία οδηγεί σε άνοδο της μαθησιακής ικανότητας (Latham & Locke, 1991; Lee, 

Locke, & Phan, 1997; Locke, 1996; Schunk, 1990). Για την αναγκαιότητα του προσδιορισμού 

στόχων από/για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες γενικά ισχύει ό, τι ισχύει και 

για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Tabassam & Grainger, 2002), έχουν δηλαδή τα ίδια 

θετικά οφέλη. Ως προς τη χρήση των στόχων στη μαθησιακή διαδικασία φαίνεται ότι οι 

μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες ωφελούνται ποικιλοτρόπως. Η ακριβής 

διατύπωση των στόχων και η χρήση κριτηρίου απόδοσης βελτιώνει την ανατροφοδότηση 

που δέχονται οι μαθητές και βελτιώνει την επίδοσή τους.  (Copeland & Hughes, 2002). Στην 

ίδια έρευνα φαίνεται ότι η χρονική διάρκεια στην οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο 

στόχος (μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος) δεν επηρεάζει σημαντικά την επίδοση των 

μαθητών με Ν.Α., εύρημα για το οποίο οι ερευνητές διατηρούν επιφυλάξεις. Η έρευνά του 

Schunk (1985) έδειξε, ότι η συμμετοχή κατά τη στοχοθεσία βραχυπρόθεσμων στόχων 

ανέπτυξε την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών 

με ΕΜΔ. Η συμμετοχή κατά τη στοχοθεσία ίσως είναι πιο κερδοφόρα στα παιδιά με 

γνωστικές δυσκολίες, τα οποία έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για επιτυχία από εκείνα που 

έχουν υψηλότερες προσδοκίες (Schunk, 1985). Επίσης οι στόχοι που θέτουν οι ίδιοι οι 

μαθητές, τους βοηθούν να αποδεχθούν υπεύθυνα τη δουλειά τους, να μάθουν να 

οργανώνονται, να αυτοαξιολογούνται και να γίνουν πιο υπεύθυνοι (Conderman, Ikan, & 

Hatcher, 2000). Προτείνεται ακόμη και η από κοινού ανάπτυξη εξατομικευμένου 

προγράμματος από μαθητές και δασκάλους (Konrad & Test, 2007). Τέλος αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην εργασία των Copeland & Hughes (2002) δεν υπήρξαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές επίδοσης ανάμεσα σε μαθητές που έθεσαν οι ίδιοι τη δυσκολία των 

στόχων τους, σε εκείνους που η δυσκολία των στόχων τέθηκε από τους ερευνητές ή σε 

εκείνους που έθεσαν τη δυσκολία των στόχων από κοινού. 
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 Δεν είναι όμως μόνο η μαθησιακή επίδοση των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες που βελτιώνεται με τη χρήση στόχων. Η από κοινού στοχοθεσία με τους 

δασκάλους και η ολοκλήρωση ακαδημαϊκών και κοινωνικοσυναισθηματικών στόχων 

οδήγησε στη θεαματική μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, στη βελτίωση της 

σχέσης με τους δασκάλους αλλά και στη βελτίωση των συναισθημάτων των μαθητών για 

τον εαυτό τους. Επιπλέον σε μια πολύ σημαντική διαχρονική έρευνα φάνηκε ότι η 

στοχοθεσία είναι ένα γνώρισμα των επιτυχημένων ενηλίκων με Μ.Δ. (συσχέτιση 

στοχοθεσίας - επιτυχίας =.75). Οι λιγότερο επιτυχημένοι ενήλικες που συμμετείχαν στην 

έρευνα δεν έθεταν στόχους. Φαίνεται λοιπόν η αξία της στοχοθεσίας για την επιτυχία 

(όπως τουλάχιστον μετρήθηκε στην έρευνα). Μάλιστα ο προσδιορισμός και η χρήση των 

στόχων θεωρήθηκε ως μέσο πρόβλεψης της επιτυχίας στους ενήλικες με Μ.Δ (Raskind, 

Goldberg, Higgins, & Herman, 1999). 

1.5.2 Η διδασκαλία της στοχοθεσίας στα ΑμεΑ 

 Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες  και δεδομένων των ωφελειών που αποκομίζουν από τη χρήση στόχων θεωρείται 

επιτακτική η διδασκαλία δεξιοτήτων στοχοθεσίας, μιας και δεν μαθαίνουν τυχαία 

δεξιότητες προγραμματισμού (Tollefson et al., 1986). Τα Εξατομικευμένα Προγράμματα 

Σπουδών των ατόμων με Ν.Α. σπάνια περιέχουν τη διδασκαλία δεξιοτήτων στοχοθεσίας. 

Επίσης αν και οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των δεξιοτήτων στοχοθεσίας, 

λίγοι τις διδάσκουν και ακόμη λιγότεροι τις διδάσκουν σε μαθητές με Βαριά ή Σοβαρή Ν.Α 

(Copeland & Hughes, 2002). Όμως οι μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μπορούν να 

μάθουν τον τρόπο να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους επίτευξης, να αναπτύσσουν σχέδια για 

να τους πετύχουν και να αξιολογούν την πρόοδό τους. Με τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

στοχοθεσίας και της εφαρμογής των στόχων οι μαθητές βελτιώνονται ως προς την 

ποσότητα της εργασίας τους στη γενική τάξη και γίνονται πιο σίγουροι για την ικανότητά 

τους στον προγραμματισμό (Tollefson et al., 1986). Η εκτεταμένη διδασκαλία στη 

στοχοθεσία οδηγεί σε μεγαλύτερη βελτίωση της επίδοσης (Copeland & Hughes, 2002).  

 Έχουν γίνει ερευνητικές προτάσεις - προγράμματα για τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

στοχοθεσίας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το GO 4 IT... NOW, κατά το οποίο οι μαθητές - 

συμμετέχοντες βελτίωσαν την ικανότητά τους στον εντοπισμό και τον προσδιορισμό 

στόχων για το εξατομικευμένο πρόγραμμα τους πρόγραμμα. Οι περισσότεροι μαθητές 

έδειξαν να διατηρούν το επίπεδο ευχέρειας στη νεοαποκτηθείσα ικανότητα (Konrad & Test, 

2007). Επίσης καθώς ο στόχος είναι μια αφηρημένη έννοια, την οποία τα άτομα με 

γνωστικές ελλείψεις δυσκολεύονται να κατανοήσουν, η χρήση οπτικών νύξεων βοηθά στην 
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αναπαράσταση των στόχων. Ακόμη συντελεί στην επεξήγηση του επιπέδου δυσκολίας και 

στην προσφορά ανατροφοδότησης στα άτομα με Ν.Α (Copeland & Hughes, 2002). Ακόμη 

προτείνονται η μοντελοποίηση των δασκάλων και οι ρουμπρίκες ως μέσα διδασκαλίας 

(Conderman et al., 2000). Τέλος προτείνεται εκτός από τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

στοχοθεσίας, η διδασκαλία άλλων δεξιοτήτων όπως η διαχείριση του εαυτού και η 

αυτοαξιολόγηση ως συμπληρωματικές στην πρώτη (Copeland & Hughes, 2002). 

1.5.3 Οι διαφορές με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

 Θα πρέπει βέβαια να διασαφηνιστούν κάποιες διαφορές που παρατηρούνται 

ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς. Όταν πρόκειται για συγκρίσεις με τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης οι μαθητές με ΕΜΔ οποιουδήποτε τύπου εκφράζουν χαμηλότερες εκτιμήσεις για 

τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες (Tabassam & Grainger, 2002).  

 Οι διαφορές που έχουν οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες με τους 

συμμαθητές τους της τυπικής ανάπτυξης οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Επειδή οι 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν βιώσει πολλές δυσκολίες και αποτυχίες δεν 

είναι έκπληξη το ότι παρουσιάζουν μια ποικιλία δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, όπως 

είναι η αίσθηση ανικανότητας, η μειωμένη επιμονή, οι χαμηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες 

και οι αρνητικές επιρροές, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακαδημαϊκή δοκιμασία 

(Schunk, 1985; Valås, 2001). Ειδικότερα τα παιδιά με ΕΜΔ συχνά θέτουν στόχους, οι οποίοι 

είναι είτε πολύ εύκολοι είτε πολύ δύσκολοι, χωρίς να αξιοποιούν τις πληροφορίες από τις 

προηγούμενες επιδόσεις τους, κατά τη στοχοθεσία (Schunk, 1985). Σε όλες αυτές τις 

αντιδράσεις είναι πιθανό να συνεισφέρουν και οι γνωστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

(Baird et al., 2009).  

 Διαφορές υφίστανται ακόμη και ανάμεσα στις υποομάδες των ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι περισσότερες έρευνες, που σχετίζονται με την αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας, αφορούν άτομα με γενικές μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς να 

μελετούνται ξεχωριστά τα άτομα με ΕΜΔ στα μαθηματικά, στην ανάγνωση ή στη γραφή 

(Jungert & Andersson, 2013). 

 Αξίζει να γίνει μια αναφορά στα χαρισματικά παιδιά με ΕΜΔ, τα οποία έχουν 

γνωστικές, μεταγνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες. Ως προς τις συναισθηματικές 

δυσκολίες έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοαντίληψη. Επίσης τείνουν να μην 

ολοκληρώνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται, έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες και 

θέτουν υπερβολικά υψηλούς στόχους. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά αυστηροί στην 

αυτοκριτική τους, ιδιαίτερα όταν δεν πετυχαίνουν αυτούς τους στόχους (Al-Hroub, 2009). 
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1.5.4 Η αυτοαποτελεσματικότητα (self efficacy) των μαθητών με ΗΕΑ 

 Οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν εξ ορισμού χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση. Ακόμη 

αντιμετωπίζουν κατά κανόνα περισσότερες κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες από 

τους μαθητές χωρίς ΕΜΔ (Hojati & Abbasi, 2013). Οι αμφιβολίες τους για τον εαυτό τους 

σχετίζονται με δυσμενείς συναισθηματικές αντιδράσεις, αδιάφορες προσπάθειες και 

χαμηλή ανάπτυξη δεξιοτήτων (Schunk, 1984). Έχουν χαμηλή αντίληψη για την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους (Baird et al., 2009; Lackaye & Margalit, 2006; Schunk, 1985). 

Η κύρια αιτία για την χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα (low self efficacy) των μαθητών με 

ΕΜΔ θεωρούνται η χαμηλή ικανότητα (Jungert & Andersson, 2013), η έλλειψη επιτυχιών 

(Lackaye & Margalit, 2006) αλλά όχι η ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας.  

 Επίσης έχουν αρνητική αυτοαντίληψη, η οποία οδηγεί σε δυσκολίες προσαρμογής 

στον ακαδημαϊκό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα (Chapman, 1988; Tabassam & 

Grainger, 2002). Συνεπώς χρησιμοποιούν ελάχιστες στρατηγικές αυτοβοήθειας και έχουν 

χαμηλές προσδοκίες για μελλοντικές ακαδημαϊκές επιτυχίες (Hojati & Abbasi, 2013; Lackaye 

& Margalit, 2006). Οι αποτυχίες και οι αρνητικές τους εμπειρίες εσωτερικεύονται και 

παρουσιάζονται μέσω μιας αρνητικής οπτικής του εαυτού (Grolnick & Ryan, 1990). Εν 

κατακλείδι οι μαθητές που αισθάνονται άχρηστοι και ανεπαρκείς τείνουν να ελαττώνουν 

την προσπάθειά τους ή να τα παρατούν τελείως όταν η δουλειά τους είναι δύσκολη 

(Chapman, 1988).  

1.5.5 Αστοχίες στην εκτίμηση των ικανοτήτων των μαθητών με ΗΕΑ 

 Οι μαθητές με ΕΜΔ είναι πιθανό να μην αξιολογούν σωστά την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους, με αποτέλεσμα οι αντιληπτές ικανότητες και δεξιότητές 

τους για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού έργου να μην είναι σε αντιστοίχηση με τις 

πραγματικές (Bergen, 2013). Αυτό όμως επηρεάζει τη στοχοθεσία και την προσπάθεια που 

κάνει κανείς για να ολοκληρώσει το στόχο του. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μια τάση 

υπερεκτίμησης των ικανοτήτων τους, κατά τις ερευνητικές διαδικασίες (Baird et al., 2009; 

Bergen, 2013; Klassen, 2002). Οι καθηγητές μαθητών με ΕΜΔ έχουν υποστηρίξει σε 

ερευνητικό επίπεδο ότι οι μαθητές τους υπερτιμούν τις ικανότητές τους (Klassen & Lynch, 

2007). Οι λόγοι που οι μαθητές βαθμολογούν υψηλότερα τις ικανότητές τους μπορεί 

οφείλονται σε μια διάθεση αυτοπροστασίας (Bergen, 2013; Klassen & Lynch, 2007), στο ότι 

πολλά έργα μπορεί να είναι δύσκολα ως προς την ανάλυση έργου ή στο ότι οι μαθητές 

όντως δεν γνωρίζουν το επίπεδο των ικανοτήτων τους (Klassen, 2002). Υπάρχουν βέβαια 

έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με ΕΜΔ βαθμολογούν σωστά τις ικανότητές 

τους (Klassen, 2002). Τέλος αναφέρονται στη βιβλιογραφία έρευνες στις οποίες οι μαθητές 
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υποτιμούσαν τις ικανότητές τους (Klassen & Lynch, 2007) ή τις θεωρούσαν κατώτερες από 

των συμμαθητών τους τυπικής ανάπτυξης (Hojati & Abbasi, 2013).   

 Οι ανακριβείς εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας των μαθητών έχουν γίνει 

αντικείμενο έρευνας από τον Klassen (2007). Oι έφηβοι μαθητές θεωρούσαν ότι οι 

δυσκολίες τους οφειλόταν στην έλλειψη προσπάθειας και γενικά σε παράγοντες ελέγξιμους 

και εσωτερικούς. Η πεποίθησή τους αυτή τους οδηγούσε σε θετικές σκέψεις για το μέλλον, 

καθώς οι περισσότεροι μαθητές προσδοκούσαν επιτυχίες στο μέλλον τους σύμφωνα με την 

αρχή των προσδοκιών του Weiner (1985). Αντίθετα οι δάσκαλοί τους θεωρούσαν ότι οι 

ακαδημαϊκές δυσκολίες των μαθητών με ΕΜΔ οφείλονταν σε μη ελέγξιμες ελλείψεις 

(αναπηρία). Εκφράστηκε από τους ερευνητές η πιθανότητα οι μαθητές να θεωρούσαν ως 

αιτία των δυσκολιών τους την αναπηρία, όμως να την συγκάλυπταν αναφέροντας τους 

προαναφερόμενους παράγοντες ως αιτία των δυσκολιών τους, αποσκοπώντας στη 

συναισθηματική προστασία και στην αντιμετώπιση των φόβων και του άγχους τους 

(Klassen, 2007).  

 Η σημασία που έχει η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλη ως προς τους στόχους που θέτουν (Schunk, 

1985). Η αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζει τη δυσκολία του στόχου, τη φύση του και την 

επιμονή στην ολοκλήρωσή του. Είναι λοιπόν πιθανό οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, με τις αστοχίες στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους να 

υπονομεύουν την ικανότητά τους για τον προσδιορισμό χρήσιμων και έγκυρων στόχων. 

Επομένως σε περίπτωση που αντιλαμβάνονται ως χαμηλή ή υψηλή την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους, θα θέτουν στόχους οι οποίοι δε θα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμοι, δε θα βρίσκονται στο βέλτιστο επίπεδο δυσκολίας για αυτούς, δε θα επιμένουν 

στην ολοκλήρωσή τους, υπονομεύοντας έτσι την ακαδημαϊκή τους επίδοση αλλά και τη 

συναισθηματική τους αυτορρύθμιση.  

1.5.6 Κριτική από την επιστημονική κοινότητα  

 Έχει γίνει ασκηθεί κριτική από επιστήμονες που μελετούν την αυτορρύθμιση στη 

μάθηση, για θέματα που χρήζουν βαθύτερης διερεύνησης. Οι ερευνητές συγκρίνουν τους 

μαθητές με ΕΜΔ με τους συνομηλίκους τους, τυπικής ανάπτυξης. Για τη σύγκριση αυτή 

χρησιμοποιούν τυποποιημένες δοκιμασίες, οι οποίες κατασκευάστηκαν για τους 

τελευταίους, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη ότι οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν χαμηλή 

επίδοση και δε θεωρούνται τυπικοί μαθητές, εφόσον έχουν λάβει την ετικέτα των 

μαθησιακών δυσκολιών. Αυτή είναι μια συνηθισμένη αστοχία των ερευνητών της 

αυτορρύθμισης (Grolnick & Ryan, 1990).  
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 Ως προς την επιλογή των ακαδημαϊκών έργων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται, ο 

Klassen (2002) μετά από μια επισκόπηση βιβλιογραφίας ανέφερε ότι τα γλωσσικά 

ακαδημαϊκά έργα δυσκολεύουν τους μαθητές κατά την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών 

διαστάσεων της μάθησης, σε αντίθεση με τα μαθηματικά. Στα τελευταία οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα  το έργο που πρέπει να αντιμετωπίσουν και για το λόγο αυτό 

είναι πιο ακριβείς στις εκτιμήσεις τους. Επομένως γίνεται φανερό ότι τα γλωσσικά έργα 

μπορεί να δημιουργούν μια σύγχυση ως προς το έργο με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπος ο 

μαθητής και για το λόγο αυτό οδηγείται σε ανακριβείς εκτιμήσεις για την 

αποτελεσματικότητά του. 

 Για την αντιμετώπιση των αστοχιών που παρατέθηκαν, θα ήταν μεγάλη πρόκληση η 

σύνθεση μιας εργασίας, η οποία να ερμηνεύει την αυτορρυθμιστική ικανότητα των 

μαθητών με ΗΕΑ, χωρίς να τους συγκρίνει με τους συνομηλίκους τους χωρίς ΗΕΑ. Επίσης 

αυτή η εργασία θα έπρεπε να περιέχει ένα ακαδημαϊκό έργο των μαθηματικών, ώστε να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αναφέρει ο Klassen (2002). 

1.6  Ελληνικές έρευνες για την αυτορρύθμιση 

 Υπάρχουν κάποια ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης, τα οποία αναφέρονται στους Έλληνες μαθητές με αναπηρία. Οι περισσότερες 

έχουν στο επίκεντρό τους τα παιδιά με Μ.Δ. Επίσης, δεν εστιάζονται στην αναπροσαρμογή 

των στόχων και στην εκτίμηση της δυσκολίας τους, αλλά εξετάζουν τους στόχους ως προς 

τη φύση τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Έλληνες μαθητές με αναπηρία δε διαφέρουν 

σημαντικά ως προς την αυτορρυθμιστική τους ικανότητα από τους μαθητές του εξωτερικού 

(Sideridis, Stamovlasis, & Antoniou, 2015). Οι όποιες διαφορές προκύπτουν οφείλονται 

κυρίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα, τα 

οποία δε διδάσκουν στους μαθητές με αναπηρία δεξιότητες αυτορρύθμισης (Argyropoulos, 

Sideridis, Botsas, & Padeliadu, 2012).  

 Οι Έλληνες μαθητές με ΕΜΔ θέτουν στόχους επίδοσης (performance goals) και 

αντιλαμβάνονται το πλαίσιο της τάξης τους ως ένα χώρο ανταγωνιστικό (Botsas & 

Padeliadu, 2003; Sideridis, 2003). Ακόμη θεωρούν υποχρέωσή τους την ενασχόλησή τους με 

μαθησιακά έργα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικό κίνητρο για τους ίδιους, καθώς μειώνει 

την επιμονή και την επίδοσή τους και στοχεύει στην μείωση και αντιμετώπιση του 

συναισθήματος φόβου που νιώθουν (Sideridis, 2006a). Επίσης, σε έρευνα με Κύπριους 

μαθητές με Ε.Μ.Δ. βρέθηκε ότι αυτοί θεωρούσαν ότι το κλίμα της τάξης ήταν 

προσανατολισμένο σε στόχους επίδοσης και λιγότερο σε στόχους μάθησης. Παραποιούσαν 
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λοιπόν σημαντικά το κλίμα της τάξης θεωρώντας το ως κλίμα επίδοσης (ανταγωνιστικό) σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το κλίμα της 

τάξης ως μαθησιακό, όταν αυτό ήταν όντως μαθησιακό (Sideridis, Ageriadis, Irakleous, 

Siakali, & Georgiou, 2006). 

 Οι Έλληνες μαθητές με ΕΜΔ αισθάνονται αβοήθητοι λόγω των συνεχών αποτυχιών. 

Συνεπώς χαρακτηρίζονται από έλλειψη κινήτρων, όπως είναι η μικρή προσπάθεια. Ακόμη 

παρουσιάζουν γνωστικές ελλείψεις, για παράδειγμα προσδοκούσαν την απελπισία. Έδειξαν 

καταθλιπτικές επιρροές, όπως οι αρνητικές επιρροές και η μειωμένη αυτοεκτίμηση 

(Sideridis, 2003). Στην ίδια έρευνα οι μαθητές εγκατέλειψαν την προσπάθεια όταν 

εμφανίστηκαν δυσκολίες στο ακαδημαϊκό έργο των μαθηματικών, που κλήθηκαν να 

ολοκληρώσουν.  

 Σε μια ακόμη ελληνική έρευνα οι μαθητές με χαμηλή αναγνωστική ικανότητα 

(χωρίς Μ.Δ.) έδειξαν να έχουν εξωτερικές θέσεις ελέγχου, περισσότερο μάλιστα από τους 

μαθητές υψηλής ικανότητας και μάλιστα θεωρούσαν ότι οι επιτυχίες τους οφείλονταν στην 

τύχη (Sideridis & Padeliadu, 2001). Στην ίδια έρευνα οι μαθητές χαμηλής αναγνωστικής 

επίδοσης δεν είχαν επιδιώξεις για υψηλή επίδοση στα ακαδημαϊκά θέματα, θέλοντας να 

αποφύγουν την ακαδημαϊκή δουλειά. Πράγματι σε μια επόμενη ερευνητική προσπάθεια 

φάνηκε ότι υποτιμούσαν την σημασία του να είναι καλοί μαθητές, καθώς δήλωσαν ότι δεν 

ήταν πολύ σημαντικοί οι στόχοι της γλώσσας, απορρίπτοντας έτσι και την επιτυχία στο 

μάθημα αυτό (Sideridis, 2002).  

 Η σημασία που είχε ο στόχος για τους μαθητές με χαμηλή επίδοση στη γλώσσα 

συσχετίστηκε ευθέως με την προσπάθεια που δαπανήθηκε και με την εκτίμηση της 

χρησιμότητας των αποτελεσμάτων. Έτσι οι ερευνητές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το 

μέγεθος της σημασίας του στόχου προάγει την προσπάθεια εκ μέρους του μαθητή. Οι 

δάσκαλοι λοιπόν θα έπρεπε να τονίζουν στα παιδιά τη σημασία της εκπαίδευσης και να 

τους διδάσκουν πως να θέτουν υψηλούς αλλά πραγματοποιήσιμους στόχους, τονίζοντας 

την σημασία που έχει για τα ίδια η περάτωσή τους (Sideridis, 2002). 

1.7.  Έρευνες επί της θεωρίας των στόχων  στην ελληνική σχολική πραγματικότητα 

 Η ελληνική έρευνα για την αυτορρύθμιση και τους στόχους τονίζει τη θετική 

επίδραση των στόχων μάθησης στην επίδοση των μαθητών με Μ.Δ. (Botsas & Padeliadu, 

2003; Sideridis, 2006a, 2006b).  

 Οι στόχοι μάθησης θεωρούνται αποτελεσματικότεροι από τους ερευνητές ως 

κίνητρα, καθώς δίνουν έμφαση στην παροχή βοήθειας, στην προσπάθεια, στη θετική 
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ανατροφοδότηση, την αυτονομία και εμπεριέχουν μαθησιακές εμπειρίες, συνεργασία και 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Sideridis, 2006a). Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στην 

έρευνα των Botsas et al. (2003) οι μαθητές με Μ.Δ. με υψηλούς στόχους μάθησης, αν και 

χρησιμοποιούσαν ποιοτικότερες και περισσότερες στρατηγικές, δε διέφεραν στην 

αναγνωστική κατανόηση με τους συμμαθητές τους με Μ.Δ. και στόχους επίδοσης. Φαίνεται 

ότι τα προβλήματα των μαθητών με Μ.Δ. στην ανάγνωση είναι τόσο μεγάλα πολύπλοκα, 

ώστε η χρήση στόχων μάθησης δε βελτιώνει ιδιαίτερα την επίδοσή τους, καθώς χρειάζονται 

και άλλες παρεμβάσεις στην παρεχόμενη διδασκαλία τους (Botsas & Padeliadu, 2003). 

 Έχουν γίνει πολύ αξιόλογες έρευνες στον ελληνικό χώρο, οι οποίες συγκρίνουν 

κατηγορίες μαθητών με Αναπηρία. Οι Varsamis & Agaliotis (2011) διερεύνησαν τις 

διαφορές μαθητών με Νοητική, Κινητική ή Πολλαπλή Αναπηρία, ως προς την αυτοεικόνα 

(self concept), την κατεύθυνση του στόχου και την αυτορρύθμισή τους σε ένα κινητικό 

έργο. Στην έρευνά τους φάνηκε ότι οι μαθητές με Νοητική Αναπηρία είχαν μια γενικά 

θετική αυτοεικόνα, έθεταν υψηλούς στόχους και μπορούσαν να ρυθμίσουν τη 

συμπεριφορά ώστε να τους ολοκληρώσουν. Οι μαθητές με Κινητική Αναπηρία είχαν τα 

χαμηλότερα σκορ και στις τρεις μετρήσεις, τα οποία συμφωνούσαν με τα χαμηλά σκορ τους 

στο έργο. Τέλος οι μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες δεν διέφεραν σημαντικά από τους 

συμμαθητές τους με Κινητική Αναπηρία, όμως έδειξαν ότι υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους 

και υποτιμούν τη δυσκολία του έργου. 

 Οι ίδιοι ερευνητές σε μια επόμενη προσπάθεια συνέκριναν μαθητές με κινητική 

αναπηρία. Οι μαθητές με Ήπια Κινητική αναπηρία είχαν θετική αυτοεικόνα (self concept) 

και αυτορρυθμιστική ικανότητα. Οι μαθητές με σοβαρή Κινητική Αναπηρία (χωρίς ΝΑ) είχαν 

αρνητική όμως ρεαλιστική αυτοεικόνα και αυτορρύθμιση. Τέλος οι μαθητές με σοβαρή 

Κινητική Αναπηρία (με ΝΑ) είχαν θετική αυτοεικόνα και αυτορρυθμιστική ικανότητα, που 

όμως δεν ήταν ανάλογη των ικανοτήτων τους (Varsamis & Agaliotis, 2015). 

1.8 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 Τόσο οι μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και οι μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες ωφελούνται από τη χρήση των μαθησιακών στόχων (Raskind et al., 

1999). Η έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές με ΗΕΑ θέτουν πολύ εύκολους ή δύσκολους 

στόχους, οι οποίοι δεν είναι ανάλογοι των ικανοτήτων τους (Schunk, 1985). Επίσης η 

ελληνική έρευνα δεν εξετάζει την ικανότητα των μαθητών με ΗΕΑ να θέτουν στόχους 

ανάλογους των ικανοτήτων τους. Επιπροσθέτως, το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα δε 

διδάσκει τους μαθητές με ΗΕΑ δεξιότητες αυτορρύθμισης και πιο συγκεκριμένα 
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στοχοθεσίας (Argyropoulos et al., 2012). Θέτουν λοιπόν οι Έλληνες μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες ή Ήπια Νοητική Αναπηρία στόχους ανάλογους με τις ικανότητές 

τους; 

 Η αυτορρυθμιστική ικανότητα των μαθητών διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο 

στην ακαδημαϊκή τους επίδοση. Όμως οι μαθητές με ΗΕΑ υστερούν στην αυτορρύθμιση. 

Πιο συγκεκριμένα δυσκολεύονται να θέσουν ακριβείς στόχους, να εκτιμήσουν σωστά τη 

δυσκολία τους και την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλουν για να τους πετύχουν 

(Schunk, 1985; Valås, 2001). Έχουν εντοπιστεί διαφορές ως προς τους τομείς της 

αυτορρύθμισης ανάμεσα σε μαθητές από διαφορετικές κατηγορίες μαθησιακών αναγκών 

(Jungert & Andersson, 2013), όμως το θέμα χρήζει περεταίρω διερεύνησης. 

 Τα άτομα με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα τείνουν να θέτουν υψηλότερους 

στόχους μετά από αποτυχία και να προσπαθούν περισσότερο. Αντίθετα τα άτομα με 

χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα τείνουν να αναπροσαρμόζουν προς τα κάτω τους 

στόχους τους ή να παρατούν την προσπάθεια  (Ahrens, 1987; Bandura & Cervone, 1983; 

Radosevich et al., 2004; Schunk, 1984, 1985; Wolters et al., 1996). Οι μαθητές με ΗΕΑ 

συνήθως έχουν χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα (Baird et al., 2009; Hojati & Abbasi, 2013; 

Lackaye & Margalit, 2006; Schunk, 1984, 1985). Άρα είναι αναμενόμενο από αυτούς να 

θέσουν χαμηλότερους στόχους μετά από αποτυχία σε ένα μαθησιακό έργο. 

 Τέλος οι μαθητές με ΗΕΑ δε μπορούν να εκτιμήσουν συνολικά την επίδοσή τους, 

μετά την ολοκλήρωση ενός μαθησιακού έργου.  (Baird et al., 2009; Bergen, 2013; Copeland 

& Hughes, 2002).  Θα περίμενε λοιπόν κανείς να υπάρχει μια ασυμβατότητα ανάμεσα στην 

εκτίμηση των μαθητών για την επίδοσή τους (χωρίς αυτή να τους έχει γνωστοποιηθεί) και 

στην πραγματική τους επίδοση.  

  Ως προς την παρούσα εργασία αλλά και την εκπαιδευτική έρευνα έχει σημασία να 

διερευνηθεί η διαχείριση της αποτυχίας των μαθητών με ΗΕΑ αλλά και ο τρόπος 

αναπροσαρμογής των στόχων τους, μετά από αυτή. Πρόκειται για μια πρώιμη προσπάθεια 

Δεν υπάρχουν άλλες έρευνες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οι οποίες να δείχνουν την 

αναπροσαρμογή των στόχων των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες μετά από 

αποτυχία.  

 Με βάση αυτή την προβληματικη αναπτύσσονται τα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήματα: 
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 Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες θέτουν 

ρεαλιστικούς στόχους επίδοσης σε έργο ποσοτικής εκτίμησης; 

 Σε ποιο βαθμό αναπροσαρμόζουν οι μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες τους 

στόχους τους, μετά από αποτυχία σε έργο ποσοτικής εκτίμησης; 

 Διαφέρουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από τους μαθητές 

με Ήπια Νοητική Αναπηρία (α) στον προσδιορισμό στόχων σε έργο ποσοτικής 

εκτίμησης και (β) στην αναπροσαρμογή στόχων μετά από αποτυχία; 

 Ποια η σχέση προσπάθειας και αποτελέσματος στην περίπτωση μαθητών με ‘Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες που ασχολούνται με έργο ποσοτικής εκτίμησης; 

 Κατά πόσο είναι ανάλογη η προσπάθεια που δαπανούν οι μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες με τη δυσκολία του μαθηματικού έργου; 

 

Για τη διερεύνηση του τρίτου ερωτήματος που αφορά τη σύγκριση των δύο ομάδων 

πρέπει να διατυπωθούν ερευνητικές υποθέσεις (Field, 2013). Ως προς την αναπροσαρμογή 

των στόχων των μαθητών διατυπώθηκαν οι παρακάτω υποθέσεις: 

H0: Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία δε διαφέρουν ως προς το βαθμό αναπροσαρμογής των στόχων μετά από 

αποτυχία. 

H1: Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία διαφέρουν ως προς το βαθμό αναπροσαρμογής των στόχων μετά από αποτυχία. 

 Για τη διαφορά των στόχων των δύο ομάδων διατυπώθηκαν οι παρακάτω 

υποθέσεις: 

Η0: Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία δε διαφέρουν ως προς τον προσδιορισμό των στόχων τους σε έργο ποσοτικής 

εκτίμησης. 

Η1: Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία διαφέρουν ως προς τον προσδιορισμό των στόχων τους σε έργο ποσοτικής 

εκτίμησης. 

 Για τη διαφορά της επίδοσης των δύο ομάδων διατυπώθηκαν οι παρακάτω 

υποθέσεις: 

Η0: Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία δε διαφέρουν ως προς την επίδοσή τους σε έργο ποσοτικής εκτίμησης. 

Η1: Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία διαφέρουν ως προς την επίδοσή τους σε έργο ποσοτικής εκτίμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μεθοδολογία 

2.1 Ερευνητική στρατηγική 

 Η έρευνα είναι περιγραφική και αποσκοπεί στην συστηματική παρατήρηση 

και καταγραφή των φαινομένων που εξελίσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, εν 

προκειμένω στη σχολική τάξη. Ο ερευνητής δεν επηρέασε καμία μεταβλητή παρά 

μόνο παρατήρησε και κατέγραψε τις μεταβολές. Ο σκοπός της περιγραφικής 

έρευνας δεν είναι η ερμηνεία των φαινομένων, αλλά η παρατήρηση και καταγραφή 

των εκφάνσεών τους (Παρασκευόπουλος, 1993). Η παρατήρηση όταν είναι άμεση ή 

συστηματική, παρόλο που εμπεριέχει πολλές φορές τον κίνδυνο να είναι 

υποκειμενική, είναι πηγή πολύτιμων πληροφοριών για επιστήμονες και ερευνητές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα περιγραφικής έρευνα είναι η απογραφή πληθυσμού. Η 

περιγραφική έρευνα είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη μιας νέας επιστήμης ή ενός 

νέου ερευνητικού πεδίου (Field, 2013). Αποτελεί έτσι προϋπόθεση για τη μετέπειτα 

προσπάθεια ανίχνευσης σχέσεων, μεταξύ μεταβλητών (Φίλιας, 1996). 

2.2 Συμμετέχοντες 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι 63 μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 

που φοιτούσαν σε 18 διαφορετικά Γενικά Δημοτικά Σχολεία και 2 Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα 18 Δημοτικά Σχολεία περιλαμβάνονται 3 Διαπολιτισμικά 

και ένα Πειραματικό. Τα σχολεία αυτά βρίσκονται σε 4 νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Πιο 

συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου. Οι σχολικές 

μονάδες επιλέχθηκαν κατόπιν ανταπόκρισης των διευθυντών και εκπαιδευτικών στο 

αίτημα του ερευνητή.  

Πίνακας 1 

Τόποι προέλευσης μαθητών με ΗΕΑ 

Νομός Αριθμός Μαθητών 

Θεσσαλονίκης 29 

Ροδόπης 19 

Δράμας 10 

Έβρου 5 
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 Οι 63 συμμετέχοντες της έρευνας ήταν ηλικίας 11-12 ετών. Σε αυτή την ηλικία τα 

παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν σημαντικά την αυτορρύθμισή τους (Dignath, Buettner, & 

Langfeldt, 2008). Συγκεκριμένα οι 35 (56%) φοιτούσαν στην Ε' και 28 (44%) στην ΣΤ' 

Δημοτικού. Ως προς το φύλο, 46 (74,2%) ήταν αγόρια ενώ 17 (25,8%) ήταν κορίτσια. 

Πίνακας 2 

Τάξη φοίτησης των μαθητών με ΗΕΑ 

Τάξη Φοίτησης Αριθμός Μαθητών Σχετ. Συχνότητα % 

Ε' Δημοτικού 35 56% 

Στ' Δημοτικού 28 44% 

 

 Η επιλογή των μαθητών έγινε βάσει κριτηρίων. Αρχικά θα έπρεπε να φοιτούν στις 

δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ακόμη θα έπρεπε να έχουν ως πρώτη 

γλώσσα την ελληνική. Αυτό είχε ως συνέπεια να αποκλειστούν κάποιοι μαθητές σχολείων 

της Θράκης. Επίσης θα έπρεπε να έχουν αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία ως 

μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Έτσι αποφασίστηκε να επιλεγούν μαθητές που 

θα έχουν γνωματεύσεις από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Οι μαθητές που πληρούσαν το συγκεκριμένο 

κριτήριο υποδείχθηκαν στον ερευνητή από τους δασκάλους τους. Ο ερευνητής δε μελέτησε 

κανένα προσωπικό αρχείο μαθητών. Επιπλέον, οι μαθητές θα έπρεπε να φοιτούν σε κάποιο 

Τμήμα Ένταξης. Από τους συμμετέχοντες, οι 33 (52%) είχαν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

και οι 30 (48%) είχαν Ήπια Νοητική Αναπηρία. Αξίζει να τονιστεί, ότι η πλειοψηφία των 

γνωματεύσεων ανέγραφε τον όρο "Μαθησιακές Δυσκολίες" έναντι του όρου "Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες".  

2.3 Ερευνητική διαδικασία και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 Για τη συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία υπήρχαν κάποιες προαπαιτούμενες 

γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες θα έπρεπε να κατέχουν οι μαθητές. Αρχικά, θα έπρεπε να 

μπορούν να κατανοήσουν ακουστικά τις ερωτήσεις αυτορρύθμισης του ερευνητή. Ακόμη, 

να είναι σε θέση να επιλέξουν την απάντηση που τους αντιπροσωπεύει. Επιπλέον, να 

μπορούν να μετρήσουν μέχρι 12 αντικείμενα (συγκεκριμένα κουκκίδες). Για την επιλογή 
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μαθητών με αυτές τις προαπαιτούμενες γνώσεις ήταν πολύ σημαντική η συμβολή των 

εκπαιδευτικών των δομών ειδικής αγωγής, στις οποίες φοιτούσαν οι μαθητές. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των τμημάτων ένταξης επέλεξαν τους μαθητές εκείνους, οι 

οποίοι πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαμέσου ατομικής δομημένης συνέντευξη, η οποία 

ακολούθησε το τυπικό διαδικασίας συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των 

Varsamis & Agaliotis (2015). Στην έρευνα εκείνη εξεταζόταν ένα κινητικό έργο, ενώ 

συμμετείχαν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας 

(Varsamis & Agaliotis, 2015)(Varsamis & Agaliotis, 2015).Οι ερωτήσεις μεταφράστηκαν από 

τα αγγλικά στα ελληνικά και προσαρμόστηκαν στο επίπεδο των μαθητών και στο 

μαθησιακό έργο. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε 5 μαθητές. Αφού βελτιώθηκαν 

δοκιμάστηκαν και σε δεύτερη πιλοτική έρευνα σε άλλους 7 μαθητές. Η τελική μορφή των 

ερωτήσεων βρίσκεται στο παράρτημα στη σελίδα 54. 

 Πριν τη συνέντευξη, σε κάθε μαθητή αναγνώστηκε μία σύντομη παράγραφος, η 

οποία έδινε πληροφορίες για τις ερωτήσεις, τη μέθοδο απάντησης και το μαθησιακό έργο. 

Αρχικά οι μαθητές κλήθηκαν να θέσουν το κριτήριο για έναν στόχο πάνω στο μαθησιακό 

έργο, να αξιολογήσουν τη δυσκολία του, να βαθμονομήσουν την επιμονή που επρόκειτο να 

επιδείξουν για την επιτυχία του και να εκτιμήσουν την αυτοαποτελεσματικότητά τους (self 

efficacy). Κατόπιν εκτελούσαν το πρώτο σετ του μαθησιακού έργου. Στη συνέχεια 

αποτιμούσαν την επίδοσή τους, χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό σκορ που απέδωσε η 

προσπάθειά τους. Το σκορ αυτό το μάθαιναν αμέσως μετά την αποτίμηση. Τέλος, 

καλούνταν να εκτιμήσουν την επίδοσή τους για το δεύτερο σετ του έργου. Οι ερωτήσεις του 

πρώτου σετ επαναλαμβάνονταν στο δεύτερο και το τρίτο. 

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτορρύθμισης ήταν πεντάβαθμης κλίμακας Likert 

(πολύ λίγο, λίγο, ούτε πολύ ούτε λίγο, πολύ, πάρα πολύ). Για τη διευκόλυνση των μαθητών 

τους δόθηκε μια καρτέλα (παράρτημα σελ. 55) στην οποία απεικονίζονταν σκίτσα - 

πρόσωπα με διαβάθμιση στο χαμόγελό τους (πολύ λυπημένο - πολύ χαρούμενο) Επίσης, 

αμέσως μετά την ανάγνωση των οδηγιών και πριν την αρχή της συνέντευξης, δινόταν στους 

μαθητές δύο παραδείγματα από το μαθησιακό έργο. 

 Για την αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να πετύχουν τους στόχους που 

είχαν θέσει και να εκτιμήσουν την επίδοσή τους, ήταν αναγκαίο να επιλεχθεί ένα έργο – 

δοκιμασία, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές διευκολύνονται στην εκτίμηση των 
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ψυχοκοινωνικών διαστάσεων της μάθησης, όταν αυτές πλαισιώνονται από ένα μαθηματικό 

έργο που τους διευκολύνει να αντιληφθούν το τι πρέπει να κάνουν (Klassen, 2002).  

Επιλέχθηκε λοιπόν η μέτρηση κουκκίδων ως έργο - δοκιμασία. Αυτό συνέβη διότι οι 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία ποικιλόμορφη ομάδα, ιδιαίτερα ως προς 

τις αποκτημένες δεξιότητές τους, και θεωρήθηκε πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα μαθησιακό 

έργο, το οποίο θα μπορούσαν όλοι να διαχειριστούν με συγκρίσιμες πιθανότητες επιτυχίας.  

Η παρουσίαση γινόταν στην οθόνη ενός tablet 10 ιντσών. Για να γίνει απαιτητικό το έργο 

αποφασίστηκε η κάθε ομάδα κουκκίδων να είναι ορατές στους μαθητές μόνο για 2 

δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια οι κουκκίδες εξαφανίζονταν και εμφανίζονταν ένας 

διαφορετικός αριθμός από κουκκίδες. Κάθε ομάδα είχε 6-12 κουκκίδες, οι οποίες ήταν 

τυχαία τοποθετημένες στην οθόνη και κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το εμβαδόν της 

(παράρτημα σελ. 55). Σε κάθε σετ, ο μαθητής είχε 10 προσπάθειες. Οι διαφάνειες με τις 

κουκκίδες ήταν διαφορετικές για κάθε σετ. Η διάμετρός τους, όπως απεικονίζονταν στην 

οθόνη, ήταν περίπου 1 εκατοστό.  

2.4 Ανάλυση δεδομένων 

 Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία αναλύθηκαν με βάση 

τις αρχές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής. Αρχικά τα δεδομένα εισάχθηκαν 

στο Microsoft Excel και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο SPSS v22. Για την επιλογή μεθόδων 

και ελέγχων για τη στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο του Fields (2013). 

Αρχικά έγινε έλεγχος για την κατανομή της κάθε μεταβλητής, με τον έλεγχο Kolmogorov – 

Smirnov. Φάνηκε έτσι ότι καμία μεταβλητή δεν ήταν κανονική. Στη συνέχεια λοιπόν 

χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι και συσχετίσεις. Οι έλεγχοι αυτή ήταν το 

Wilcoxon test και το Mann Whitney test για τον προσδιορισμό στατιστικά σημαντικών 

διαφορών στους μέσους όρους των ομάδων. Ο συντελεστής συσχέτισης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Spearman’s rho. Τα αποτελέσματα κατανεμήθηκαν σε πίνακες σε 

μορφή APA 6th και έτσι εισήχθησαν στην εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Αποτελέσματα 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων της ερευνητικής διαδικασίας.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

ανά κατηγορία μαθησιακών αναγκών. Οι δύο κατηγορίες είναι οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες και οι μαθητές με Ήπια Νοητική Αναπηρία.  

 Ένας βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εύρεση διαφορών ανάμεσα στις δύο 

ομάδες ως προς το ποσοστό των μαθητών, που πέτυχαν το στόχο τους. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται το ποσοστό των μαθητών που πέτυχαν το στόχο, ανά σετ. Φαίνεται ότι οι 

μαθητές με ΕΜΔ είχαν παρόμοιο ποσοστό επιτυχίας στα τρία σετ. Οι μαθητές με ΗΝΑ που 

πέτυχαν το στόχο τους, αρχικά ήταν λιγότεροι από τους μαθητές με ΕΜΔ. Όμως στο τρίτο 

σετ, το ποσοστό επιτυχίας είναι παρόμοιο στις δύο ομάδες. 

Πίνακας 3 

Ποσοστό μαθητών που ολοκλήρωσαν το στόχο ανά σετ προσπαθειών 

Κατηγορία μαθησιακών αναγκών 1o σετ 2ο σετ 3ο σετ 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 81.8% 81.8% 78.7% 

Ήπια Νοητική Αναπηρία 63.3% 63.3% 80% 

  

 Για τη σύγκριση των Μέσων Όρων των στόχων και της επίδοσης έπρεπε να γίνει 

έλεγχος κανονικότητας της κατανομής σε κάθε μεταβλητή. Για τον έλεγχο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kolmogorov Smirnov. Φάνηκε ότι σε καμία μεταβλητή δεν 

υπήρχε κανονική κατανομή εκτός από τον πρώτο στόχο των μαθητών με ΗΝΑ D (30) = .15, p 

= .051. Για τη σύγκριση λοιπόν των Μέσων Όρων των δύο ομάδων σε κάθε μεταβλητή και 

για την εύρεση συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι και συντελεστές 

συσχέτισης (Field, 2013). Για την εύρεση σημαντικότητας των ΜΟ χρησιμοποιήθηκαν οι 

έλεγχοι Wilcoxon Test και Mann - Whitney test κατά περίπτωση. Για τη διερεύνηση 

συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman's rho.  

 Oι μαθητές με ΕΜΔ έθεσαν αρχικά χαμηλούς στόχους, όμως στη συνέχεια έθεσαν 

υψηλότερους από τους αρχικούς. Η επίδοσή τους όμως δεν αυξήθηκε. Οι μαθητές με ΗΝΑ 

έθεσαν στόχους στο ίδιο περίπου επίπεδο με τους μαθητές με ΕΜΔ και στη συνέχεια 
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έθεσαν μεγαλύτερους στόχους. Η επίδοσή τους ανέβαινε, καθώς περνούσαν τα σετ, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4). 

Πίνακας 4 

Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση των Στόχων και της Επίδοσης ανά σετ 

Κατηγορία μαθησιακών  

αναγκών 

N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Διάμεσος 

Ειδικές 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

 

α. Στόχος 33 6.09 2.05 5 

α. Επίδοση 33 8.61 1.54 9 

β. Στόχος 33 7.24 2.21 8 

β. Επίδοση 33 8.79 1.53 9 

γ. Στόχος 33 7.70 2.42 8 

 γ. Επίδοση 33 8.70 1.83 10 

 

 Γενικά παρατηρήθηκε το μοτίβο να ανεβαίνουν οι στόχοι και οι επιδόσεις των 

μαθητών καθώς προχωρούν τα σετ. Για το λόγο αυτό συντέθηκε μια γραφική παράσταση η 

οποία παρουσιάζει τις τιμές των στόχων και της επίδοσης ανά σετ για τις δύο κατηγορίες 

μαθησιακών αναγκών. 

Ήπια Νοητική 

Αναπηρία 

α. Στόχος 30 6.17 2.47 6 

α. Επίδοση 30 6.67 2.56 7.5 

 β. Στόχος 30 6.30 2.42 7 

 β. Επίδοση 30 6.67 2.86 7.5 

 γ. Στόχος 30 6.80 2.12 7 

 γ. Επίδοση 30 7.17 2.47 8 
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Μία σημαντική μεταβλητή της έρευνας ήταν οι μέσοι στόχοι των μαθητών και η 

μέση επίδοσή τους. Για τον προσδιορισμό του μέσου στόχου του κάθε μαθητή, 

προστέθηκαν οι στόχοι του και διαιρέθηκαν διά 3. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίστηκε η 

μέση επίδοσή τους. Ο πίνακας 5 δείχνει τα αποτελέσματα των δύο ομάδων. Για τον 

εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών χρησιμοποιήθηκε το Wilcoxon Test. Φαίνεται 

ότι η επίδοση (Mdn = 9) των μαθητών με ΕΜΔ διαφέρει σημαντικά από τους στόχους τους 

(Mdn = 7.3) z = -4.014, p < .01, r = -.70. Πέτυχαν δηλαδή μεγαλύτερη επίδοση από τους 

στόχους τους.  Φαίνεται όμως, ότι ισχύει το αντίθετο για τους μαθητές με ΗΝΑ. Μπορεί 

επίδοσή τους (Mdn = 7.5)  ήταν υψηλότερη από τους στόχους τους(Mdn = 6.7) z = - 1,112, 

ns1, r = -.20, όμως η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Πίνακας 5 

 

 Έγινε επίσης προσπάθεια να διερευνηθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες 

μαθησιακών αναγκών, ως προς τους στόχους τους ανά σετ προσπαθειών. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε το Mann – Whitney Test καθώς όπως προαναφέρθηκε δεν υπήρχε 

κανονική κατανομή στα δεδομένα. Στο πρώτο και δεύτερο σετ οι μαθητές με ΕΜΔ δεν 

διέφεραν στατιστικά από τους μαθητές με ΗΝΑ. Ειδικότερα στο πρώτο σετ οι στόχοι των 

μαθητών με ΕΜΔ είχαν ΜΟ = 6.09 (Mdn = 5), ενώ των μαθητών με ΗΝΑ ΜΟ = 6.17 (Mdn = 

                                                           
1
 ns = not significant 

Μέσοι Στόχοι και Επίδοση ανά ομάδα  

Κατηγορία μαθησιακών αναγκών Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Διάμεσος 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες    

 Μέσος στόχος 7.02 1.79 7.30 

Μέση επίδοση       8.70 1.43 9.00 

Ήπια Νοητική Αναπηρία    

 Μέσος στόχος 6.42 1.70 6.70 

 Μέση επίδοση       6.84 2.40 7.50 
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6), U = 484, z = -.14, ns, r =  .02. Στο δεύτερο σετ οι στόχοι των μαθητών με ΕΜΔ ήταν ΜΟ = 

7.24 (Mdn = 8 ) ενώ των ΗΝΑ είχαν ΜΟ = 6.3 (Mdn = 7), U = 379, z = -1.614, ns, r = -.20. 

Τέλος, στο τρίτο σετ υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους στόχους που 

έθεσαν οι μαθητές με ΕΜΔ ΜΟ = 7.7 (Mdn = 8) και στους στόχους των μαθητών με ΗΝΑ ΜΟ 

= 6.8 (Mdn = 7), U = 346, z = -2.085, p < .05, r = - .27. Φαίνεται δηλαδή ότι μόνο στο τρίτο 

σετ οι μαθητές με ΕΜΔ έθεσαν υψηλότερους στόχους από εκείνους με ΗΝΑ. 

 Κατά την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι οι ομάδες διαφέρουν σημαντικά και 

ως προς την επίδοσή τους στο μαθησιακό έργο. Στο πρώτο σετ οι  μαθητές με ΕΜΔ είχαν 

ΜΟ = 8.61 (Mdn = 9) ενώ οι μαθητές με ΗΝΑ ΜΟ = 6.67 (Mdn = 7.5), U = 258, z = -3.326, p < 

.001, r = - .42. Στο δεύτερο σετ το σκορ των μαθητών με ΕΜΔ είχε ΜΟ = 8.79 (Mdn = 9) και 

διέφερε στατιστικά από των μαθητών με ΗΝΑ, που είχε ΜΟ = 6.67 (Mdn = 7.50), U = 262, z 

= - 3.282, p < .001, r = - .41. Tέλος στο τρίτο σετ, η ομάδα των ΕΜΔ είχε ΜΟ = 8,7 (Mdn = 10) 

ενώ η ομάδα των ΗΝΑ είχε σκορ ΜΟ = 7.17 (Mdn = 8), U = 284, z = -2.982, p < .01, r = - .38. 

 Για την ολοκληρωμένη οπτική των διαφορών των δύο ομάδων, έγινε σύγκριση των 

μέσων στόχων. Όπως προαναφέρθηκε ο μέσος στόχος κάθε μαθητή προέκυψε από την 

πρόσθεση των στόχων στα τρία σετ και τη διαίρεση του αθροίσματος διά 3. Η ομάδα των 

μαθητών με ΕΜΔ είχε ως μέσο στόχο ΜΟ = 7.02 (Mdn = 7.3) ενώ των ΗΝΑ MO = 6.42 (Mdn 

= 6.7). Ο έλεγχος Wilcoxon έδειξε στατιστικά μη σημαντική διαφορά (U = 389, z – 1.463, ns, 

r = - .18). Φαίνεται δηλαδή ότι οι μέσοι στόχοι των δύο ομάδων δε διέφεραν σε στατιστικά 

σημαντικό επίπεδο. Επομένως η μηδενική ερευνητική υπόθεση (Η0), ότι οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δε διαφέρουν από τους μαθητές με Ήπια Νοητική Αναπηρία 

ως προς τον προσδιορισμό των στόχων τους, είναι αληθής. 

 Το αντίθετο συμβαίνει στη μέση επίδοσή τους. Η μέση επίδοση των μαθητών με 

ΕΜΔ ΜΟ = 8.70 (Mdn = 9) διέφερε στατιστικά από την επίδοση των μαθητών με ΗΝΑ ΜΟ = 

6.84 (Mdn = 7.5), U = 253, z = - 3.339, p < .001, r = - .42.  Πιο συγκεκριμένα, η επίδοση των 

μαθητών με ΕΜΔ ήταν μεγαλύτερη από την επίδοση των μαθητών με ΗΝΑ. Ωστόσο οι 

στόχοι τους δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Επομένως η εναλλακτική ερευνητική 

υπόθεση (Η1), ότι οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες διαφέρουν από τους 

μαθητές με Ήπια Νοητική Αναπηρία ως προς την επίδοσή τους, είναι αληθής. 

 Ένα από τα ερωτήματα της εργασίας αφορά την αναπροσαρμογή των στόχων των 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μετά από αποτυχία στο μαθηματικό έργο. Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, που 
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απέτυχαν σε κάποιον από τους στόχους τους, και ο τρόπος που αναπροσάρμοσαν το στόχο 

τους στο επόμενο σετ. Φυσικά το πρώτο σετ δε συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα, καθώς 

δεν υπήρχε προηγούμενος στόχος.  

 Κατά την ανάλυση αποτελεσμάτων χρειάστηκε να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

μαθητές πέτυχαν τον αρχικό τους στόχο σε οποιοδήποτε σετ προσπαθειών. Για να γίνει 

αυτό αφαιρέθηκε ο αρχικός στόχος από την υψηλότερη επίδοση (ανεξάρτητα με το σετ που 

αυτή επετεύχθη). Τα θετικά αποτελέσματα δείχνουν αδυναμία επίτευξης του αρχικού 

στόχου. Από τους μαθητές με ΕΜΔ μόνο 2 (6%) δεν κατάφεραν να πετύχουν τον αρχικό 

τους στόχο. Αντίστοιχα 7 (23.3%) από τους μαθητές με ΗΝΑ δεν κατάφεραν να πετύχουν 

τον αρχικό στόχο τους σε κανένα από τα 3 σετ.  

Πίνακας 6 

Η αναπροσαρμογή των στόχων μετά από αποτυχία 

Κατηγορία μαθησιακών αναγκών 2ο Σετ 3ο Σετ 

 Ν Ν% Ν Ν% 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Υψηλότερος στόχος 1 17% 1 17% 

Χαμηλότερος στόχος 2 33% 4 66% 

Ίδιος στόχος 3 50% 1 17% 

Ν  6 100% 6 100% 

Ήπια Νοητική Αναπηρία Υψηλότερος στόχος 1 9% 3 27% 

Χαμηλότερος στόχος 8 73% 5 46% 

Ίδιος στόχος 2 18% 3 27% 

Ν  11 100% 11 100% 

Σημ. Ν = Συνολικός αριθμός μαθητών που απέτυχαν 

       ν %= Ποσοστό μαθητών που απέτυχαν 

 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια σημαντική σημείωση. Οι μαθητές που 

κατάφεραν να ξεπεράσουν τον αρχικό τους στόχο σε κάποιο από τα 3 σετ, τον ξεπέρασαν 

κατά πολύ. Στον πίνακα 7 δίνονται μερικά σημαντικά στοιχεία για τη διαφορά του αρχικού 
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στόχου από τη μέγιστη επίδοση. Φαίνεται ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ξεπέρασαν τον αρχικό 

τους στόχο κατά ΜΟ = 3.62, ενώ οι μαθητές με ΗΝΑ κατά ΜΟ = 3.13. 

Πίνακας 7 

Διαφορά μέγιστης επίδοσης – αρχικού στόχου  

Κατηγορία μαθησιακών αναγκών MO TA Max Min 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 3.62 1.96 0 8 

Ήπια Νοητική Αναπηρία 3.13 2.21 0 7 

 

 Άλλη μία σημαντική μεταβλητή είναι η αναπροσαρμογή του αρχικού στόχου. Για 

τον υπολογισμό τους αφαιρέθηκε ο μέσος στόχος του κάθε μαθητή από τον αρχικό του 

στόχο. Τα θετικά σκορ δείχνουν ότι ο μαθητής χαμηλώνει τους στόχους του καθώς 

προχωρούν τα σετ. Από τους μαθητές με ΕΜΔ οι 6 (18.2%) χαμήλωναν τους στόχους τους, 

οι 2 (6%) έθεταν τον ίδιο στόχο σε όλα τα σετ και 25 (75.8%) ανέβαζαν τους στόχους τους. 

Αντίστοιχα για τους μαθητές με ΗΝΑ οι 13 (43.3%)  χαμήλωναν τους στόχους τους, οι 2 

(6.7%) έθεταν τον ίδιο στόχο και οι 15 (50%) ανέβαζαν τους στόχους τους. Φαίνεται λοιπόν 

ότι περισσότεροι μαθητές με ΗΝΑ έθεταν ολοένα και χαμηλότερους στόχους, από ότι 

μαθητές με ΕΜΔ. Επομένως η εναλλακτική ερευνητική υπόθεση (Η1), ότι οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες διαφέρουν από τους μαθητές με Ήπια Νοητική Αναπηρία 

ως προς την αναπροσαρμογή των στόχων τους, ισχύει τουλάχιστον για την αναπροσαρμογή 

του αρχικού στόχου. 

 Η μεταβλητή «διαφορά στόχου – επίδοσης» συντέθηκε για να δείξει, εάν η επίδοση 

ξεπέρασε τους στόχους. Για τον υπολογισμό τους αφαιρέθηκε ο στόχος από την επίδοση σε 

κάθε σετ και το αποτέλεσμα διαιρέθηκε διά 3 (αριθμός των σετ). Τα θετικά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η  επίδοση των μαθητών ξεπέρασε τους στόχους. Από τους μαθητές τους 

ομάδας ΕΜΔ οι 28 (84.8%) ξεπέρασαν τους στόχους τους. Αντίθετα μόνο 18 (60%) από τους 

μαθητές τους ομάδας ΗΝΑ ξεπέρασαν τους στόχους τους με την επίδοσή τους.  Από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν σε αυτή τη σύνθετη μεταβλητή, μπορεί να προκύψει ο ΜΟ 

των τιμών, ο οποίο θα δείχνει τη διαφορά επίδοσης – στόχων ανά κατηγορία μαθησιακών 

αναγκών. Οι τιμές των μαθητών με ΗΝΑ είχαν ΜΟ = .41 (Mdn = .67)  ενώ οι μαθητές με 

ΕΜΔ είχαν ΜΟ = 1.69 (Mdn = 1.67), U 341.50, z = - 2.117, p < .05, r = - .03. Φαίνεται λοιπόν 

ότι οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν μεγαλύτερη διαφορά επίδοσης – στόχων, από τους μαθητές με 

ΗΝΑ. 



 38 

 

Πίνακας 8 

Αναλογία δυσκολίας/προσπάθειας 

 1ο Σετ 2ο Σετ 3ο Σετ 

Κατηγορία μαθησιακών αναγκών ν ν% ν ν% ν ν% 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 32 96.9% 29 87.8% 31 93.9% 

Ήπια Νοητική Αναπηρία 24 80% 25 83.3% 26 86.6% 

 

 Στα ερωτήματα της έρευνας αναζητήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της 

προσπάθειας και της επίδοσης των μαθητών με ΗΕΑ. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για την επισήμανση 

συσχετίσεων σε μη παραμετρικά δεδομένα (Field, 2013). Φάνηκε λοιπόν ότι σε κανένα σετ 

η προσπάθεια, που δήλωναν οι μαθητές ότι θα πραγματοποιήσουν, δεν είχε συσχέτιση με 

το αποτέλεσμα του προκείμενου σετ. Όταν τους συγκρίθηκε η μέση προσπάθεια των 

μαθητών με το ΜΟ επίδοσης υπήρξε συσχέτιση rs = .313, p < .05. 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναλογία τους προσπάθειας που σκόπευαν να 

πραγματοποιήσουν οι μαθητές με την αντιλαμβανόμενη δυσκολία του στόχου. Η αναλογία 

αυτή υπολογίστηκε διαιρώντας την δυσκολία του στόχου με την προσπάθεια των μαθητών. 

Κάθε αρνητικό αποτέλεσμα έδειχνε ότι ο μαθητής σκόπευε να δαπανήσει προσπάθεια ίση 

ή μεγαλύτερη από την απαιτούμενη. Για τη συνολική ποσοτική εκτίμηση των δεδομένων 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους μεταβλητής τους σε κάθε μαθητή. Οι μαθητές με ΗΕΑ που 

δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν προσπάθεια που αναλογεί στη δυσκολία του στόχου 

τους ήταν 52 από τους 63. Από τους 5 (15%) ανήκαν στην ομάδα των ΕΜΔ και 6 (20%) στην 

ομάδα τους ΗΝΑ. Τα αποτελέσματα ανά σετ και ανά κατηγορία φαίνονται στον πίνακα 8. 

Εκεί απεικονίζονται τα ποσοστά των μαθητών, η προσπάθειά των οποίων ήταν ανάλογη με 

τη δυσκολία του έργου. Φαίνεται ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν 

περισσότερο από τους μαθητές με ΗΝΑ, αναλογικά με τη δυσκολία του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Συζήτηση 

 

 Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη διερεύνηση της αυτορρύθμισης των μαθητών 

με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε ένα έργο ποσοτικής εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες θέτουν 

ρεαλιστικούς στόχους επίδοσης για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και ο βαθμός που 

αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους μετά από αποτυχία στο εν λόγω έργο. Ακόμη στόχος 

της εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της προσπάθειας και αποτελέσματος στο 

προαναφερόμενο έργο. Τέλος, μελετήθηκαν οι διαφορές των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες και των μαθητών με Ήπια Νοητική Αναπηρία, στον προσδιορισμό 

στόχων σε έργο ποσοτικής εκτίμησης και στην αναπροσαρμογή αυτών των στόχων μετά 

από αποτυχία. 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 63 μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, οι οποίοι 

φοιτούσαν σε σχολεία της Μακεδονίας και Θράκης. Από αυτούς 33 είχαν λάβει 

γνωμάτευση ως έχοντες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι 30 είχαν Ήπια Νοητική 

Αναπηρία. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο 

προέκυψε μετά από αναπροσαρμογή δραστηριότητας που χρησιμοποίησαν οι Varsamis & 

Agaliotis (2015). 

 Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορά το βαθμό στον οποίο οι Έλληνες μαθητές με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες θέτουν ρεαλιστικούς στόχους επίδοσης σε έργο ποσοτικής 

εκτίμησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι μαθητές με ΗΕΑ έθεταν 

στόχους χαμηλότερους από την επίδοσή τους, δηλαδή υπό μία έννοια μη ρεαλιστικούς. 

Επίσης οι μέσοι στόχοι τους ήταν αρκετά χαμηλότεροι από τη μέση επίδοσή τους. Το 

αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την προηγούμενη έρευνα. Οι μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες δείχνουν ότι υποτιμούν τις ικανότητές τους, θέτοντας έτσι 

χαμηλότερους στόχους από τους συνομηλίκους τους χωρίς ειδικές ανάγκες (Baird et al., 

2009). Με άλλα λόγια, οι μαθητές με ΗΕΑ φαίνεται να έχουν χαμηλή αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας, η οποία έχει επισημανθεί και από άλλους ερευνητές (π.χ. 

Schunk, 1984). Η τάση αυτή των μαθητών με ΗΕΑ έχει συνδεθεί με την έλλειψη 

αυτεπίγνωσης (Klassen, 2007), αλλά και με τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες που 

σημειώνουν στη σχολική καθημερινότητα (Lackaye & Margalit, 2006). Ένας μηχανισμός 
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άμυνας είναι η αμυντική απαισιοδοξία (defensive pessimism), κατά την οποία τα άτομα 

θέτουν μη ρεαλιστικά χαμηλούς στόχους, ώστε να τους πετύχουν σίγουρα. Αυτό συμβαίνει 

σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν τα συναισθήματα άγχους που μπορεί να νιώσουν, 

εάν δεσμευτούν πραγματικά στην προσπάθειά τους (Covington, 2000). Μετά από 

επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στη σχολική πραγματικότητα, οι μαθητές με ΗΕΑ ίσως 

θέτουν συνειδητά χαμηλούς στόχους αποσκοπώντας στην αυτοπροστασία τους (Klassen & 

Lynch, 2007). Μπορεί επίσης οι χαμηλότεροι στόχοι από την επίδοση να οφείλονται σε μια 

λάθος ανάλυση έργου, που μπορεί να προκύψει από έλλειψη γνώσης ως προς τις 

απαιτήσεις του έργου (Klassen, 2002, 2007). 

 Στο δεύτερο και τρίτο σετ η διαφορά στόχου - επίδοσης συνέχισε να υφίσταται, αν 

και ήταν ελαφρώς μικρότερη. Καθώς περνούσαν τα σετ οι μαθητές με ΗΕΑ έθεταν ολοένα 

υψηλότερους στόχους. Επίσης η επίδοσή τους βελτιώθηκε. Η μείωση της διαφοράς στόχου 

- επίδοσης μπορεί να οφείλεται στην εξοικείωση των μαθητών με το έργο κατά τα επόμενα 

σετ, στην καλύτερη ανάλυση του έργου και στην βελτίωση της αυτοαποτελεσματικότητάς 

και της αυτοπεποίθησής τους, αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο.  

 Σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνών αποδείχθηκε η μεγάλη σημασία που έχει η 

δυσκολία της επίτευξης των στόχων. Οι στόχοι πρέπει να εμπίπτουν στην πραγματική 

ικανότητα του ατόμου και να το προκαλούν ως προς την επίτευξή τους (Acee et al., 2012; 

Lerner & Locke, 1995; Locke, 1991; Schunk, 1983, 1984). Στην μεταανάλυση των  Latham & 

Locke (1991) φάνηκε ότι όσο πιο δύσκολος είναι ο στόχος τόσο πιο υψηλή είναι η επίδοση, 

με απαραίτητη προϋπόθεση την ικανότητα του ατόμου να τον πετύχει. Όμως η τάση των 

μαθητών με ΗΕΑ, να θέτουν χαμηλότερους στόχους από αυτούς που μπορούν να πετύχουν, 

δείχνει ότι δεν γνωρίζουν τις δυνατότητές τους και μάλλον χρειάζονται καθοδήγηση επ’ 

αυτού του θέματος. Επισημαίνεται βέβαια ότι το έργο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα ήταν ανοίκειο για τους μαθητές. Πάντως, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι 

μαθητές με ΗΕΑ θέτουν πολλές φορές υψηλότερους στόχους από αυτούς που μπορούν να 

πετύχουν (Baird et al., 2009; Klassen, 2007). 

 Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται άμεσα με το πρώτο. Διερευνά εάν 

διαφέρουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από τους μαθητές με Ήπια 

Νοητική Αναπηρία στον προσδιορισμό στόχων σε έργο ποσοτικής εκτίμησης και στην 

αναπροσαρμογή των στόχων μετά από αποτυχία. Μετά από σύγκριση των μέσων στόχων 

των δύο ομάδων, φάνηκε ότι ο μέσος στόχος των μαθητών με ΕΜΔ δε διέφερε στατιστικά 

από το μέσο στόχο των μαθητών με ΗΝΑ. Στην ανάλυση μέσων στόχων ανά σετ, οι δύο 
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ομάδες διέφεραν με στατιστικά σημαντικό τρόπο μόνο στο 3ο σετ, όπου οι μαθητές με ΕΜΔ 

είχαν ΜΟ = 7.7 ενώ οι μαθητές με ΗΝΑ ΜΟ = 6.8.  

 Η διαφορά επίδοσης - στόχων των μαθητών με ΕΜΔ διέφερε με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο από των μαθητών με ΗΝΑ. Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο ομάδες δε 

διέφεραν με στατιστικά σημαντικό τρόπο ως προς το μέσο στόχο τους. Υπήρχαν όμως 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, αναφορικά με την επίδοσή 

τους. Τόσο η μέση επίδοση, όσο και οι επιδόσεις στο καθένα από τα τρία σετ διέφεραν 

σημαντικά στις δύο ομάδες. Με αυτό τον τρόπο εξηγείται η μεγαλύτερη διαφορά επίδοσης 

- στόχων στους μαθητές με ΕΜΔ.  

 Η διαφορά στην επίδοση των δύο ομάδων είναι ένα μάλλον σύνθετο ζήτημα για να 

αιτιολογηθεί. Οι μαθητές κατείχαν την προαπαιτούμενη ακαδημαϊκή δεξιότητα, την 

καταμέτρηση αντικειμένων, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τους, ώστε να συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική έρευνα. Στην έρευνα των Van Luit & Naglieri (1999) οι ερευνητές 

αξιολόγησαν την επίδοση μαθητών με ΗΝΑ και ΕΜΔ πριν και μετά την εφαρμογή ενός 

προγράμματος για την εκμάθηση των αλγορίθμων του πολλαπλασιασμού και της 

διαίρεσης. Οι μαθητές με ΕΜΔ όχι μόνο ξεπέρασαν σε επίδοση τους μαθητές με ΗΝΑ, αλλά 

μόνο αυτοί επέδειξαν μεταφορά μάθησης σε νέα μαθηματικά έργα (Van Luit & Naglieri, 

1999). Επίσης, στην έρευνα των Baird et al (2009), στην οποία διερευνήθηκε η εφαρμογή 

της θεωρίας των στόχων με τη διδασκαλία διαίρεσης σε μαθητές με ΗΝΑ και ΕΜΔ, οι 

μαθητές με ΕΜΔ ξεπέρασαν σημαντικά σε επίδοση τους συμμαθητές τους. Σε μία 

μεταανάλυση οι ερευνητές αξιολόγησαν την επίδοση σε μαθησιακά έργα (ανάγνωση, 

μαθηματικά, λογικοί συλλογισμοί) πριν και μετά την εφαρμογή διορθωτικών 

προγραμμάτων. Οι μαθητές με ΕΜΔ ξεπέρασαν κατά πολύ τους μαθητές με ΗΝΑ κατά την 

αρχική και τελική αξιολόγηση. Επίσης χρησιμοποίησαν τη γνώση που απέκτησαν σε νέα 

μαθησιακά έργα (Caffrey & Fuchs, 2007).  

 Ακόμη, υπάρχει η πιθανότητα, η διαφορά των δύο ομάδων να έγκειται σε διαφορές 

στη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης. Οι απαιτήσεις εργαζόμενης μνήμης σε έργα 

ποσοτικής εκτίμησης είναι μεγάλες (Desoete, Ceulemans, Roeyers, & Huylebroeck, 2009). Σε 

σχετική έρευνα, οι συσχετίσεις ανάμεσα στη νοητική ηλικία και την εργαζόμενη μνήμη ήταν 

από .62 έως .73. Όσο χαμηλότερη ήταν η νοητική ηλικία τόσο χαμηλότερη ήταν η 

εργαζόμενη μνήμη. Οι διαφορές στην επίδοση ανάμεσα στα παιδιά με ΕΜΔ και σε αυτά με 

ΗΝΑ μπορεί να οφείλονται στη διαφορά της νοητικής ηλικίας, η οποία συνεπάγεται 

διαφορές στην εργαζόμενη μνήμη (Henry, 2001). 
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 Ένας ακόμη σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν διαφέρουν οι δύο ομάδες 

ως προς τον τρόπο που αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους, μετά από αποτυχία να 

ολοκληρώσουν το στόχο τους. Το ποσοστό των μαθητών με ΕΜΔ που πέτυχαν το στόχο 

τους στα 3 σετ είναι πολύ μεγαλύτερο από τους μαθητές με ΗΝΑ. Αντιστοίχως ο αριθμός 

των μαθητών που απέτυχαν ανά κατηγορία ήταν αρκετά μικρός, ειδικά για την ομάδα των 

μαθητών με ΕΜΔ, αφού μόνο 6 απέτυχαν σε κάθε σετ. Αντίστοιχα για τους μαθητές με ΗΝΑ 

σε κάθε σετ απέτυχαν 11 εκτός από το τελευταίο που απέτυχαν 6. Δεν θα μπορούσε να 

είναι έγκυρη λοιπόν μια σύγκριση των δύο ομάδων ως προς την αναπροσαρμογή των 

στόχων, ούτε και η ανίχνευση διαφορών ανάμεσά τους.  

 Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά το βαθμό που οι μαθητές με ΉΕΑ 

αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους μετά από αποτυχία στο έργο ποσοτικής εκτίμησης. 

Μετά την προσπάθειά τους για την ολοκλήρωση ενός έργου, οι μαθητές είτε αξιολογούν 

μόνοι τους την επίδοσή τους, είτε αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς. Στην παρούσα 

έρευνα η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών έγινε από τον ερευνητή αμέσως μετά την 

προσπάθειά τους, πριν θέσουν τον νέο στόχο. Στο πρώτο και δεύτερο σετ απέτυχε το 27% 

των μαθητών ενώ στο τρίτο το 20.7%. Οι υπόλοιποι μαθητές είτε πέτυχαν ακριβώς το στόχο 

τους είτε τον ξεπέρασαν. Από τους μαθητές που απέτυχαν στο πρώτο σετ, το 58.8% έθεσε 

χαμηλότερο στόχο και το 29.5% έθεσε τον ίδιο ακριβώς στόχο στο δεύτερο σετ. Από τους 

μαθητές που απέτυχαν στο δεύτερο σετ, το 53% των μαθητών έθεσε χαμηλότερο στόχο και 

το 23.5% έθεσε τον ίδιο ακριβώς στόχο στο τρίτο σετ.  

 Κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας δε βρέθηκαν έρευνες οι οποίες να 

εξετάζουν την αναπροσαρμογή των προσωπικών στόχων μαθητών με ΗΕΑ. Υπάρχουν όμως 

στοιχεία από μια ελληνική έρευνα, τα οποία αφορούν μαθητές με κινητικές αναπηρίες 

η/και νοητική αναπηρία. Στην έρευνα των Varsamis & Agaliotis (2015) οι μαθητές με 

φυσιολογική νοημοσύνη/ήπιες  κινητικές αναπηρίες και οι μαθητές με ήπια-μέτρια νοητική 

αναπηρία/ήπιες κινητικές αναπηρίες έθεταν σταθερά υψηλούς και ρεαλιστικούς στόχους, 

σε σχέση με τους μαθητές των άλλων δύο ομάδων. Οι μαθητές με ήπια-μέτρια νοητική 

αναπηρία/σοβαρές κινητικές αναπηρίες χαμήλωναν τους στόχους τους καθώς 

προχωρούσαν οι προσπάθειές τους. Η ομάδα με τη φυσιολογική νοημοσύνη/σοβαρές 

κινητικές αναπηρίες έθετε εξ αρχής χαμηλούς στόχους, τους οποίους συνέχισε να διατηρεί 

σε χαμηλά επίπεδα. 

 Ο προσδιορισμός χαμηλότερων στόχων από τους προηγούμενους μετά από 

αποτυχία έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες δεν είχαν ως 
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συμμετέχοντες ΑμεΑ. (Ahrens, 1987; Simon, 1979). Η έρευνα της Simon (1979) αφορούσε 

φοιτητές χωρίς ειδικές ανάγκες ενώ η έρευνα του Ahrens (1987) είχε ως συμμετέχοντες 

ενήλικες με και χωρίς κατάθλιψη. Μάλιστα οι συμμετέχοντες χωρίς κατάθλιψη στην έρευνά 

του τελευταίου μετά από αποτυχία χαμήλωναν τους στόχους τους, για να συνεχίσουν να 

επιτυγχάνουν. Αντίθετα οι συμμετέχοντες με κατάθλιψη έθεταν υψηλότερους στόχους μετά 

από αποτυχία, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση επαναλαμβανόμενης αποτυχίας. Έρευνα 

που έγινε σε αθλητές έδειξε ότι αναπροσάρμοζαν προς τα κάτω τους στόχους τους μετά 

από αποτυχία για να μειώσουν τη διαφορά επίδοσης - στόχων (Williams et al., 2000). 

 Όταν αποτύχουν να ολοκληρώσουν το στόχο τους, οι μαθητές μπορεί να 

ξαναπροσπαθήσουν να τον πετύχουν χωρίς να τον αναπροσαρμόσουν. Για να γίνει αυτό 

πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν υψηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα, να πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν δεν ήταν ο 

ενδεδειγμένος και να μην απέχει πολύ η επίδοσή τους από το κριτήριο που έθεσαν 

(Bandura & Cervone, 1983; Schunk, 1985). Βέβαια οι μαθητές με ΗΕΑ, όπως έχει 

προαναφερθεί, έχουν χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα (Baird et al., 2009; Lackaye & 

Margalit, 2006; Tabassam & Grainger, 2002) και δυσκολεύονται αρκετά να αξιολογήσουν 

τον τρόπο που εργάστηκαν. (Klassen, 2002; Padeliadu, Botsas, & Sideridis, 2000; Sideridis, 

2002). Η Padeliadu (2000) στην έρευνά της συμπέρανε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δε 

μπορούσαν ούτε να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο επιχείρησαν να ολοκληρώσουν 

το έργο ανάγνωσης ούτε να προσδιορίσουν την επίδοσή τους, επειδή οι μεταγνωστικές 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν ήταν λιγότερες και απλούστερες από εκείνες των 

συνομηλίκων τους. Όπως φαίνεται οι μαθητές με ΗΕΑ δεν πληρούν καμία προϋπόθεση από 

αυτές που ανέφεραν οι Bandura & Cervone (1983) και ο Schunk (1985), γι' αυτό τείνουν να 

χαμηλώνουν τους στόχους τους.  

 Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό για την εκπαιδευτική πράξη. Δείχνει ότι οι μαθητές 

με ΗΕΑ  και οι συνομήλικοί τους χωρίς ειδικές ανάγκες (όπως δείχνει η ξένη και ελληνική 

έρευνα) τείνουν περισσότερο να χαμηλώνουν ή να διατηρούν ίδιους τους στόχους τους 

μετά από αποτυχία. Δίνει στον εκπαιδευτικό, ο οποίος διδάσκει μαθητές με ΗΕΑ, τις 

πιθανές επιπτώσεις της αποτυχίας στους στόχους, στην επίδοση και τα κίνητρα των 

μαθητών 

 Ως ερώτημα της έρευνας διατυπώθηκε η ύπαρξη ή μη σχέσης, ανάμεσα στην 

προσπάθεια, την οποία θα επένδυαν οι μαθητές και στην επίδοσή τους. Η συσχέτιση της 

μέσης προσπάθειας και του μέσου αποτελέσματός τους ήταν ελαφρώς θετική. Οι μαθητές 
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που δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν περισσότερο είχαν μεγαλύτερα σκορ. Είναι πολύ 

φυσικό οι μαθητές που επενδύουν μεγαλύτερη προσπάθεια να επιφέρουν και καλύτερα 

αποτελέσματα στο έργο που κλήθηκαν να ολοκληρώσουν. 

 Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα διερευνούσε την ύπαρξη ή μη θετικής αναλογίας 

ανάμεσα στην προσπάθεια που θα πραγματοποιούσαν οι μαθητές και τη δυσκολία του 

στόχου τους. Από την ανάλυση φάνηκε ότι οι 52 από τους μαθητές με ΗΕΑ δήλωσαν ότι θα 

πραγματοποιήσουν προσπάθεια ανάλογη της δυσκολίας του στόχου που έθεσαν. Το 

αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι οι μαθητές με ΗΕΑ 

συνήθως αποφεύγουν να πραγματοποιήσουν την απαιτούμενη προσπάθεια για την 

ολοκλήρωση ενός έργου (Al-Hroub, 2009; Case & Harris, 1988; Cleary & Callan, 2013; Cleary 

& Zimmerman, 2004; Elliot & Church, 1997; Klassen, 2010; Konrad, Fowler, Walker, Test, & 

Wood, 2007; Sideridis, 2003, 2006b; Wolters et al., 1996). Φαίνεται λοιπόν ότι το εύρημα 

αυτό της εργασίας, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, όμως μπορεί να δικαιολογηθεί 

ποικιλοτρόπως.  

 Οι στόχοι που έθεσαν οι μαθητές στην εργασία, ήταν προσωπικοί στόχοι. Υπάρχει 

ένα σύνολο ερευνών που τεκμηριώνει καλά, ότι οι στόχοι που θέτουν οι ίδιοι οι μαθητές 

προωθεί την επίδοση, την προσπάθεια και τη χρήση στρατηγικών (Baird et al., 2009; 

Griffee, 1994; Lerner & Locke, 1995; Locke, 1996; Moeller et al., 2012; Nota, Soresi, & 

Zimmerman, 2004). Είναι φυσικό λοιπόν ο προσδιορισμός προσωπικών στόχων κατά την 

ερευνητική διαδικασία να οδηγήσει σε υψηλότερη προσπάθεια. 

 Ο προσδιορισμός των στόχων, ιδιαίτερα του κριτηρίου επίδοσης από τους μαθητές, 

φαίνεται ότι έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο, στην πραγματοποίηση μεγαλύτερης 

προσπάθειας. Οι μαθητές θέτοντας προσωπικά το κριτήριο επίδοσής τους, έλαβαν υπόψη 

τις απαιτήσεις του έργου ποσοτικής εκτίμησης. Επομένως έθεσαν κριτήρια τα οποία να 

μπορούν να επιτύχουν. Όταν όμως οι μαθητές θέτουν στόχους, οι οποίοι εμπίπτουν των 

ικανοτήτων τους, προσπαθούν περισσότερο να τους φέρουν εις πέρας (Locke, 1996; 

Schunk, 1990).  

 Ακόμη πρέπει να τονιστεί η παράμετρος της απλότητας του έργου ποσοτικής 

εκτίμησης, το οποίο κλήθηκαν να ολοκληρώσουν οι μαθητές. Κατά την ερευνητική 

διαδικασία φάνηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν να μετρήσουν τις 

κουκκίδες που τους παρουσιάστηκαν. Αυτό εξάλλου φάνηκε από το μεγάλο ποσοστό 

μαθητών που ξεπέρασαν το στόχο τους. Αν λοιπόν οι μαθητές θεώρησαν απλό το 
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μαθησιακό έργο, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι πραγματοποίησαν μεγαλύτερη προσπάθεια 

από την απαιτούμενη δυσκολία. Βέβαια το γεγονός αυτό θα μπορούσε πολύ πιθανόν να 

αποτελέσει και μία από τις αδυναμίες της έρευνας. 

Συμπεράσματα 

Από τη συζήτηση της εργασίας προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, τα οποία αξίζει 

να αναφερθούν χωριστά σε μία παράγραφο. Οι μαθητές με ΗΕΑ θέτουν μη ρεαλιστικούς 

στόχους, δηλαδή οι στόχοι τους είναι αρκετά χαμηλότεροι από την επίδοσή τους. Το 

συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με την υπάρχουσα έρευνα. Επίσης οι περισσότεροι μαθητές, 

από εκείνους που δεν πέτυχαν τους στόχους τους, έτειναν να χαμηλώνουν τους επόμενους 

στόχους τους, όπως και ορισμένοι μαθητές στην έρευνα των Varsamis & Agaliotis (2015). Οι 

μαθητές με ΗΝΑ είχαν χαμηλότερη επίδοση στο μαθησιακό έργο από τους μαθητές με 

ΕΜΔ, όπως συνέβη σε άλλες έρευνες στα μαθηματικά, στη γλώσσα αλλά και στις 

δοκιμασίες λογικής. Τέλος φάνηκε ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια των μαθητών με ΗΕΑ 

οδηγεί σε καλύτερη επίδοση. 

Περιορισμοί 

Η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα σε 20 σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Ως 

ερευνητής είχα ζητήσει από πολύ περισσότερα σχολεία να δεχθούν να συμμετέχουν 

μαθητές τους στην ερευνητική διαδικασία, όμως πολλά αρνήθηκαν. Το δείγμα λοιπόν της 

έρευνας δεν ήταν τυχαίο αλλά βολικό δείγμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι όσα σχολεία 

δέχθηκαν να συμμετέχουν οι μαθητές τους στην έρευνα, επικοινώνησαν τηλεφωνικά (ή 

προέτρεψαν εμένα να τηλεφωνήσω) με τους γονείς των μαθητών και όλοι δέχθηκαν να 

συμμετέχουν τα παιδιά τους στην έρευνα. Αν και ο αριθμός των παιδιών είναι αρκετά 

μεγάλος για να αποκομίσει κανείς ορθά συμπράσματα από τη στατιστική ανάλυση, η 

συμμετοχή περισσότερων μαθητών θα είχε πολύ πιο έγκυρα αποτελέσματα. Είναι επίσης 

πιθανό με περισσότερους συμμετέχοντες, η κατανομή του δείγματος να ήταν κανονική. 

Το έργο ποσοτικής εκτίμησης, το οποίο κλήθηκαν να ολοκληρώσουν οι μαθητές με 

ΗΕΑ επιλέχθηκε λόγω της συγκεκριμένης φύσης του και γιατί όλοι οι μαθητές θα είχαν 

πιθανότητες επιτυχίας. Ακόμη δε θα χρειαζόταν να κατέχουν ιδιαίτερες προαπαιτούμενες 

γνώσεις. Όμως η εγκυρότητα της αξιολόγησης της αυτορρύθμισης μπορεί να αμφισβητηθεί 

εάν βασιστεί σε ένα μόνο έργο (Varsamis & Agaliotis, 2015). Ίσως να υπήρχε μεγαλύτερη 

εγκυρότητα εάν οι μαθητές αξιολογούνταν και σε ένα δεύτερο μαθησιακό έργο. 
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Άλλη μία αδυναμία της έρευνας έγκειται στο ερευνητικό εργαλείο. Κάποιες από τις 

ερωτήσεις που ήταν σχετικές με την αυτορρύθμιση είχαν αρκετά δύσκολη διατύπωση, για 

να γίνουν κατανοητές από τους μαθητές, επομένως πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω τη 

διατύπωσή τους. Για τον ίδιο λόγο είναι πιθανό πολλοί μαθητές να απάντησαν με τυχαίο 

τρόπο στις ερωτήσεις αυτορρύθμισης. Επίσης το ίδιο μαθησιακό έργο ήταν αρκετά εύκολο 

να ολοκληρωθεί από τους περισσότερους μαθητές. Οι κατανομές των επιδόσεων των 

μαθητών έτειναν προς το τέλος της κλίμακας. Ένα πιο δύσκολο έργο μπορεί να έδινε 

καλύτερα αποτελέσματα ως προς την κανονικότητα της κατανομής του όμως μπορεί να 

οδηγούσε πολλούς μαθητές στην παραίτηση, από την ερευνητική διαδικασία. 

Εκπαιδευτικές επιπτώσεις 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το ειλικρινές ενδιαφέρον αρκετών 

εκπαιδευτικών, από αυτούς που δέχθηκαν να πραγματοποιηθεί η ερευνητική διαδικασία 

με τους μαθητές τους, να μάθουν τα συμπεράσματα και τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις που 

θα είχε η παρούσα εργασία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο ελληνικό σχολείο δε 

συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές τους κατά την εκπόνηση των εξειδικευμένων 

προγραμμάτων. Η εργασία αυτή έρχεται να καταδείξει την ικανότητα των Ελλήνων 

μαθητών με ΗΕΑ να θέσουν στόχους για την επίδοσή τους σε μαθηματικό έργο. Όπως 

αναφέρεται στο θεματικό πλαίσιο, η συμμετοχή των μαθητών με ΗΕΑ στον προσδιορισμό 

των εκπαιδευτικών τους στόχων αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, τη διάθεσή τους να τους 

ολοκληρώσουν και βελτιώνει τη σχέση τους με τους διδάσκοντες.  

Μια άμεση επίπτωση της εργασίας είναι η πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για το 

επίπεδο των στόχων που θέτουν οι μαθητές με ΗΕΑ και τον τρόπο που αναπροσαρμόζουν 

τους στόχους τους. Οι μαθητές με ΗΕΑ έθεσαν στόχους αρκετά χαμηλότερους από την 

επίδοσή τους, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα τους πετύχουν, με μια διάθεση 

αυτοπροστασίας. Επίσης φαίνεται ότι χαμηλώνουν τους στόχους τους μετά από μια 

αποτυχία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να θέτουν στόχους 

αρκετά προκλητικούς, όμως εντός του πεδίου των ικανοτήτων τους. Στο θεωρητικό πλαίσιο 

της εργασίας αναφέρονται πολλές ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες συσχέτισαν τη 

δυσκολία των στόχων με την επίδοση των μαθητών. 

Εκτός των στόχων, οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση μαθητών 

με ΗΕΑ μπορούν να πληροφορηθούν πώς επηρεάζεται η προσπάθεια των μαθητών από τον 

προσδιορισμό προσωπικών στόχων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι μαθητές που θέτουν 

οι ίδιοι τους στόχους τους, προσπαθούν περισσότερο για να τους πετύχουν. Οι 

περισσότεροι μαθητές της έρευνας δήλωσαν ότι η προσπάθειά τους θα είναι ανάλογη της 
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δυσκολίας του στόχου που έθεσαν. Οι δηλώσεις τους αυτές επιβεβαιώθηκαν από τη θετική 

συσχέτιση της προσπάθειας και του αποτελέσματος. Με τα αποτελέσματα αυτά της 

έρευνας οι εκπαιδευτικοί πληροφορούνται ότι εάν συμπεριλάβουν τους μαθητές τους στη 

στοχοθεσία τους, οι  μαθητές θα εργαστούν περισσότερο για να πετύχουν τους στόχους 

τους και θα έχουν μεγαλύτερη επίδοση. 

Ήταν μεγάλη η έκπληξη των μαθητών όταν τους ζητήθηκε να θέσουν ένα στόχο. Οι 

περισσότεροι δεν ήξεραν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν. Σε αυτούς χρειάστηκαν περεταίρω 

εξηγήσεις για το τι είναι ένας στόχος και τι αναμένεται από αυτούς. Η πραγματικότητα αυτή 

επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των Sideridis (2002, 2003, 2006a) και της Padeliadu et al. 

(2000) που αναφέρουν ότι οι Έλληνες μαθητές με ΗΕΑ δε δέχονται εξατομικευμένη 

διδασκαλία ώστε να μάθουν να θέτουν οι ίδιοι τους στόχους τους. Θα πρέπει λοιπόν να 

συμπεριληφθούν στα αναλυτικά προγράμματα των μαθητών με ΗΕΑ δεξιότητες 

προαπαιτούμενες για τη στοχοθεσία. 

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η εργασία αυτή έδειξε ότι οι μαθητές με ΗΕΑ θέτουν χαμηλότερους στόχους από τις 

ικανότητές τους. Επίσης έδειξε ότι οι μαθητές με ΗΕΑ αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους 

χαμηλώνοντας το κριτήριο επίδοσης με μια τάση αυτοπροστασίας. Όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα στην εργασία υπάρχει πολύ περιορισμένη βιβλιογραφία για τους στόχους που 

θέτουν οι ίδιοι οι μαθητές με ΗΕΑ. Οι περισσότερες έρευνες εξέταζαν τους στοχους των 

μαθητών με ΗΕΑ στο πλαίσιο της θεωρίας των στόχων, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνουν 

ένα μαθησιακό έργο. Εξέταζαν το είδος των στόχων που έθεταν οι μαθητές, εάν ήταν 

μαθησιακοί ή επίδοσης, προσέγγισης ή αποφυγής.  

Θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες έρευνες που να εξετάζουν την ικανότητα των 

μαθητών να θέτουν στόχους και στη συνέχεια να προσπαθούν να τους πετύχουν. Επίσης 

δεν υπάρχουν έρευνες για την αναπροσαρμογή των στόχων των μαθητών με ΗΕΑ μετά από 

επιτυχία ή αποτυχία. Θα ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον να εξεταστούν οι στόχοι που 

τίθενται μετά από την αποτυχία σε ένα μαθησιακό έργο, σε αντιδιαστολή με εκείνους που 

τίθενται μετά από επιτυχία.  
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο της συνέντευξης 

 

1. Θα σου παρουσιάσω 10 διαφορετικές ομάδες από τελείες. Θα ήθελα να μου πεις, 

πόσες φορές νομίζεις, ότι θα βρεις σωστά τον αριθμό από τις τελείες.  ___ 

2. Πόσο δύσκολος νομίζεις πως είναι αυτός ο στόχος για σένα; 

πολύ εύκολος                    

λίγο εύκολος   

ούτε εύκολος, ούτε δύσκολος   

λίγο δύσκολος  

πολύ δύσκολος 

3. Πόσο θα επιμείνεις μέχρι να πετύχεις το στόχο; 

πολύ λίγο    

λίγο    

ούτε πολύ, ούτε λίγο    

πολύ    

πάρα πολύ 

4. Πόσο σίγουρος είσαι, ότι μπορείς να τα καταφέρεις; 

πολύ λίγο    

λίγο    

ούτε πολύ, ούτε λίγο    

πολύ    

πάρα πολύ 

Αρχίζει το πρώτο σετ από τελείες. Οι απαντήσεις του μαθητή καταγράφονται σε πίνακα. 

5. Πόσο καλά πιστεύεις ότι τα πήγες σε αυτή τη δραστηριότητα; 

πολύ λίγο    

λίγο    

ούτε πολύ, ούτε λίγο    

πολύ    

πάρα πολύ 

 

Σε πληροφορώ ότι τα σωστά ήταν ___  

 

6. Πόσο καλά πιστεύεις ότι θα τα πας την επόμενη φορά που θα πρέπει να κάνεις 

την ίδια δραστηριότητα; 

πολύ λίγο    

λίγο    

ούτε πολύ, ούτε λίγο    

πολύ    

πάρα πολύ 
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Δείγμα διαφάνειας με κουκκίδες 
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