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Περίληψη 

Η ανατροφοδότηση αποτελεί δείκτη ποιότητας της εκπαίδευσης, διότι μέσω αυτής 

δύνανται οι μαθητές να καλύψουν το χάσμα μεταξύ του σημείου που βρίσκονται και αυτού 

που καλούνται να φτάσουν. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα έρευνα, αποσκοπεί στη 

διερεύνηση τόσο των αντιλήψεων και των πρακτικών 100 εκπαιδευτικών όσο και των 

αντιλήψεων και των προτιμήσεων 200 μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

αναφορικά στην ανατροφοδότηση σε θέματα σχολικής επίδοσης στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τρία αυθεντικά 

ερωτηματολόγια. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων φάνηκε η θετική 

στάση των εκπαιδευτικών και των μαθητών προς την ανατροφοδότηση. Οι εκπαιδευτικοί 

έκριναν πως παρέχουν σαφή ανατροφοδότηση, εντός ικανοποιητικού χρονικού 

διαστήματος. Θεώρησαν αναγκαία τα θετικά σχόλια που αφορούν στην προσπάθεια του 

μαθητή και σημαντική την περιγραφική αξιολόγηση που μπορεί να ενημερώσει πέρα από 

τον μαθητή, και τους γονείς του για την πορεία του. Απώτερος σκοπός της όλης 

διαδικασίας θεωρήθηκε η αυτορρύθμιση του μαθητή όπου είναι εφικτό να φτάσουν και με 

την έτερο-ανατροφοδότηση, την οποία αντιμετωπίζουν αρκετά θετικά. Συλλήβδην, 

ομοιογένεια σημειώθηκε στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Ο μαθητικός πληθυσμός 

προτιμά την προσωπική, περιγραφική ανατροφοδότηση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 

Εμπιστεύεται και δέχεται αρκετά όμως και την ανατροφοδότηση από τους συνομηλίκους. 

Σχετική ποικιλομορφία παρουσιάστηκε στις απαντήσεις των μαθητών ως προς το φύλο και 

την ηλικία, γεγονός που επιβάλλει την προσεκτική προσέγγιση του κάθε παιδιού στο 

πλαίσιο της ανατροφοδότησης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων προβλέπεται να παρέχει 

τη δυνατότητα λήψης στοχευόμενων αποφάσεων, τόσο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και 

γενικότερα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών, σχετικά με 

την ανατροφοδότηση που παρέχουν.  
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Abstract 

 

Feedback is an indicator of the quality of education, because through it students can cover 

the gap between where they are and what they are called to reach. In this context, the 

present study aims to investigate both the perceptions and practices of 100 teachers and the 

perceptions and preferences of 200 students with Special Learning Disabilities in terms of 

feedback on school performance in Primary Education. Three original questionnaires were 

used for the research purposes. The results of the data analysis showed the positive attitude 

of teachers and students towards feedback. The teachers considered that they provide clear 

feedback, within a satisfactory period of time. They considered necessary the positive 

comments concerning the student's effort and important the descriptive evaluation that it 

can inform beyond the student, and their parents about their course. The ultimate goal of 

the whole process was considered to be the self-regulation of the student where it is 

possible for them to reach the other feedback, which they face quite positively. 

Coincidentally, homogeneity was noted in the teachers' responses. The student population 

prefers personal, descriptive feedback from the teacher himself. However, they trusts and 

accepts a lot of feedback from their peers. Relative diversity was presented in the students' 

responses to gender and age, which requires a careful approach of each child in the context 

of feedback. The analysis of the results is intended to provide the possibility of making 

targeted decisions, both by teachers and in general by people involved in the education of 

children, regarding the feedback they provide. 
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Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι ένας από τους κατεξοχήν παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης (Πασιαρδή, 2001). Η ίδια αποτελεί μοχλό 

διαρκούς παρακολούθησης και παρέμβασης στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής ποιότητας 

της σχολικής μονάδας. Μέσω της αξιολόγησης εντοπίζονται ελλείψεις και προτείνονται 

λύσεις βάσει της ανατροφοδοτικής της λειτουργίας. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση 

χρησιμοποιείται ως μηχανισμός πιστοποίησης της παιδαγωγικής ποιότητας και τα 

αποτελέσματά της αποτελούν δείκτη ποιότητας ενός σχολείου. Τα αποτελέσματα αυτής 

λειτουργούν ανατροφοδοτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να ληφθούν νέα 

μέτρα στη σύνθεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, της διδακτικής μεθοδολογίας και 

του διδακτικού υλικού (Μαυρομάτης, Ζουγανέλη,  Φρυδά & Λουκά, 2007). 

Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, μπορούν να υπάρξουν πολλά οφέλη για την 

εκπαιδευτική πράξη από την παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης (Hattie & 

Timperley 2007∙ Hounsell 2003∙ Saad, Sardareh & Αmbarwati, 2013). Προκειμένου να 

είναι αποτελεσματική απαιτείται να φέρει ορισμένα στοιχεία. Πρωταρχικά, η συχνότητα, ο 

χρόνος και η μέθοδος που παρέχεται η ανατροφοδότηση αποτελούν τις βασικές αρχές της, 

σύμφωνα με τον Gibbs (1999). Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να περιέχει πληροφορίες που 

θα βοηθήσουν τον μαθητή να προχωρήσει στο επιθυμητό στόχο, να παρακινεί το παιδί για 

περαιτέρω μάθηση και να υπάρχουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης (Glover & Brown, 2006). 

Παράλληλα, οφείλει να παρέχει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό ώστε να βελτιώνει τη 

διδακτική του διαδικασία (Nicol & McFarlane-Dick, 2003). Άλλωστε, έχει επιβεβαιωθεί 

ερευνητικά πως η ανατροφοδότηση που αφορά στην απόδοση των μαθητών και στην 

κατανόηση είναι η πιο σημαντική όψη της σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή (Black, 

Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2002). 
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Ανάμεσα στις λειτουργίες της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση που φαίνεται 

πως έχει εξέχοντα ρόλο στην βελτίωση των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. 

Έρευνες επί του θέματος της ανατροφοδότησης έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνές 

περιβάλλον που εστιάζουν μονομερώς στον έναν από τους δύο πόλους – εκπαιδευτικός 

(Brown, 2006∙ Van den Bergh, Ros & Beijaard, 2013) ή μαθητευόμενος – και οι 

περισσότερες αφορούν τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Holmes & 

Papageorgiou, 2009). Ανάλογες έρευνες αλλά σε μικρότερο αριθμό έχουν 

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και στην Ελλάδα (Mavrommatis, 1996), όπου 

εξετάστηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση και κατ’ επέκταση 

στην ανατροφοδότηση. Λίγες έρευνες, διεθνώς, εξετάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων 

αναφορικά στην ανατροφοδότηση ή εξετάζουν μόνο τις πρακτικές (Tunstall & Gipps, 

1996· Τorrance & Pryor, 1998) κι αυτές είναι αρκετά παλιές.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ο λόγος που εξετάζονται παράλληλα 

αντιλήψεις και πρακτικές. Οι αντιλήψεις αποτελούνται από πεποιθήσεις συμπεριφορές και 

προθέσεις που έχουν οι άνθρωποι (Brown, 2008) και συμβάλλουν καθοριστικά στη 

συμπεριφορά (Ajzen, 1991). Οι πεποιθήσεις με τη σειρά τους συνδέονται με τις δράσεις-

πρακτικές που ακολουθούν οι δάσκαλοι (McDonald & Flint, 2011). Αν και έχουν γίνει 

ορισμένες έρευνες όπως προαναφέρθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο δεν 

επικεντρώνονται στις πρακτικές. Δε φαίνεται να υπάρχει ερευνητική δραστηριότητα υπό 

το πρίσμα των πρακτικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – οι οποίες 

έχουν βαρύνουσα σημασία διότι ενισχύουν ή παρεμποδίζουν τις διαδικασίες μάθησης 

(Muijs, 2006) – ειδικά σε συνάρτηση των προτιμήσεων των μαθητών με ΗΕΑ.  

Ακόμη, κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση του διδακτικού τριγώνου του Kansanen 

(1999) στο πλαίσιο της ανάδειξης της αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας με τους 

συγκεκριμένους συμμετέχοντες. Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας που στοχεύει 
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στην ανάλυση και περιγραφή του συνόλου της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης 

(Αλεξανδρής, Μπελεσιώτης & Φούντας, 2011). Σε αυτό το σχήμα στις κορυφές 

βρίσκονται ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές και οι γνώσεις. Λειτουργικές θέσεις, λοιπόν, 

καταλαμβάνουν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον 

ενορχηστρωτή της όλης διαδικασίας, καθώς είναι αυτός που καθορίζει τελικά τη 

στοχοθεσία, επιλέγει τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας και ανατροφοδοτεί ανάλογα, 

ώστε οι μαθητές να κατορθώσουν να φτάσουν τους στόχους. Τα δυο αυτά σκέλη 

βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και η κατεύθυνση είναι κοινή. 

Βάσει του τριγώνου μάθησης φαίνεται πως τα κυρίαρχα πρόσωπα που λαμβάνουν 

μέρος στην διαδικασία της μάθησης είναι ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής. Συνεπώς, 

προκύπτει η ανάγκη να ερωτηθούν και τα δύο μέρη του σχήματος, προκειμένου να 

υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της ανατροφοδότησης. Αυτός διαδραματίζει καίριο ρόλο 

στην ανατροφοδότηση. Στο άλλο σκέλος του τριγώνου βρίσκεται ο μαθητικός πληθυσμός. 

Οι επιθυμίες, προτιμήσεις, δυνατότητες και αδυναμίες αυτών σηματοδοτούν και 

επηρεάζουν τον τρόπο δράσης του εκπαιδευτικού. Πρόκειται για μια σχέση 

αλληλεπίδρασης συνεπώς είναι αναγκαίο να εξετασθεί και η άλλη οπτική. Στο πλαίσιο 

αυτό, λοιπόν, έχει σημασία να ερευνηθεί η στάση των παιδιών απέναντι στην 

ανατροφοδότηση και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό. Επίσης, αξίζει να 

εξετασθούν οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τις προτιμήσεις των 

παιδιών, ούτως ώστε να φανεί αν πρόκειται για μια υγιή σχέση αλληλεπίδρασης που 

σέβεται τις ανάγκες η μια της άλλης. Βρίσκονται στο ίδιο κάδρο, άρα είναι σημαντικό να 

ερευνηθεί αν συμπίπτουν οι ανάγκες, οι προτιμήσεις και οι επιλογές που υφίστανται και 

από τις δυο πλευρές.   
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Επομένως η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόλογη προσπάθεια 

παροχής ερευνητικά τεκμηριωμένων στοιχείων αναφορικά στην ανατροφοδότηση αφενός 

από την οπτική των πρακτικών των εκπαιδευτικών και αφετέρου από αυτή των 

προτιμήσεων του μαθητικού πληθυσμού με ΗΕΑ. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προβλέπεται να παρέχει τη δυνατότητα λήψης στοχευόμενων αποφάσεων, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και γενικότερα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση παιδιών, σχετικά με την ανατροφοδότηση που παρέχουν.  

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τη διαδικασία της ανατροφοδότησης; 

2. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τα οφέλη της ανατροφοδότησης; 

3. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για την ετεροανατροφοδότηση και την 

αυτοανατροφοδότηση των μαθητών; 

4. Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τη χρησιμότητα της 

ανατροφοδότησης; 

5. Ποιες είναι οι προτιμήσεις των παιδιών ως προς την παροχή της 

ανατροφοδότησης; 

6. Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τον ρόλο των συνομηλίκων, των 

εκπαιδευτικών και των γονέων στην ανατροφοδότηση; 

7. Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

ανατροφοδότηση ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες; 

8. Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των μαθητών για την ανατροφοδότηση ως 

προς τους δημογραφικούς παράγοντες; 

9. Πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις των μαθητών αναφορικά με τη λήψη 

ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτικούς ως προς τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά; 



7 
 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από τα παρακάτω κεφάλαια, το περιεχόμενο των 

οποίων περιγράφεται εν συντομία. Στο 1ο κεφάλαιο πραγματοποιείται οριοθέτηση των 

βασικών εννοιών της παρούσας έρευνας, για την έννοια της αξιολόγησης, της 

ανατροφοδότησης και των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι 

μορφές αξιολόγησης και η αξία αυτής μέσω ιστορικής αναδρομής. Έπειτα, ακολουθεί 

αναφορά στις λειτουργίες, στα χαρακτηριστικά, στους τύπους και στις στρατηγικές της 

ανατροφοδότησης. Σημαντικό σημείο του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των 

παραγόντων που την επηρεάζουν και των αναγκαίων προϋποθέσεων που είναι αναγκαίο 

να συντρέχουν προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική. Αμέσως μετά καταγράφεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση των συναφών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό και 

διεθνή χώρο, ενώ τέλος διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο 2ο κεφάλαιο 

περιγράφεται η στρατηγική της έρευνας, το είδος, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και 

τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, ο τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων και 

τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο 3ο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας - με συνοδεία πινάκων και γραφημάτων - 

ανά ερευνητικό ερώτημα, πρώτα η περιγραφική στατιστική και μετέπειτα η επαγωγική. 

Στο 4ο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση, τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, οι περιορισμοί 

της παρούσας έρευνας και τέλος οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Εν συνεχεία 

αναγράφονται οι ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο παράρτημα παρατίθενται πίνακες αναπαράστασης της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε, των αξόνων που προέκυψαν από τις υποκατηγορίες των ερωτήσεων, 

πίνακες των ελέγχων κανονικότητας και τέλος επισυνάπτονται τα ερωτηματολόγια που 

αποτέλεσαν τα εργαλεία της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διερεύνηση των ανωτέρω στόχων 

αναμένεται να έχουν πολλαπλά οφέλη σε όλη την έκταση των συστημάτων στα οποία 
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μετέχει το παιδί. Πρωταρχικά, θα βοηθήσουν στη διατύπωση προτάσεων, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να καταστούν αποτελεσματικοί, εστιάζοντας στις προτιμήσεις των παιδιών 

αναφορικά στην ανατροφοδότηση που παρέχουν. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν οι 

πρακτικές των εκπαιδευτικών, το οποίο δύναται να βοηθήσει στον αναστοχασμό των 

ενεργειών τους, ούτως ώστε να προχωρήσουν στις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Το έμψυχο 

δυναμικό της σχολικής μονάδας, λοιπόν - διευθυντής, εκπαιδευτικοί και μαθητικός 

πληθυσμός – μπορεί να ευνοηθεί από τα πορίσματα της έρευνας. Κατ΄ επέκταση βάσει της 

συστημικής προσέγγισης ορισμένα από τα υποσυστήματα στα οποία μετέχει το παιδί, 

όπως οικογένεια και σχολείο θα ήταν ωφέλιμο να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα 

της έρευνας, προκειμένου να παρέχουν στα παιδιά την ανατροφοδότηση που επιθυμούν 

και τους ταιριάζει. Τελικός παραλήπτης των αλλαγών που μπορεί να πραγματοποιηθούν 

στην ανατροφοδότηση που παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς, είναι το ίδιο το παιδί, 

γεγονός που θα έχει, με βάση σχετικές έρευνες, πολλαπλά και πολυεπίπεδα οφέλη για το 

ίδιο και μεταγενέστερα για ολόκληρη την κοινωνία στην οποία μετέχει. 
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1ο Κεφάλαιο: Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας  

1.1 Η έννοια της αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση συνιστά ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτείται σε κάθε τομέα στην 

περίπτωση που η πρόοδος είναι το ζητούμενο. Είναι συνδεδεμένη με την αποτίμηση μιας 

δραστηριότητας και αποτελεί βασικό στάδιο για κάθε οργανωμένη διαδικασία, που 

χαρακτηρίζεται από προγραμματισμό και στη συνέχεια εφαρμογή (Κωνσταντίνου, 2002: 

38). Πρόκειται μάλιστα για έναν όρο ομπρέλα που εμπερικλείει άλλους συναφείς αλλά όχι 

ταυτόσημους όπως, εκτίμηση και εξέταση  (Κωνσταντίνου, 2000). 

Στον παιδαγωγικό τομέα η αξιολόγηση εκφράζεται ως τη διαδικασία που 

αποσκοπεί να προσδιορίσει, με τον πιο συστηματικό τρόπο, έγκυρα, αξιόπιστα και 

αντικειμενικά, την καταλληλόλητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα μιας 

διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της αλλά και σε 

συνάρτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας (Κωνσταντίνου, 2000: 15). Ως εκ τούτου 

καθίσταται αντιληπτό ότι δεν αφορά μόνο την επίδοση του μαθητή αλλά συνδέεται με την 

αξιολόγηση όλων των παραγόντων του εκπαιδευτικού συστήματος (Κωνσταντίνου, 2000). 

Ειδικότερα, πρόκειται για μια προσπάθεια ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον οι σκοποί, 

στόχοι και επιδιώξεις της εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί (Γιαβρίμης, 2010: 138). 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η αξιολόγηση του μαθητή αποσπά το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στη χώρα μας, τόσο εκπαιδευτικό όσο και κοινωνικό (Ρεκαλίδου, 2011). 

Συμπερασματικά η αξιολόγηση είναι μια ευρεία έννοια που εμπερικλείει όλες τις 

πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ωστόσο, η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην 

εκπαιδευτική αξιολόγηση που αφορά την οργανωμένη και συστηματική διαδικασία κατά 

την οποία αξιολογούνται επιμέρους ή και όλα τα μεγέθη της εκπαίδευσης με βάση 

προκαθορισμένους σκοπούς και κριτήρια (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017: 25).  
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1.1.1 Η αξιολόγηση του μαθητή 

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του 

βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων, της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και 

της συμπεριφοράς του παιδιού (Μαυρομάτης, Ζουγανέλη, Καυκά & Στεργίου, 2007: 84). 

Όλη αυτή η διαδικασία αφορά στη συλλογή πληροφοριών για τον μαθητή, ώστε να 

παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις (Elliot, Kratochwill, Littlefield & Travers, 2008:546).  

Η αξιολόγηση του μαθητή αποβλέπει στην υλοποίηση ορισμένων στόχων που 

έχουν βαρύνουσα σημασία τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή. Η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση αποσκοπεί (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017: 196): 

- στη διάγνωση επίτευξης των διδακτικών στόχων 

-στη διάγνωση της ατομικής και συλλογικής προόδου, των ικανοτήτων, ενδιαφερόντων 

και ιδιαιτεροτήτων του μαθητή (προφίλ) 

- στον εντοπισμό των ελλείψεων των μαθητών 

- στον εντοπισμό αδυναμιών στη μέθοδο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό 

- στον σχεδιασμό νέου προγράμματος 

- στην ορθή κινητοποίηση του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του 

(προτιμήσεις, δυνατότητες, αδυναμίες) 

Συνεπώς η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν στοχεύει μονάχα στο παιδί και τον 

εκπαιδευτικό, αλλά με άξονα αυτούς δύναται να επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό.   

Η αξιολόγηση έχει 4 κυρίαρχους ρόλους σύμφωνα με τον Hornby (2003):  έχει τον 

ρόλο της αθροιστικής (τελικής) που συμβαίνει στο τέλος μιας διδασκαλίας, τον ρόλο της 
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διαμορφωτικής για να παρέχει υποστήριξη για μελλοντική μάθηση, επιτελεί τον ρόλο της 

επιλεκτικής που επιτρέπει την διάκριση με βάση τα προσόντα και τέλος αυτόν της 

αξιολογικής, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέλη να κρίνουν την 

επιτυχία συνολικά του συστήματος. Κατόπιν ερευνών αποδείχθηκε πως η αξιολόγηση δρα 

παρακινητικά για τους μαθητές (Brookhart & Bronowicz, 2003) ενώ παράλληλα αποκτούν 

αίσθηση του εαυτού τους (Black, Broadfoot, Daugherty, Gardner, Harlen, James & 

Wiliam, 2002). 

1.1.2 Μορφές αξιολόγησης 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, εντάσσονται οι μορφές 

αυτής οι οποίες προκύπτουν με βάση κάποια κριτήρια. Με γνώμονα το κριτήριο του 

σκοπού που επιτελεί και της χρονικής στιγμής που λαμβάνει χώρα διακρίνεται σε αρχική ή 

διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση και τελική ή συνολική 

αξιολόγηση (Κωνσταντίνου, 2000: 16-19∙ Κωνσταντίνου, 2002: 41-42∙ Κασσωτάκης, 

2003: 25∙ Ρέλλος, 2006: 84∙ Peterson & Irving, 2007∙ Χατζηδήμου, 2007: 302∙ Κατσαρού 

& Δεδούλη, 2008: 123-124∙ Ταρατόρη - Τσαλκατίδου, 2009: 64∙ Ρεκαλίδου, 2011: 78∙). 

Η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση έχει ως στόχο την εκτίμηση του γνωστικού 

κεφαλαίου, ενδιαφερόντων, δυνατοτήτων και αδυναμιών των παιδιών - προκειμένου να 

γίνει η σύνταξη της στοχοθεσίας - και να διαμορφωθεί το ανάλογο πρόγραμμα 

διδασκαλίας. Όπως γίνεται αντιληπτό από την ετυμολογία αυτής, η αξιολόγηση η 

συγκεκριμένη λαμβάνει χώρα στην έναρξη μιας περιόδου, ώστε να καταρτιστεί το 

ανάλογο πρόγραμμα. Απώτερος στόχος αυτού είναι η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων 

και η υπέρβαση των δυσκολιών του εκάστοτε μαθητή (Κωνσταντίνου, 2002∙ Κασσωτάκης, 

2003: 26∙ Χατζηδήμου, 2007: 302∙ Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2009: 65∙ Ρεκαλίδου, 2011: 

81). 
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 Η διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση έχει ως στόχο τον έλεγχο της κατάκτησης 

ορισμένων στόχων με απώτερο σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό νέου 

προγράμματος ή για την τροποποίηση της μεθόδου διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές να 

επιτύχουν τους στόχους. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτή δεν πραγματοποιείται για να 

αποτιμηθεί το έργο των παιδιών αλλά για να οργανώσει ο εκπαιδευτικός παρεμβάσεις 

(Ρεκαλίδου, 2011: 80). Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και ο χαρακτήρας της είναι ανατροφοδοτικός, καθώς δίνει πληροφορίες στον 

εκπαιδευτικό για την πορεία του παιδιού και του έργου του (Κωνσταντίνου, 2002). Αξίζει 

να σημειωθεί πως για να είναι μια αξιολόγηση διαμορφωτική αναγκαία είναι η 

ανατροφοδότηση που παρουσιάζει το χάσμα μεταξύ του πραγματικού έργου που 

αξιολογείται και του επιθυμητού (Taras, 2005: 468-469). Η διαμορφωτική αξιολόγηση 

συνδέεται με την αξιολόγηση για τη μάθηση, καθώς αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί κυρίως 

(Brown, 2004-05: 81-82). 

 Η τελική ή συνολική αξιολόγηση έχει ως στόχο την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης 

των διδακτικών στόχων σε συνάρτηση με τους μακροπρόθεσμους στόχους. Πρόκειται για 

τη συνολική αποτίμηση των έργου του παιδιού και χρησιμοποιείται κυρίως για τη 

χορήγηση τίτλων ή πτυχίων ή τη μετάβαση στην επόμενη σχολική βαθμίδα. Η 

συγκεκριμένη αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στο τέλος μιας διδακτικής δραστηριότητας, 

συνήθως μακράς χρονικής διάρκειας και έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα (Ρέλλος, 2006: 

85∙ Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2009: 66).  

 Επιπρόσθετα, μια πιο εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση είναι αυτή με γνώμονα τη 

χρονική στιγμή, τη συχνότητα  και τη διάρκεια που λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση. Με 

βάσει τα παραπάνω διακρίνεται, λοιπόν, στην αποσπασματική ή στιγμιαία αξιολόγηση και 

στη συνεχή αξιολόγηση (Κωνσταντίνου, 2000∙ Ρεκαλίδου, 2011: 70). 
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 Η αποσπασματική ή στιγμιαία αξιολόγηση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες που γίνονται 

αποσπασματικά μέσω ελάχιστων εξεταστικών δοκιμασιών προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή. Σκοπός της αξιολόγησης αυτής, 

πέρα από τη συνολική αποτίμηση μιας χρονικής περιόδου, ή ενός ορισμένου χρονικού 

διαστήματος (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005: 464) είναι η επιλογή των καλύτερων 

μαθητών, παρουσιάζεται έτσι η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης (Κωνσταντίνου, 

2000). 

 Η συνεχής αξιολόγηση, όπως γίνεται αντιληπτό και από την ίδια την ονομασία, 

περιλαμβάνει ποικίλες εξεταστικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο μαθητής ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, προκειμένου να συνταχθεί 

το προφίλ των δυνατοτήτων και των αδυναμιών με σκοπό τη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας παρακολουθείται στενά η πορεία του μαθητή, 

ώστε να καθίσταται εφικτή η συνεχής ανατροφοδότηση, αυτό προϋποθέτει βέβαια να 

λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τόσο από τους εκπαιδευτικούς 

όσο και από τους μαθητές οι οποίοι μπορούν να αυτοαξιολογούνται και να 

παρακολουθούν την προσωπική τους πρόοδο (Κωνσταντίνου, 2000: 17∙ Κασσωτάκης, 

2003: 24∙ Ρεκαλίδου, 2011: 71).  

1.1.3 Η αξία της διαμορφωτικής αξιολόγησης  

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αξιολόγησης είναι η διαμορφωτική 

αξιολόγηση, καθώς επικεντρώνεται στη μάθηση και ενέχει το στοιχείο της 

ανατροφοδότησης. Μάλιστα, η Shute (2008: 154) χρησιμοποιεί τον όρο «διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση» για να προσδιορίσει τη στενή σχέση μεταξύ διαμορφωτικής 

αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Τον σκοπό της αξιολόγησης για τη μάθηση υπηρετεί 

η διαμορφωτική αξιολόγηση που στόχο έχει τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
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μάθησης, μέσω του ανατροφοδοτικού χαρακτήρα της (Shepard, 2000: 627∙ Φερεσίδη, 

2016: 4). Μετα-αναλύσεις έδειξαν ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία 

αποτελεί τον τρίτο παράγοντα σε μέγεθος (ανάμεσα σε 113 παράγοντες) που επιδρά στα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Hattie & Timperley, 2007).  

Ο όρος διαμορφωτική αξιολόγηση, βέβαια, αμφισβητήθηκε από ορισμένους 

ερευνητές οι οποίοι εισήγαγαν τον όρο αξιολόγηση για τη μάθηση (assessment for 

learning) (Broadfoot & Black, 2004:16), ωστόσο στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται 

πολλές φορές ως ταυτόσημοι. Η αξιολόγηση, λοιπόν, μετατρέπεται σε εργαλείο μάθησης 

(Heritage, 2007) και η χρήση της ενώ μέχρι πρότινος ήταν «αξιολόγηση της μάθησης» 

πλέον είναι «αξιολόγηση για τη μάθηση». Οι επιστήμονες της ARG (Assessment Reform 

Group) υπέρμαχοι του όρου «αξιολόγηση για τη μάθηση», θεωρούν πως αυτή είναι μια 

διαδικασία συλλογής στοιχείων αναφορικά με τον μαθητή, προκειμένου να προσδιοριστεί 

που βρίσκεται ο μαθητής, που καλείται να φτάσει και με ποιον τρόπο θα φτάσει εκεί 

(Broadfoot, Daugherty, Gardner, Harlen, James&Stobart, 2002: 2-3), τα στοιχεία της 

αξιολόγησης αυτής λοιπόν χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις 

απαιτήσεις του μαθητή (Black, 2003: 9). Η διαμορφωτική αξιολόγηση θέτει τον ίδιο τον 

μαθητή ως κυρίαρχο αποδέκτη και θεωρεί αναγκαίο να τον πληροφορήσει προκειμένου να 

τροποποιήσει τη σκέψη ή τη συμπεριφορά του με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

μάθησης (Shute, 2008: 154). Έχει διαπιστωθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση όταν 

χρησιμοποιείται κατάλληλα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μάθηση των μαθητών και τη 

βελτίωση των επιδόσεών τους (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2015:50) 

Η «αξιολόγηση για τη μάθηση», λοιπόν, ως ευρύτερη φιλοσοφία, προϋποθέτει 

ανατροφοδότηση με την οποία οι μαθητές αντιλαμβάνονται την πορεία τους και τα 

επόμενα βήματα, συνδέεται άρρηκτα με τον αναστοχασμό για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και με τη διαδικασία της διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ασπάζεται την άποψη 



15 
 

ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να σημειώσουν βελτίωση. Είναι αντιληπτό ότι η προσέγγιση 

αυτή ξεπερνά τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης και στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο 

ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές (McMillan, 2010:42). Η αξιολόγηση με τη σύγχρονη 

προσέγγιση είναι ένα εργαλείο που δεν την εποπτεύει απλά τη μάθηση αλλά την ενισχύει 

(Chappuis & Stiggins, 2002∙ Stiggins, 2007). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, κοινός παρονομαστής της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

και της αξιολόγησης για τη μάθηση είναι η ανατροφοδότηση, η οποία πρέπει να παρέχεται 

με αποτελεσματικό τρόπο.  

1.2 Η έννοια της ανατροφοδότησης  

Οι ορισμοί της ανατροφοδότησης μπορούν να τοποθετηθούν  σε μία συνέχεια 

(Knight, 2003). Στο ένα άκρο (Askew & Lodge, 2000) είναι μια ευρεία οπτική που ορίζει 

την ανατροφοδότηση ως διάλογο που υποστηρίζει τη μάθηση. Την ίδια οπτική υιοθετούν 

και άλλοι ερευνητές οι οποίοι παραδέχονται τους πολλαπλούς ρόλους της 

ανατροφοδότησης που μεσολαβούν όχι μόνο για την γνωστοποίηση των ακαδημαϊκών 

επιδόσεων, αλλά και για εσωτερικές διαδικασίες όπως η γνώση και οι πεποιθήσεις του 

μαθητευόμενου, για τις διαδικασίες καθορισμού στόχων και για τη χρήση της στρατηγικής 

για αυτορυθμιζόμενη μάθηση (Carver and Scheier, 1990∙ Butler & Winne, 1995).  Στο 

μέσο της συνεχούς αυτής κλίμακας εμπεριέχεται η τυπολογία που περιγράφει την 

ανατροφοδότηση ως αξιολογική αφενός με κριτήριο τις  νόρμες, αφετέρου σαν 

περιγραφική ως προς την επίτευξη, την δεξιότητα ή την βελτίωση (Tunstall & Gipps’, 

1996). Στο άλλο άκρο οι ερευνητές όπως ο Sadler (1989) ορίζουν την ανατροφοδότηση ως 

την ακριβή πληροφορία που δύναται να καλύψει το χάσμα μεταξύ της απόδοσης και του 

σημείου που αποσκοπεί να φτάσει ο μαθητευόμενος. Ο τελευταίος ορισμός αναδεικνύει τη 

σημασία που έχει για τον μαθητευόμενο να γνωρίζει το περιεχόμενο της 
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ανατροφοδότησης, τον στόχο και τις ενέργειες οι οποίες θα τον φέρουν πιο κοντά σε αυτόν 

(Higgens, Hartley & Skelton, 2002).  

Η ανατροφοδότηση ως ευρύτερη έννοια, όπως έχει αποδοθεί από τον Ramaprasad 

(1983: 4), τον Sadler (1998: 142) και μετέπειτα τον Hattie & Timperley (2007: 81), αφορά 

στις πληροφορίες που δίνουν στοιχεία για το χάσμα ανάμεσα στο επίπεδο του μαθητή τη 

δεδομένη χρονική στιγμή και το επίπεδο που επιδιώκεται να φτάσει σε μελλοντικό χρόνο. 

Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν ανατροφοδότηση όταν χρησιμοποιούνται προκειμένου 

να μειωθεί το χάσμα που προαναφέρθηκε μεταξύ της παρούσας θέσης του μαθητή και 

αυτής που επιδιώκεται να κατακτήσει (Ρεκαλίδου, 2011: 123-124), το οποίο συνεπάγεται 

βελτίωση της μάθησης, τροποποιώντας τη σκέψη ή τη συμπεριφορά του δρώντος 

υποκειμένου (Shute, 2008: 154). Ένα κοινώς αναγνωρισμένο χαρακτηριστικό της 

αποτελεσματικής ανατροφοδότησης είναι ότι πρέπει να συμβάλλει στη γνώση της 

απόδοσης και του χάσματος απόδοσης μεταξύ πραγματικής και ιδανικής απόδοσης 

(DeNisi & Kluger 2000). 

1.2.1 Η ανατροφοδότηση σε πλαίσιο εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η ανατροφοδότηση κατέχει καίρια θέση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Πολλοί 

ερευνητές θεωρούν πως η ανατροφοδότηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης 

για τη μάθηση (Black, Harrison, Lee, Marshall, & Wiliam, 2003; Clarke, 2014∙ Hattie, 

2009), συγκεκριμένα οι Hattie & Timperley (2007: 102) τη θεωρούν έναν από τους 

καθοριστικούς παράγοντες στη μάθηση των παιδιών. Εκατέρωθεν των δύο πόλων, 

εκπαιδευτικού και μαθητή, αναγνωρίζεται η σημασία της ανατροφοδότησης ως ένας 

μηχανισμός βελτίωσης της απόδοσης και της επίδοσης αντίστοιχα (Blair, Curtis, Goodwin 

& Shields, 2013: 66-67).  
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Ειδικότερα για τον μαθητικό πληθυσμό η ανατροφοδότηση συμβάλλει στη μάθηση, 

καθώς είναι αναγκαίο να γνωρίζει όχι μόνο το λάθος, αλλά και τον τρόπο που θα βελτιωθεί 

(Biggs, 2003∙ O’Donovan, Price&Rust, 2004∙ Arts, Jaspers & Joosten-tenBrinkle, 2016). 

Δύναται να αυξήσει την ικανοποίηση του μαθητή και συμβάλλει στην υιοθέτηση πιο 

παραγωγικών στρατηγικών μάθησης (Vollmeyer & Rheinberg, 2005). Η αξιολόγηση που 

θέλει να είναι στραμμένη στη μάθηση ενέχει την ανατροφοδότηση, διότι αν και χρονοβόρα 

διαδικασία, είναι η αποτελεσματικότερη (Brown, 2004-05: 84). Συνεπώς, η 

ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση είναι πλέον αλληλένδετες διαδικασίες βάσει της 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας (Costello & Crane, 2010), καθώς η ανατροφοδότηση 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ αξιολόγησης και μάθησης (Gipps, 2000). Ως προς 

τους εκπαιδευτικούς, οφείλουν να είναι σε ετοιμότητα όχι να εξετάσουν τους μαθητές, 

αλλά να διερευνήσουν τη συγκεκριμένη θεματική που θα διδάξουν, τον τρόπο που θα το 

κάνουν και να παρέχουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση για τον εκάστοτε μαθητή. Η 

ανατροφοδότηση συνεπώς είναι αναγκαίο να παρέχεται τη στιγμή που χρειάζεται και με 

τον ενδεδειγμένο τρόπο για κάθε παιδί. Αποτελεί, λοιπόν, αναπόσπαστο μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Guskey, 2003: 2) και είναι αναγκαίο να στηρίζεται σε καθαρή 

επικοινωνία, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της αποτελεσματικής 

ανατροφοδότησης (Hyland, 2000). Σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα 

αναδείχθηκε και προτάθηκε η σημασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης (Π.Ι., 2004). 

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση υπό τη μορφή της ανατροφοδότησης είναι 

αναγκαία για τον μαθητή γιατί εντοπίζει δυνατότητες, αδυναμίες, προτιμήσεις και χτίζει τη 

μάθηση βάσει του εποικοδομητισμού «scaffolding». Απαραίτητη είναι και  για τον 

εκπαιδευτικό με την έννοια του προσδιορισμού αδυναμιών της διδασκαλίας του, του 

προγραμματισμού και της οργάνωσης αυτής. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στον γενικότερο 

αναστοχασμό της όλης διαδικασίας τόσο της διδακτικής (Αθανασίου, 1985: 42), όσο και 
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αυτής καθαυτής της αξιολόγησης (Κοσσυβάκη, 1997: 297). Η ανατροφοδότηση αποτελεί 

βασική παράμετρο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, καθώς μέσω αυτής 

ενισχύεται η μάθηση και η επίδοση του μαθητή (VandenBergh, Ros & Beijaard, 2013).  

Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι αν τοποθετούνταν σε γράφημα η αξιολόγηση και η 

ανατροφοδότηση θα ήταν κυκλικό (Irving, Harris & Peterson, 2011) υποδεικνύοντας την 

άμεση σχέση της μιας με την άλλη.  

Μετα-ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί από τους Black & Wiliam (1998) 

συνηγορεί στο γεγονός ότι η ανατροφοδότηση που παρέχεται με κατάλληλο τρόπο 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μάθηση των μαθητών και στην απόκτηση δεξιοτήτων, 

ομοίως σε μεταγενέστερη έρευνα αναγνωρίζεται η σημασία της ως πηγή μάθησης (Arts, 

Jaspers & Joosten-tenBrinke, 2016), οδηγεί τον μαθητή σε υψηλά κατορθώματα (Blair et 

al., 2013:68) επικυρώνοντας την ύψιστη αξία αυτής. Άλλωστε, η μάθηση είναι 

γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη όταν υπάρχει επίγνωση του σημείου που βρίσκεται 

κάποιος και του τι χρειάζεται να κάνει προκειμένου να βελτιωθεί και να κατακτήσει τον 

επιδιωκόμενο στόχο (Hounsell, McCune, Hounsell, Litjens, 2008). Συλλήβδην, η 

ανατροφοδότηση συνεισφέρει στην υιοθέτηση παραγωγικών μαθησιακών στρατηγικών 

(Vollneyer & Rheinberg, 2005) και παρακινεί τον μαθητικό πληθυσμό να προσπαθήσει, 

καθώς γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να εστιάσει (Shute, 2008). Σε όλο τον κόσμο 

αναγνωρίζεται η αξία της ως μια ισχυρή στρατηγική όλων των γνωστικών αντικειμένων 

και όλων των βαθμίδων. Απώτερος στόχος της πρακτικής αυτής είναι η ανάπτυξη 

αυτορυθμιζόμενων μαθητευόμενων (Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005).  

Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση των μαθητών συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής διδακτικής πρακτικής και της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσω 

αυτής αντλούνται πληροφορίες για τις διδακτικές πρακτικές, τις μαθησιακές διαδικασίες 

και λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα, ούτως ώστε να βελτιωθούν τα μαθησιακά 
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αποτελέσματα (Κωνσταντίνου, 2000). Η αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε 

εργασίες αλλά να είναι ενσωματωμένη σε όλο το φάσμα της σχολικής καθημερινότητας. Η 

αυτοαξιολόγηση και η αλληλοεξάρτηση είναι αναγκαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο. 

Μέλημα των εκπαιδευτικών απαιτείται να είναι η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση, 

όχι η εμμονή στις ορθές και λάθος απαντήσεις (Ρεκαλίδου, 2011: 89).  

Ερευνητικά αποδεικνύεται πως προκειμένου η διαμορφωτική αξιολόγηση να 

λειτουργεί ανατροφοδοτικά είναι αναγκαία η θεωρητική κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού (Pellegrinο, Chudowsky & Glaser, 2002· Bennet 2011:19), διότι έχει 

προκύψει από έρευνες ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους έχουν περιορισμένες 

γνώσεις επί του θέματος για αυτό και περιορίζονται στην στυγνή βαθμολόγηση (Καψάλης 

& Χανιωτάκης, 2015:50  Winch, 2015: 62). Η ανατροφοδότηση εστιάζει στην υποστήριξη 

της ιδέας ότι τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα οφείλονται όχι στην έλλειψη ικανότητας, 

αλλά στην υιοθέτηση λανθασμένης στρατηγικής και προσπάθειας τα οποία δύναται να 

ελέγξει ο μαθητής (Chapman & Tunmer, 2003). Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη 

την αξία της ανατροφοδότησης και των ερευνητικών πορισμάτων κρίνεται αναγκαία η 

σοβαρή αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης. 

1.2.2 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά ανατροφοδότησης 

Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση για την έννοια της ανατροφοδότησης που 

αναδεικνύει τις ποικίλες λειτουργίες αυτής σύμφωνα με τους Peterson & Irving (2008). 

Πρωταρχικά, η αποτελεσματική ανατροφοδότηση, είναι εστιασμένη στην γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων γενικά. Η διορθωτική ανατροφοδότηση, εστιάζει στην ανάδειξη των 

ορθών απαντήσεων. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται με την αθροιστική αξιολόγηση 

που είναι προσανατολισμένη στο έργο που έχει ήδη παραχθεί. Τέλος, υπάρχει η 

διαδικαστική ανατροφοδότηση που επικεντρώνεται στην διαδικασία παρέχοντας σαφείς 
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πληροφορίες για την υιοθέτηση στρατηγικών μελέτης. Η συγκεκριμένη κατηγορία 

συνδέεται αναπόσπαστα με την διαμορφωτική αξιολόγηση.  

Η βασικότερη λειτουργία της ανατροφοδότησης είναι να βελτιώσει τη μάθηση και 

τα κατορθώματα των μαθητών, το οποίο είναι εφικτό υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 

ορισμένες αρχές. Οι αρχές αυτές σύμφωνα με τη Spiller (2009) είναι οι εξής:  

- Η προώθηση του διαλόγου και της συζήτησης στην τάξη σχετικά με όσα 

αξιολογούνται. 

- Η έμφαση στις διδακτικές οπτικές της ανατροφοδότησης και όχι μόνο στις 

σωφρονιστικές διαστάσεις.  

- Η επίδειξη στον μαθητικό πληθυσμό τι απαιτείται να θυμούνται ώστε να 

επιτύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους. 

- Ο σαφής προσδιορισμός των στόχων που αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

μαθησιακή επίδοση. 

- Η συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού σε πρακτικές ασκήσεις και σε διάλογο 

ώστε να κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης. 

- Η συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού σε συζήτηση αναφορικά στους 

σκοπούς της ανατροφοδότησης. 

- Ο σχεδιασμός της ανατροφοδότησης που θα βοηθήσει στην αυτό-αξιολόγηση 

και στον έλεγχο της πορείας μάθησής τους. 

- Η αύξηση των συμμετεχόντων στη συζήτηση για την ανατροφοδότηση, τόσο 

των συμμαθητών όσο και του ίδιου του ατόμου που αξιολογείται.  

Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση ενεργοποιεί τους μαθητές να αντιμετωπίσουν 

απαιτητικές δραστηριότητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσπάθεια 

(Arts, Jaspers & Joosten-ten Brinke, 2016). Πέρα από τα γνωστικά οφέλη αυτής, υπάρχουν 
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αξιόλογες μεταβολές, λοιπόν, στα κίνητρα των μαθητών και στην αίσθηση της 

αυτοαντίληψής τους (Heritage, 2007).  

1.2.3 Τύποι και στρατηγικές ανατροφοδότησης 

Η ανατροφοδότηση χωρίζεται σε ορισμένους τύπους ανάλογα με το σημείο 

εστίασης. Βάσει των ερευνητών Hattie & Timperley (2007) υπάρχουν τέσσερις τύποι 

ανατροφοδότησης. Συγκεκριμένα οι τύποι είναι: α) η ανατροφοδότηση στο επίπεδο του 

έργου, που εστιάζει στο παραγόμενο έργο και το σύνολο της εργασίας ελέγχοντας αν είναι 

ολοκληρωμένη ή όχι, β) η ανατροφοδότηση στο επίπεδο της διαδικασίας, που 

συμπεριλαμβάνουν σχόλια για τη διαδικασία, γ) η ανατροφοδότηση στο επίπεδο της 

αυτορρύθμισης, σχόλια υπενθύμισης για μεθοδολογία αυτοδιαχείρισης αυτοελέγχου ώστε 

να βελτιώνουν μόνοι το έργο τους και δ) η ανατροφοδότηση στο επίπεδο του εαυτού που 

συμπεριλαμβάνει επαίνους και σχόλια για την προσπάθεια του παιδιού.  

Από τους παραπάνω τύπους ο λιγότερο αποτελεσματικός είναι η ανατροφοδότηση 

στο επίπεδο του εαυτού, καθώς δεν παρέχει παραπάνω πληροφορίες για το πως θα φτάσει 

ο μαθητής στον επιδιωκόμενο στόχο (Hattie & Timperley, 2007· Shute, 2008). Σημαντικά 

είναι τα οφέλη της όμως στην αυτοεκτίμηση των μαθητών βάσει των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών (Irving, Harris & Peterson, 2011). Στον αντίποδα βρίσκονται η 

ανατροφοδότηση στο επίπεδο της διαδικασίας και αυτή της αυτορρύθμισης που είναι οι 

πιο ισχυροί τύποι για ευνόητους λόγους (Hattie & Timperley, 2007). 

Όσον αφορά το ποιος είναι αρμόδιος για ην παροχή της ανατροφοδότησης αξίζει να 

σημειωθεί πως παραδοσιακά οι εκπαιδευτικοί έφεραν την ευθύνη αυτής, ωστόσο την 

τελευταία εικοσαετία με τη στροφή στη μαθητοκεντρική παιδαγωγική και την 

«Αξιολόγηση για τη μάθηση», υπάρχει μια κατεύθυνση ότι οι μαθητές έχουν την ευθύνη 

ανατροφοδότησης. Η έτερο και αύτο–αξιολόγηση ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν 
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να θέτουν στόχους και να έχουν τον αυτο-έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό μάλιστα, ξεπερνιέται 

το πρόβλημα έλλειψης χρόνου για ανατροφοδότηση όπως κατατίθεται από τους 

εκπαιδευτικούς, για να επιτευχθεί όμως αξιόπιστη αξιολόγηση είναι αναγκαία η ορθή 

εκπαίδευση (Andrade, 2010).  

Ως προς τις στρατηγικές ανάδρασης αξίζει να σημειωθεί πως μπορούν να 

περιγραφούν με βάση τα εξής: α) Χρόνο (πότε παρέχεται ανατροφοδότηση και πόσο 

συχνά), β) Ποσότητα (πόση ανατροφοδότηση), γ) Λειτουργία (προφορική, γραπτή ή 

οπτική/κιναισθητική ανατροφοδότηση) και με άξονα το δ) Κοινό (ατομική, ομάδα, 

ανατροφοδότηση κλάσης). Το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης μπορεί να περιγραφεί 

και να αξιολογηθεί με βάση: α) Εστίαση (εργασία, διαδικασία, αυτορρύθμιση), β) 

Σύγκριση (κριτήριο, κανονική, αυτοαναφερόμενη), γ) Λειτουργία (περιγραφή, 

κρίση/θετική ή αρνητική), δ) Σαφήνεια/εξειδίκευση και δ) Τόνος/Χροιά (δείχνει το 

σεβασμό προς τον μαθητή, ο φοιτητής αναγνωρίζεται ως συντελεστής) (Brookhart’s,  

2008) 

1.2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανατροφοδότηση 

Η ανατροφοδότηση επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Ένας από τους 

κατεξοχήν παράγοντες είναι ο βαθμός κατανόησης των πληροφοριών της ανατροφοδότησης 

από τον μαθητικό πληθυσμό (Sadler, 2010), καθώς αυτός χαρακτηρίζεται από έντονη 

ποικιλομορφία, έχοντας διαφορετικό γνωστικό και κοινωνικοσυναισθηματικό υπόβαθρο, 

ποικίλει και ο τρόπος ερμηνείας και επεξεργασίας των πληροφοριών που λαμβάνει (Shute, 

2008). 

Ο τρόπος επίσης που παρέχεται - προφορικά, γραπτά, με βαθμό - η 

ανατροφοδότηση επηρεάζει την αποτελεσματικότητα αυτής. Υπάρχουν υπέρμαχοι της 

προφορικής ανατροφοδότησης που είναι αβίαστη αυθόρμητη και προκύπτει από την 
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άμεση αλληλεπίδραση με τον μαθητή (Cowie & Bell, 1999) όπως και υπέρμαχοι της 

γραπτής στην οποία μπορούν να ανατρέξουν οι μαθητές ανά πάσα στιγμή να την 

ξαναδιαβάσουν (Shute, 2008). Ακόμη, το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης είναι ένας 

άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης. Πρέπει 

να υπάρχει μία ισορροπία στο περιεχόμενο αυτής, επιβεβαιωτική, κριτική και 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι το ζητούμενο (Nicol & Macfarlane, 2006). 

Επιβράβευση, δηλαδή, για την προσπάθεια και τους κατεκτημένους στόχους, κριτική για 

τις αδυναμίες και εποικοδομητισμός για τον τρόπο που θα υπερβεί τις δυσκολίες και θα 

επιτύχει τους στόχους (Hattie & Timperley, 2007).  

Ακόμη, στον παραπάνω παράγοντα προστίθενται και επιπρόσθετοι παράγοντες 

όπως, ο χρόνος, η περιπλοκότητα και η ακρίβεια της ανατροφοδότησης. Ο χρόνος αποτελεί 

μία πολύ σημαντική μεταβλητή, ωστόσο δεν υπάρχει ομοφωνία στην ιδανική χρονική 

στιγμή. Έρευνες έδειξαν ότι η κατάλληλη χρονική στιγμή που πρέπει να παρέχεται η 

ανατροφοδότηση ποικίλει καθώς εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Οι γνώμες γενικά 

διίστανται για το αν πρέπει να παρέχεται χρονικά άμεσα ή μεταγενέστερα η 

ανατροφοδότηση (Brown, Harris & Harnett, 2012). Η άμεση ανατροφοδότηση είναι αυτή 

που παρέχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας ενώ η καθυστερημένη 

παρέχεται μετά από ώρες, βδομάδες ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διίστανται 

γενικά οι απόψεις για την αποτελεσματικότητα της κάθε μιας. Υπάρχει η άποψη ότι η 

άμεση ανατροφοδότηση μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα γιατί προλαμβάνει τα 

σφάλματα που κωδικοποιούνται στη μνήμη. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι η 

ετεροχρονισμένη είναι καλύτερη, διότι αφήνει να ξεχαστεί το σφάλμα και η νέα 

πληροφορία να εδραιωθεί σε ελεύθερο πεδίο Η ιδανική χρονική στιγμή ακόμη μπορεί να 

ποικίλει ανάλογα με το ίδιο το άτομο (Shute, 2007). Επιπρόσθετα, η διόρθωση ενός 

λάθους μπορεί να γίνει κατευθείαν ωστόσο για την παροχή ανατροφοδότησης που αφορά 
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σύνθετες διαδικασίες – όπως η ευχέρεια ανάγνωσης – η ανατροφοδότηση είναι καλό να 

παρέχεται ετεροχρονισμένα ώστε να μη διακόπτεται ο μαθητής και όταν γίνει η παροχή 

της να είναι αφοσιωμένος σε αυτήν (Hattie & Timperley, 2007). Ακόμη, η ιδανική χρονική 

στιγμή για ανατροφοδότηση επηρεάζεται και από το επίπεδο του παιδιού, συνήθως οι 

δυνατοί μαθητές επωφελούνται από την καθυστερημένη ανατροφοδότηση, ενώ οι 

αδύναμοι ενδεχομένως να χρειάζονται άμεση ανατροφοδότηση (Shute, 2008). 

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ζυγίζει την κατάσταση, το επίπεδο των 

παιδιών, τη μαθησιακή τους ετοιμότητα και την πολυπλοκότητα του έργου που έχει 

αναθέσει, ώστε μετέπειτα να επιλέγει τη χρονική στιγμή για την παροχή 

ανατροφοδότησης.  

1.2.5 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής ανατροφοδότησης 

Η ανατροφοδότηση οφείλει να πληροί ορισμένα κριτήρια προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική. Πρωταρχικά, είναι αναγκαίο να διακρίνεται από συστηματικότητα, 

ακρίβεια – με αναλυτικές πληροφορίες για το σημείο που βρίσκεται ο μαθητής, το πού θα 

φτάσει και το πώς θα επιτευχθεί αυτό (Arts, Jaspers & Joosten-tenBrinkle, 2016) -, και να 

ενέχει το στοιχείο του εποικοδομητισμού. Στα πλαίσια του τελευταίου απαιτείται να 

επισημαίνονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία. Επιπρόσθετα πρέπει να 

παρέχεται έγκαιρα, το οποίο είναι σχετικό για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η παρακίνηση 

του μαθητή για αυτοαξιολόγηση και περαιτέρω δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση 

της βελτίωσης είναι επιδιωκόμενοι στόχοι της ανατροφοδότησης (Πλατσίδου, 2010). 

Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση οφείλει να απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις 

(Hattie & Timperley, 2007: 86∙ Rhind, Pettigrew, Spiller, & Pearson, 2013: 5):  

- πού επιδιώκεται να φτάσει ο μαθητής (στόχος) 

- πώς θα προσεγγίσει τον στόχο (διαδικασία) 
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- ποιο είναι το επόμενο βήμα (δράση).  

Σε αυτά τα ερωτήματα οφείλει να απαντά καθημερινά ο δάσκαλος αλλά και ο ίδιος ο 

μαθητής για τον ίδιο του τον εαυτό του (Ρεκαλίδου, 2011: 128). 

Ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι το ζήτημα των στόχων. Οι μαθητές 

πρέπει να είναι ενήμεροι για τη στοχοθεσία που καλούνται να επιτύχουν, για αυτό το λόγο 

και αυτή πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή από τους μαθητές. Η ανατροφοδότηση 

πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη σαφή προσδιορισμένη στοχοθεσία (Nicol & Macfarlane - 

Dick, 2006).  

Ορίστηκαν ορισμένα κριτήρια αποτελεσματικότητας από τους Arts, Jaspers & 

Joosten-ten Brinke (2016: 160) τα οποία προϋποθέτουν η ανατροφοδότηση: να συνδέεται 

με τους στόχους της αξιολόγησης και με τα κριτήρια αυτής, να καθιστά σαφή τον 

προσδοκώμενο στόχο, να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο επίτευξης των στόχων, 

να ενημερώνει τον μαθητή για την πορεία του, να εξασφαλίζει τα κίνητρα και την 

αυτοπεποίθηση, να παρέχεται έγκαιρα, να είναι πλήρης, να περιλαμβάνει λεπτομέρειες, να 

είναι σαφώς σχεδιασμένη και να βοηθά τον παραλήπτη να πραγματοποιεί 

αυτοαξιολόγηση. Τα παραπάνω κριτήρια συντρέχουν στην αποτελεσματικότητα της 

ανατροφοδότησης.  

Οι Hattie & Timperley (2007) θεωρούν πως η αποτελεσματική ανατροφοδότηση 

είναι αναγκαίο να απαντάει στο τρίπτυχο: πού επιδιώκεται να φθάσει ο μαθητής (στόχος), 

πώς θα προσεγγίσει τον στόχο (διαδικασία) και ποιο είναι το επόμενο βήμα 

(δραστηριότητες που θα κάνουν τον μαθητή πιο αποτελεσματικό στη μάθηση). Το να 

κατανοήσει ο μαθητής το χάσμα μεταξύ του σημείου μάθησης στο οποίο βρίσκεται και 

του σημείου που επιδιώκεται να φτάσει είναι πολύ σημαντικό, καθώς βλέποντας την 
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πορεία του και τι χρειάζεται μετέπειτα δύναται να οργανώσει το επόμενο βήμα του 

(Ρεκαλίδου, 2011: 104). 

Σύμφωνα με τη Shute (2013: 7-8) η αποτελεσματική ανατροφοδότηση θα πρέπει να 

υπηρετεί κάποιους σκοπούς. Πρωταρχικά, οφείλει να βοηθά στη διευκρίνηση όσων 

θεωρούνται καλή επίδοση. Θα πρέπει να ενθαρρύνει την προσπάθεια για μάθηση, να 

προτρέπει τον μαθητή σε αυτό-διόρθωση. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να βοηθά στην 

ανάπτυξη της αυτό-αξιολόγησης. Ακόμη, αναγκαία είναι ο διάλογος και η αλληλεπίδραση 

στη διαδικασία της μάθησης τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ δασκάλου και 

μαθητή. Οι μαθητές είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένοι για την πολιτική και τις 

πρακτικές της ανατροφοδότησης. Η τελευταία θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία 

μαθητικών ομάδων και να παρέχει στον δάσκαλο πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση 

της διδασκαλίας τους. 

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθούν οι έξι βασικές αρχές της ανατροφοδότησης 

που μπορούν να βοηθήσουν στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Nicol & Macfarlane, 2006: 

205): 1) να συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση του στόχου 2) να βοηθά στη βελτίωση και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-αξιολόγησης του μαθητή σε σχέση με τη μάθησή του 3) να 

παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τη μάθησή του 4) να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικού με άξονα το αντικείμενο της μάθησης 5) να παρέχει ισχυρά 

κίνητρα μάθησης για να ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του 6) να προσφέρει τη δυνατότητα 

κάλυψης του κενού μεταξύ υπάρχουσας γνώσης και αυτής που επιδιώκεται να αποκτήσει.  

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, πως ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία και αυτοαξιολογείται, αυτό προβλέπουν οι σύγχρονες θεωρίες (Βοσνιάδου, 

2001:9), το οποίο δύναται να συμβεί όταν παρέχονται ευκαιρίες: α) να σχεδιάσουν τη λύση 

των προβλημάτων, β) να αξιολογούν τις λύσεις προβλημάτων των ίδιων και των άλλων 
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(έτεροαξιολόγηση) γ) να ελέγχουν τον τρόπο σκέψης τους και να θέτουν ερωτήματα για 

την κατανόησή τους δ) να θέτουν δικούς τους στόχους και τέλος ε) να γνωρίζουν ποιες 

είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιούν και τις συνθήκες 

που πρέπει να τις χρησιμοποιούν. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία της ανατροφοδότησης αξίζει να 

σημειωθούν ορισμένες πρακτικές που βοηθούν πολύ στην αποτελεσματικότητα αυτής. Ο 

εκπαιδευτικός είναι καλό να συζητά με τον εκάστοτε μαθητή όλη την πορεία επίλυσης  

που ακολούθησε ο μαθητής και τι θα έπρεπε να κάνει. Προτείνει ο εκπαιδευτικός την 

ιδανική πορεία και την αντιδιαστέλλει με αυτήν που ακολούθησε. Μια άλλη αντιδιαστολή 

είναι μεταξύ όσων ακολούθησαν την ορθή πορεία και αυτών που δεν την ακολούθησαν, 

χωρίς ανταγωνιστικότητα αλλά κριτικό πνεύμα. Η βιντεοσκόπηση είναι μια πρακτική που 

βοηθά στην αυτό-αξιολόγηση, όπως επίσης και η καταγραφή ημερολογίου από τους ίδιους 

τους μαθητές. τέλος, η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι 

εξαιρετικά σημαντική όπως επίσης και η επιβράβευση και η επικρότηση της επιτυχίας 

(Βοσνιάδου, 2001).  

Η ανατροφοδότηση υπό τη ψυχοπαιδαγωγική της διάσταση συνδέεται με τη 

μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτής. Η προσωπική ανατροφοδότηση είναι 

αποτελεσματική όταν επικεντρώνεται στην ίδια τη διαδικασία μάθησης και στις 

στρατηγικές προσέγγισης της γνώσης από τους μαθητές και όχι όταν αναφέρεται για την 

προσωπικότητά τους γενικά. Η διερεύνηση του τρόπου που ερμηνεύουν την 

ανατροφοδότηση οι μαθητές είναι εξαιρετικά σημαντική, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να 

προσαρμόσει την ανατροφοδότηση στις μαθησιακές ανάγκες της τάξης, με αυτόν τον 

τρόπο καθίσταται η ανατροφοδότηση αποτελεσματικότερη (Hattie & Timperley, 2007).  
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Τέλος αξίζει να σημειωθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων 

οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αποφασίσουν την διορθωτική ανατροφοδότηση που θα 

ακολουθήσουν:  

- οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εξετάζουν τη στάση των μαθητών ως προς την 

ανατροφοφοδότηση και να διαπραγματεύονται μαζί τους, τους στόχους που πιθανότατα να 

διαφέρουν ανάλογα το πλαίσιο. 

- οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να φοβούνται να διορθώνουν τα λάθη των μαθητών 

(είτε προφορικά είτε γραπτά), αλλά να ελέγχουν παράλληλα τι μπορεί να τους προκαλεί 

άγχος. 

- η σαφώς εστιασμένη ανατροφοδότηση είναι πιο αποτελεσματική από τη μη, συνεπώς 

πρέπει να ξεκαθαρίζουν τους στόχους. 

- οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τονίζουν το γεγονός ότι οι μαθητές θα διορθωθούν ώστε 

να είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα και να μην προσπαθούν να συγκαλύψουν αδυναμίες. 

- οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ποικιλία προφορικών ή 

γραπτών στρατηγικών ανατροφοδότησης ανάλογα τον μαθητή που έχουν απέναντί τους 

ξεκινώντας από τα πιο έμμεσα σχόλια και καταλήγοντας στα πιο ρητά.  

- οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα που θα παρέχουν 

ανατροφοδότηση είτε προφορική είτε γραπτή.  

- οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρέχουν τον απαιτούμενο χρόνο και χώρο μετά την 

ανατροφοδότηση ώστε οι μαθητές να βαδίσουν προς τη διόρθωση.  

- σημαντική είναι η εξατομίκευση στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή, συνεπώς το 

ποιος, πότε και πως θα ανατροφοδοτηθεί εξαρτάται από το ίδιο το άτομο. 
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- ανατροφοδότηση πρέπει να παρέχεται επανειλημμένα ακόμη και για το ίδιο λάθος 

μέχρι ο μαθητής να φτάσει στην πλήρη αυτορρύθμιση.  

 Όλες οι παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ως 

υποχρεωτικές αλλά σαν προτάσεις, τις οποίες είναι εφικτό να τροποποιήσουν, ανάλογα με 

το περιβάλλον, το αντικείμενο και φυσικά τα υποκείμενα που πρωταγωνιστούν (Ellis, 

2009). 

  Τέλος σε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προτείνεται ένα τρίγωνο 

ανατροφοδότησης που επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της ανατροφοδότησης και στα 

γνωστικά ερεθίσματα των παιδιών που θα προωθηθούν (γνωστική διάσταση), στη 

διαπροσωπική διαπραγμάτευση της ανατροφοδότησης που αφορά στις σχέσεις 

εμπιστοσύνης του μαθητή με τον δάσκαλο και τους συνομηλίκους, ευαισθησία στο πως θα 

ανταποκριθεί συναισθηματικά στην ανατροφοδότηση (κοινωνική συναισθηματική 

διάσταση) και στην οργάνωση της παροχής ανατροφοδότησης με ευελιξία (χρονική 

στιγμή, προσωπικά-γενικά, προφορικά γραπτά) (δομική διάσταση). Η ορθή 

αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών στοιχείων – καθότι μπορεί εκάστοτε από αυτές 

τις διαστάσεις να αποτελέσει εμπόδιο στην αλληλεπίδραση των άλλων δύο - έχει κεντρική 

σημασία για τις προοπτικές βελτίωσης των διαδικασιών ανάδρασης (Yang & Carless, 

2013). Ο απώτερος σκοπός όλων είναι η μείωση του χάσματος μεταξύ πραγματικής και 

ιδανικής απόδοσης (DeNisi & Kluger, 2000). 

1.3 Η έννοια των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Ο όρος «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (ΗΕΑ) πρόκειται για μια έννοια ομπρέλα, 

η οποία συμπεριλαμβάνει μαθητές που αν και παρουσιάζουν περιορισμούς και 

ιδιαιτερότητες στην επεξεργασία εξειδικευμένων πληροφοριών, στη γενική νοητική 

λειτουργία ή στην κοινωνική προσαρμογή και επικοινωνία, μπορούν να κατακτήσουν τους 
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στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του γενικού σχολείου διδασκόμενοι 

αποκλειστικά, ή έστω κατά κύριο λόγο, στη γενική τάξη, με την προϋπόθεση ότι θα 

δεχτούν κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη διαμέσου τροποποιήσεων και προσαρμογών 

των διδακτικών μεθόδων, μέσων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τους τυπικούς 

μαθητές (Αγαλιώτης, 2018). Οι Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες αποτελούν τη μεγαλύτερη 

ομάδα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς ξεπερνά το 80% (Pullen, Lane, 

Ashworth & Lovelace, 2017). Οι μαθητές με ΗΕΑ είναι εφικτό και αναγκαίο να 

διδάσκονται στη γενική τάξη, λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη (Αγαλιώτης, 

2011). 

Κατηγορίες των ΗΕΑ είναι: οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η ήπια νοητική 

αναπηρία, τα ήπια προβλήματα συμπεριφοράς, η διάσπαση προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα, οι ήπιες περιπτώσεις του αυτιστικού φάσματος και οι ήπιες 

αισθητηριακές αναπηρίες (Αγαλιώτης, 2018).  

Η κατηγορία «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» περιλαμβάνει μία ετερογενή ομάδα 

διαταραχών που έχουν δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση του λόγου, της 

ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών. Οι διαταραχές αυτές 

είναι εγγενείς, οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και 

μπορεί να ακολουθεί το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του (National Joint Committee 

on Learning Disabilities, 1991:16). 

Τα είδη των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας στο ICD-10, είναι η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, η ειδική 

διαταραχή της ορθογραφίας, η ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων, η μεικτή 

διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων και η αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών 

ικανοτήτων με καθοριζόμενη (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006).  
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1.3.1 Ανατροφοδότηση ερευνητικά δεδομένα διαπιστώσεις στην εκπαίδευση των 

μαθητών με ΗΕΑ  

Τα ερευνητικά δεδομένα ως προς την ανατροφοδότηση στην εκπαίδευση μαθητών 

με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ) που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

είναι αρκετά περιορισμένα. Ειδικά, στον Ελλαδικό χώρο έρευνες αυτής της θεματολογίας 

εκλείπουν. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται έρευνες οι οποίες συνάδουν με το υπό 

διερεύνηση θέμα, κυρίως του εξωτερικού.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς, φάνηκε πως 

είναι πιο θετικά προσκείμενοι σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με 

κάποιον άλλον τυπικής ανάπτυξης. Η ανατροφοδότηση, λοιπόν, που παρέχεται σε αυτόν 

είναι θετικότερη, ο εκνευρισμός μικρότερος και η συμπάθεια μεγαλύτερη σε σχέση με 

έναν άλλον μαθητή τυπικής ανάπτυξης με παρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα. Φάνηκε 

πως αξιολογούν την προσπάθεια, συνεπώς θεωρούν ότι οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρουν τα ίδια αποτελέσματα που 

ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης θα φέρει με μικρή προσπάθεια. Βέβαια, η 

ανατροφοδότησή τους μπορεί να έχει και αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένους μαθητές. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν χαμηλές προσδοκίες από το παιδί, η κινητοποίηση αυτών 

είναι μικρότερη και η αυτοεκτίμηση του παιδιού μπορεί να πληγεί (Woodcock & Vialle, 

2016). 

Οι τεχνικές ανατροφοδότησης που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν στην 

παρακάτω μελέτη αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην εκπαίδευση μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό προέκυψε από τέσσερις διαπιστώσεις που έγιναν. 

Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να μάθουν τεχνικές ανατροφοδότησης σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (λιγότερο από 1 και 1/2 ώρα).  Δεύτερον, οι τεχνικές αυτές αύξησαν την 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τρίτον, οι τεχνικές ανατροφοδότησης 
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έγιναν αποδεκτές τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους μαθητές, καθώς 

προκαλούσαν υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Τέταρτον, οι εκπαιδευτικοί διατήρησαν την 

τεχνική ανατροφοδότησης που εμπερικλείει και τους μαθητές. Αυτό συνέβη εξαιτίας της 

αποτελεσματικότητας της τεχνικής αυτής, καθώς οι εκπαιδευτικοί είχαν παρατηρήσει τη 

βελτίωση κατόπιν χρήσης της στρατηγικής αυτής οπότε και συνέχισαν να την ασκούν 

(Kline, Schumaker & Deshler, 1991).  

Έρευνα που έλαβε χώρα στο Ισραήλ αναζητούσε τους τρόπους που οι 

εκπαιδευτικοί, μέσω των επιλογών τους για προφορική αλληλεπίδραση, δημιουργούν και 

αυξάνουν τις ευκαιρίες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να συμμετέχουν 

στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως ξένης. Παρουσιάστηκε η προτίμηση και η 

αποτελεσματικότητα της διαλογικής προσέγγισης στην προώθηση των δεξιοτήτων 

γραμματισμού και στρατηγικών σε μαθητές με μειωμένη ικανότητα μάθησης. Δόθηκαν 

ευκαιρίες στους μαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις, έτσι κινητοποιούνταν και έκαναν 

συνδέσεις νέας γνώσης με προηγούμενο γνωστικό κεφάλαιο. Προσέλκυε ο εκπαιδευτικός 

τους μαθητές σε μια κατάσταση ικανότητας που θα τους επέτρεπε να ολοκληρώσουν τα 

καθήκοντά τους και να επιτύχουν κάποιο μεγαλύτερο επίπεδο ανεξαρτησίας. Μια μορφή 

σκαλωσιάς που δίνει συμβουλές στην ανάγνωση, κίνηση μέσα στην τάξη, φωναχτή 

ανάγνωση, βοηθάει τους μαθητές αυτούς σε μεγάλο βαθμό. Η επιλογή κειμένου με άξονα 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η έντεχνη παρουσίασή τους μέσω εικόνων και βίντεο, 

βοηθούν στο να κάνουν τις αναγκαίες συνδέσεις οι μαθητές ώστε να κατανοήσουν αυτό 

που διαβάζουν. Η συνεργασία μάλιστα με συνομηλίκους τους βοήθησε σε μεγάλο βαθμό 

(Cohen, 2011). 

Άλλη έρευνα εξέτασε την συμβολή της ανατροφοδότησης στην αυτογνωσία των 

μαθητών με ΗΕΑ. Φάνηκε πως η ανατροφοδότηση βοήθησε τους μαθητές που είχαν  

χαμηλές επιδόσεις να αποκτήσουν πιο ρεαλιστική άποψη για τις επιδόσεις τους, σε 
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αντίθεση με αυτούς που δεν έλαβαν καθόλου ανατροφοδότηση. Οι τελευταίοι 

εξακολουθούσαν να υπερεκτιμούν την προσπάθειά τους (Heath & Glen, 2005). 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως η άμεση ανατροφοδότηση φέρει σημαντικά 

μαθησιακά οφέλη στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνα από την οποία 

προέκυψε αυτό αφορούσε στην κατανόηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας. Είναι 

γνωστή η δυσκολία των παιδιών αυτών να κατανοήσουν τη συνυποδηλωτική λειτουργία 

της γλώσσας σε πλαίσιο κειμένου, κατόπιν, λοιπόν, άμεσης ανατροφοδότησης τα 

μαθησιακά αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα (Baechle & Lian, 1990).  

Ακόμη, η παροχή άμεσης διορθωτικής ανατροφοδότησης σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών θεωρείται αναγκαία. 

Παράλληλα, η διαμορφωτική αξιολόγηση καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας 

άσκησης είναι απαραίτητη ούτως ώστε ο μαθητής να ανασκευάζει διαρκώς με τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού τη διαδικασία που ακολουθεί. Ανάμεσα σε άλλες κατευθυντήριες 

γραμμές που προβάλλονται στο άρθρο εξέχουσας σημασίας είναι και η ενίσχυση της 

παροχής ανατροφοδότησης μεταξύ των συνομηλίκων, καθώς φάνηκε να είναι ιδιαιτέρως 

ευεργετική (Jayanti, Gersten & Baker, 2008), διότι υπάρχει αμεσότητα μεταξύ των ατόμων 

ίδιας ηλικίας.  

Ταυτόχρονα και σε άλλη έρευνα φάνηκε πως η τεχνική της άμεσης 

ανατροφοδότησης (IF AT/ Immediately Feedback Assessment Technique) έχει μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, έγινε σύγκριση με την 

τεχνική της ακουστικής και οπτικής ανατροφοδότηση, όπως επίσης και με την καθεμιά 

χωριστά χωρίς να παρατηρείται καμιά σημαντική διαφορά, γεγονός που αποδεικνύει την 

ισχύ της άμεσης ανατροφοδότησης έναντι όλων των άλλων.  Η άμεση επιβεβαιωτική και 

διορθωτική ανατροφοδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική ανεξαρτήτου της πηγής. Ωστόσο, 
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εξαιτίας της πληθώρας των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες σε μία τάξη είναι 

σχεδόν αδύνατο να παρέχεται άμεση έναν προς έναν ανατροφοδότηση με πηγή τον 

δάσκαλο, για τον λόγο αυτό η τεχνική IF AT, δύναται να φέρει υψηλά αποτελέσματα με 

ευκολότερο τρόπο. Η τεχνική αυτή βασίζεται σε εξέταση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

πάνω σε ειδικό έντυπο τύπου «σκρατς», το οποίο δείχνει άμεσα αν η απάντηση είναι ορθή 

ή όχι. Η φιλοσοφία της τεχνικής IF AT στηρίζεται στο γεγονός ότι ο μαθητής όταν 

παραδίδει το γραπτό του θεωρεί ότι έχει δώσει τις ορθές απαντήσεις με αποτέλεσμα αν 

περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχει ξεχάσει και τη λαθεμένη γνωστική 

διαδικασία που τον οδήγησε στο λάθος, ενώ με την άμεση ανατροφοδότηση μπορεί 

απευθείας να ανασκευάσει την διαδικασία που ακολουθεί ώστε να οδηγηθεί στην ορθή 

απάντηση (Brosvic, Dihoff, Epstein & Cook, 2006). Ανάμεσα σε βασικές διδακτικές αρχές 

που οδηγούν στην αποτελεσματική διδακτική της ορθογραφίας σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, είναι η ανατροφοδότηση (Ζάχος, 2003). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με δείγμα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στην ανάγνωση χρησιμοποιήθηκαν δύο τεχνικές, α) η παραδοσιακή 

ανατροφοδότηση βασισμένη στην αποκωδικοποίηση και β) οι επικοινωνιακές στρατηγικές 

ανάγνωσης (CRS/Communicative Reading Strategies), η ανατροφοδότηση βασισμένη στο 

νόημα δηλαδή και γ) η απουσία ανατροφοδότησης. Τα μαθησιακά οφέλη της δεύτερης 

ήταν υψηλότερα σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Βελτίωση παρατηρήθηκε και ως 

προς την αποκωδικοποίηση, αλλά και ως προς την κατανόηση, καθώς τα οφέλη είχαν 

μεγαλύτερη διάρκεια συγκριτικά με την παραδοσιακή μέθοδο. Σαφώς, όμως, και οι δύο 

τεχνικές ανατροφοδότησης είχαν καλύτερα αποτελέσματα από την πλήρη απουσία 

ανατροφοδότησης (Crowe, 2005). 

Μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, εξετάζοντας έρευνες με μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για την 
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ανατροφοδότηση. Φάνηκε πως η συνεχής αξιολόγηση της προόδου των μαθητών στα 

μαθηματικά δύναται να βοηθήσει τους δασκάλους να μετρήσουν τον παλμό της βελτίωσης 

των μαθητών στα μαθηματικά και να τους βοηθήσουν να τελειοποιήσουν τις οδηγίες που 

παρέχουν μέσω της ανατροφοδότησης ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών 

τους. Η παροχή πληροφοριών στους μαθητές σχετικά με την απόδοσή τους και την 

προσπάθειά τους θεωρείται βασική πτυχή της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Οι 

πληροφορίες αυτές – ανατροφοδότηση – μπορούν να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά στην 

προσπάθεια των μαθητών και να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην επιχείρηση της μάθησης 

των μαθηματικών παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τα σημεία που ήταν επιτυχείς ή 

όχι στη διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές μπορούν να λάβουν α) σχόλια σχετικά με την 

απόδοση ή την προσπάθεια, β) ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση ή την 

προσπάθεια που συνδέεται με έναν συγκεκριμένο στόχο. Η δεύτερη δεν είναι τόσο 

αποτελεσματική βάσει των ερευνών. Αντίθετα, η ανατροφοδότηση που εστιάζει στην 

ενίσχυση της επιμονής σε δραστηριότητα που εκ πρώτης όψεως εκνευρίζει το παιδί 

φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική. Η πηγή ανατροφοδότησης μπορεί να είναι είτε ο 

εκπαιδευτικός είτε συνομήλικοι. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως 

επωφελούνται από ανατροφοδότηση ένας προς έναν. Αυτό μπορεί να συμβεί και μεταξύ 

συνομηλίκων όταν ο ένας βρίσκεται σε καλύτερο μαθησιακό επίπεδο από τον άλλον. 

Ωστόσο, όταν η απόδοση του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ χαμηλότερη 

από τη μέση απόδοση των συμμαθητών τότε είναι δύσκολο να βοηθηθεί από συνομήλικο, 

παρά μόνο από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο μεγαλύτερο μαθητή ή από τον δάσκαλο. 

Συλλήβδην, έγινε αντιληπτό πως η ανατροφοδότηση είναι ιδιαιτέρως βοηθητική για τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & 

Flojo, 2009). 
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Άλλη έρευνα (Hughes & Fredrick, 2006) εξέταζε την αποτελεσματικότητα του 

συνδυασμού της αλληλοδιδακτικής και της σταθερής χρονοκαθυστέρησης στην επίδοση 3 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και 15 χωρίς,  που φοιτούσαν στην Στ’ Δημοτικού. 

Φάνηκε πως σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ήταν αποτελεσματική η 

ανατροφοδότηση μέσω της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Μάλιστα, τις λέξεις που 

διδάχθηκαν τις διατήρησαν με την πάροδο του χρόνου και τις γενίκευσαν σε άλλα πλαίσια. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές ήταν, λοιπόν, ικανοποιημένοι με την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, καθώς αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα αυτής. 

Επιπρόσθετα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά φάνηκε πως η 

υποστήριξη από τους συνομηλίκους μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες να επιτύχουν τους στόχους μάθησης. Ειδικά όταν η ετερο–ανατροφοδότηση δεν 

προέρχεται από συνομηλίκους, αλλά λίγο μεγαλύτερους. Η σχεδιασμένη, λοιπόν, 

συστηματική ανατροφοδότηση από συμμαθητές μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Carabine & Downton, 2000). 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης (αυτορρύθμιση), όπως 

προκύπτει από έρευνα. Η ανατροφοδότηση τους βοηθάει να ξεκαθαρίσουν ποια είναι η 

καλή απόδοση και διευκολύνει την ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. Παράλληλα μεταφέρει υψηλής ποιότητας πληροφορίες για αυτήν και 

ενθαρρύνει τον διάλογο με τον εκπαιδευτικό και με τους συνομηλίκους αναφορικά στη 

διαδικασία της μάθησης. Βοηθάει στην αυτοπεποίθηση και στην αυτογνωσία, παρέχοντας 

δυνατότητες για να μειωθεί το κενό μεταξύ υπάρχουσας κατάστασης και επιδιωκόμενης. 

Τέλος, παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον εκπαιδευτικό που θα τον βοηθήσουν να 

διαμορφώσει τη διδασκαλία του, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη (Nicol & 

Macfarlane-Dick, 2006). 
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Συνοψίζοντας, από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάζεται η αξία 

της ανατροφοδότησης στον τομέα της μάθησης. Παράλληλα, φανερώνεται η συμβολή 

αυτής στην αυτορρύθμιση των μαθητών, καθώς επίσης και στην αυτοπεποίθησή τους. Η 

άμεση μάλιστα ανατροφοδότηση φαίνεται να είναι υψίστης σημασίας για τους μαθητές με 

ΗΕΑ. Η διαλογική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ή και 

μεταξύ των μαθητών με στόχο την υπερπήδηση εμποδίων και την τελική κατάκτηση του 

στόχου, είναι ανάμεσα στις σημαντικότερες λειτουργίες της ανατροφοδότησης. Συλλήβδην 

τα οφέλη της ανατροφοδότησης είναι πολλά, όπως διαπιστώνονται τόσο από τους μαθητές 

όσο και από τους εκπαιδευτικούς, καθώς συμβάλλουν στην βελτίωση των πρώτων.  

1.3.2 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση ερευνητικά δεδομένα διαπιστώσεις στη 

Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά με ΗΕΑ βρίσκονται στην ίδια τάξη 

με τα παιδιά «τυπικής» ανάπτυξης παρουσιάζεται η ανάγκη να παρουσιαστούν οι έρευνες 

που εξετάζουν παρόμοια σκέλη της παρούσας έρευνας στη γενική εκπαίδευση, 

προκειμένου να παρουσιαστεί μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασης.   

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση, τη διδασκαλία και την 

αξιολόγηση είναι ιδιαιτέρως σημαντικές, αφού επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις ενέργειές 

τους μες στην τάξη και τέλος τις πρακτικές τους (Brown, 2008). Οι τελευταίες δρουν 

ενισχυτικά ή ανασταλτικά στη μάθηση (Muijis, 2006), συνεπώς είναι πολύ σημαντικές οι 

αντιλήψεις, καθώς σηματοδοτούν δράσεις κι αυτές με τη σειρά τους προβλέπουν το 

μαθησιακό αποτέλεσμα. 
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1.3.2.1 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση ερευνητικά δεδομένα διαπιστώσεις με άξονα 

τους Εκπαιδευτικούς  

  Πρωταρχικά θα παρουσιαστούν έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό 

χώρο, ώστε να υπάρχει μια εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα όπου 

διεξάγεται και η παρούσα έρευνα.  

Σε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα φάνηκε πως η αξιολόγηση 

χρησιμοποιείται κυρίως για μηχανισμό ελέγχου της προσοχής των μαθητών και όχι με τον 

ανατροφοδοτικό της χαρακτήρα (Μαυρομμάτη, 2008). Στην ίδια έρευνα που σκοπό είχε να 

παρουσιάσει την λειτουργία της αξιολόγησης (πεποιθήσεις και πρακτικές) σε μια τυπική 

ελληνική τάξη με εργαλεία την παρατήρηση σε δείγμα 20 ατόμων, τη συνέντευξη και το 

ερωτηματολόγιο σε δείγμα 370 δασκάλων, έδειξε ότι ενώ σαν πεποίθηση υπάρχει η χρήση 

της αξιολόγησης με σκοπό την πρόοδο των μαθητών, ωστόσο η χρήση της είναι κυρίως 

για σκοπούς ελέγχου και πειθαρχίας των μαθητών. Υπάρχει, επίσης, μια σύγχυση ως προς 

τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης γεγονός που παραδέχονται οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μη 

μπορώντας να βγάλουν ακριβείς νόρμες αξιολόγησης. Περιστασιακή χαρακτηρίστηκε η 

αξιολόγηση με γνώμονα τις προηγούμενες επιδόσεις του μαθητή καθώς δεν υπάρχει 

αρκετός χρόνος βάσει των λεγομένων των εκπαιδευτικών. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί 

κρατούν σημειώσεις για τις επιδόσεις των μαθητών, ενώ οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι 

τα θυμούνται. Σε γενικές γραμμές η αξιολόγηση αποτελεί μια ανεπίσημη και μη 

συστηματική διαδικασία στις ελληνικές τάξεις. Τα δύο τρίτα των δασκάλων θεώρησαν 

πως η συστηματική αξιολόγηση προκαλεί ένα κλίμα ανταγωνισμού μέσα στην τάξη και 

καταστρέφει τις σχέσεις των παιδιών, ενώ παράλληλα τους ταμπελοποιεί ανάλογα με τους 

βαθμούς. Συλλήβδην, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αξιολόγηση είναι συχνά άτυπη, 

συνεχής και διαισθητική, παρακολουθώντας χονδρικά τις αποδόσεις των μαθητών. 
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Όπως, γίνεται αντιληπτό, η προοδευτική παιδαγωγική βρίσκεται κατά κύριο λόγο 

στην θεωρία, ενώ στην πράξη καταφεύγουν οι εκπαιδευτικοί παραδοσιακές τεχνικές από 

τις οποίες είναι δύσκολο να απαγκιστρωθούν (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & 

Λουκά, 2007). Όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών υπάρχει σημαντικό 

έλλειμμα στην ελληνική βιβλιογραφία. Ωστόσο, σε έρευνα των Βαμβούκας & Τρούλης 

(1993) ερευνήθηκαν οι στάσεις 369 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Κρήτη σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού. Διαπιστώθηκε 

πως υπάρχει θετική στάση απέναντι στην ανατροφοδότηση και τις διάφορες λειτουργίες 

της ανατροφοδότησης  με τις γυναίκες και τα άτομα με μεγαλύτερη προϋπηρεσία να έχουν 

μια μικρή υπεροχή. 

Από άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είχε 

σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της 

παιδαγωγικής λειτουργίας της αξιολόγησης του μαθητή, φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν την αξία της ανατροφοδότησης. Επίσης, είναι ανοιχτοί στη χρήση 

εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης που συμβάλλει στον ανατροφοδοτικό της χαρακτήρα. 

Διαπιστώθηκε, ωστόσο, πως οι παράγοντες που παρεμποδίζουν τη χρήση αυτής είναι 

πρακτικής φύσεως. Δε χρησιμοποιούν την αξιολόγηση ανατροφοδοτικά σε μεγάλο βαθμό 

λόγω έλλειψης χρόνου και έκτασης της διδακτέας ύλης (Κατσιμπόκη, 2018).  

Σε έρευνα του Μανωλάκος (2012) που συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί και είχε ως 

στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά με το ζήτημα της ανατροφοδότησης, 

φάνηκε πως συνδέουν τον σκοπό της με την ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, το 85% 

ανέφερε ότι χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση προκειμένου να εντοπίσει τις δυσκολίες 

των μαθητών, ώστε να ανασκευάσει τη διδασκαλία. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεώρησε πως χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας τους και για την παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης στο παιδί.  
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Παρόμοια, έρευνα των Μαυρομάτη, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά (2008),  

διερευνούσε την ποιότητα της αξιολόγησης του μαθητή. Από αυτήν προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση με σκοπό να 

αναδιαμορφώσουν τη διδασκαλία τους. Πάνω από τους μισούς, ωστόσο, παραδέχονται ότι 

χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση και με στόχο τη βαθμολογική ιεράρχηση του 

μαθητικού πληθυσμού. Μεγάλο ποσοστό προτιμά την περιγραφική προφορική αξιολόγηση 

που πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, εν αντιθέσει με την αριθμητική βαθμολόγηση 

και τη γραμματική κλίμακα. 

Η Βελεγράκη (2014) πραγματοποίησε μια έρευνα που απευθυνόταν σε 100 

εκπαιδευτικούς και εξέταζε τις απόψεις τους αναφορικά στην περιγραφική αξιολόγηση και 

στην βαθμολόγηση. Ήταν κοινώς αποδεκτό ότι η περιγραφική αξιολόγηση δίνει καλύτερες 

πληροφορίες στον μαθητή, ανατροφοδοτεί αποτελεσματικότερα, ωστόσο ανέφεραν σε 

μεγάλο ποσοστό πως πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία.  

Σε έρευνα της Λάμπρου (2017) εξετάστηκαν οι αντιλήψεις 180 εκπαιδευτικών ως 

προς την αξιολόγηση του μαθητικού πληθυσμού και ειδικότερα ως προς την 

ανατροφοδοτική της λειτουργία. Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί πως η 

ανατροφοδότηση αποτελεί σε μεγάλο βαθμό, μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης. 

Φάνηκε πως η ενθαρρυντική ανατροφοδότηση είναι ιδιαιτέρως σημαντική, ειδικά για τους 

αδύναμους μαθητές. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η ανατροφοδότηση θα πρέπει να παρέχεται 

με εξατομικευμένο και διαφοροποιημένο τρόπο σε κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως η αξιολόγηση υπηρετεί παιδαγωγικούς κυρίως σκοπούς και ότι αυτοί δεν 

μπορούν να επιτευχθούν με παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης. Αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα αξιολόγησης και προτιμούν την περιγραφική αξιολόγηση. Η 

ανατροφοδότηση κρίνουν πως είναι αναγκαίο να ακολουθεί ορισμένους κανόνες και να 

παρέχεται κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωση της εργασίας των μαθητών. Σε 
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μεγάλο βαθμό, επίσης, θεωρείται πως είναι αναγκαίο να παρακινούνται για αυτορρύθμιση. 

Τέλος, κρίνουν ότι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανατροφοδότηση στο 

επίκεντρο βρίσκονται το παιδαγωγικό κλίμα και η έλλειψη χρόνου.  

Σκοπός της παρακάτω έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών  στο θέμα της αξιολόγησης, εξετάζοντας ειδικότερα τον βαθμό που δύναται 

να λειτουργήσει ενθαρρυντικά ως μέσο που ανατροφοδοτεί τον μαθητή. Μεγάλο ποσοστό 

εκπαιδευτικών συμφωνεί με την άποψη ότι η αξιολόγηση του μαθητή λειτουργεί σαν 

βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Επίσης, βάσει των 

απόψεών των 185 εκπαιδευτικών του νομού Σερρών φάνηκε ότι μέσω της αξιολόγησης 

ανοίγει μια συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή που δύναται να καλύψει το χάσμα 

μεταξύ του σημείου που βρίσκεται ο μαθητής και εκείνου που καλείται να φτάσει, 

λειτουργεί, λοιπόν, με τη μορφή της ανατροφοδότησης. Ειδικά οι νεότεροι εκπαιδευτικοί 

με μεταπτυχιακό τονίζουν πιο έντονα τον ανατροφοδοτικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η 

αξιολόγηση. Μάλιστα, θεωρούν πως η ορθή αξιολόγηση πρέπει να υπηρετεί σαφώς 

προσδιοριζόμενους στόχους. Οι νεότεροι από το δείγμα ερωτώμενοι, και αυτοί που έχουν 

επιπρόσθετες σπουδές, θεωρούν πως μέσω του διαλόγου, της ανατροφοδότησης, δύνανται 

οι μαθητές να καλύψουν το χάσμα μεταξύ του σημείου που βρίσκονται και αυτού που 

καλούνται να φτάσουν. Επίσης, προτιμούν τα λεπτομερή σχόλια (διορθώσεις, επεξηγήσεις 

και συμβουλές) στην αξιολόγηση και όχι έναν βαθμό. Αντιμετωπίζεται από αυτούς, 

λοιπόν, η αξιολόγηση ως μια παιδαγωγική διαδικασία. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος, παρακινούν κυρίως τους μαθητές τους για αυτοαξιολόγηση. Η αριθμητική 

βαθμολογία δεν είναι το κατεξοχήν μέσο για αξιολογικές κρίσεις πλέον, καθώς 

χρησιμοποιούν περισσότερο την περιγραφική, η οποία βοηθά τον μαθητή να κατανοήσει 

τα λάθη του και να βελτιωθεί.  Βέβαια η χρήση αυτής  φθίνει, όσο αυξάνεται η 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. Τέλος, η ερευνήτρια επικεντρώνεται στο γεγονός ότι 
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πρέπει να αλλάξουν πρωτίστως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και εν συνεχεία οι 

δράσεις (Αλεξοπούλου, 2015). 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πλέον ότι η περιγραφική αξιολόγηση, 

που εμπερικλείει γραπτά ή προφορικά σχόλια, δύναται να φέρει σημαντικά αποτελέσματα, 

καθώς πληροφορεί τον μαθητικό πληθυσμό για τις αδυναμίες του αλλά και τις ικανότητές 

του (Μαυρομμάτη, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2008:254). Άλλη έρευνα της 

Αγγελοπούλου (2004:59) που έλαβε χώρα σε 101 δημοτικά σχολεία της Αττικής, προτείνει 

την περιγραφική αξιολόγηση στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού ως τρόπο έκφρασης 

της αξιολογικής κρίσης για τους μαθητές (64,7%). Συμφωνεί και η έρευνα του Ρέλλου 

(2005) όπου 224 εκπαιδευτικοί θεωρούν ιδιαιτέρως βοηθητική την περιγραφική 

αξιολόγηση στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού και τη μικτή στις επόμενες τάξεις 

(βαθμολογική και περιγραφική μαζί). 

Η Βοσνιάδου (2001) κατέληξε σε ορισμένα στοιχεία που είναι αναγκαίο να ενέχουν 

τα σχόλια του εκπαιδευτικού, ώστε να λειτουργούν επί της ουσίας ανατροφοδοτικά. Είναι 

αναγκαίο να πραγματοποιείται μια ειλικρινής αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, να 

εντείνουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Επίσης καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να δίνουν 

ανατροφοδότηση για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές μαζί με κατευθύνσεις 

για τον τρόπο που μπορούν να τις βελτιώσουν. Τέλος, οφείλουν τα σχόλια αυτά που 

παρέχονται να είναι βοηθητικά ανάλογα με τις αδυναμίες του μαθητή και να θέτουν 

ρεαλιστικούς στόχους.  

Εν συνεχεία, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν συναφείς έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί στο εξωτερικό ώστε να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα και να 

πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες συγκρίσεις.  
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Οι van den Bergh, Ros & Beijaard (2013) στην Ολλανδία εξέτασαν τις αντιλήψεις 

33 εκπαιδευτικών σχετικά με την ανατροφοδότηση και τα προβλήματα που παρεμποδίζουν 

τη διεξαγωγή της. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω γραπτής εξέτασης και ημιδομημένης 

συνέντευξης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεώρησε πως η ανατροφοδότηση πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και να προωθεί τη σκέψη. Ταυτόχρονα, έκριναν πως 

είναι αναγκαίο να δίνει κίνητρο στον μαθητή να προσπαθήσει κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

αν έχει θετικό χαρακτήρα και ξεκάθαρες οδηγίες. Τα εμπόδια αναφορικά στη διεξαγωγή 

της ανατροφοδότησης, όπως αναδείχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς εστιάζουν στον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να παρέχεται η ανατροφοδότηση και όχι στην ανατροφοδότηση αυτή 

καθαυτή. Κυρίαρχο εμπόδιο θεωρείται η έλλειψη χρόνου προκειμένου να δοθεί η σωστή 

ανατροφοδότηση. Επίσης, η άγνοια του εκάστοτε υπό εξέταση αντικειμένου από τους 

εκπαιδευτικούς οδηγεί στην δυσκολία παροχής ορθής ανατροφοδότησης. Παρόμοια, σε 

έρευνα που εξέταζε την κατανόηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας έδειξε πως η 

άμεση ανατροφοδότηση σε μαθητές με ΗΕΑ είχε θετικά αποτελέσματα γεγονός που 

αναδεικνύει την σημαντικότητα του εντοπισμού της κατάλληλης χρονικής στιγμής 

(Baechle & Lian, 1990).  

Σε έρευνα με 216 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς εξετάστηκαν οι απόψεις τους για 

την ανατροφοδότηση μέσω της αλληλοδιόρθωσης. Εξέφρασαν την επιφύλαξή τους στην 

αλληλοδιόρθωση, καθώς θεωρούν ότι η ανατροφοδότηση με αυτόν τον τρόπο παρέχεται 

επιφανειακά. Ταυτόχρονα, εκθείασαν την ανατροφοδότηση που εστιάζει στην 

αυτοπεποίθηση των μαθητών, θεωρώντας την ως εξαιρετικής σημασίας (Peterson & 

McClay, 2010). 

Ο Brown (2004) σε έρευνα που έκανε στα σχολεία της Νέας Ζηλανδίας εξέτασε τις 

αντιλήψεις 525 εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγηση. Συμφωνία απαντήθηκε στην 

αντίληψη ότι η αξιολόγηση έχει βελτιωτικό χαρακτήρα και απέρριψαν την επιλογή ότι 
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είναι άσκοπη και ανούσια. Τις πληροφορίες που προκύπτουν από την αξιολόγηση τις 

εκμεταλλεύονται τόσο για ανατροφοδότηση δική τους, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα 

τη διδασκαλία τους, αλλά και για να ανατροφοδοτούν τα παιδιά. Φάνηκε, συνεπώς, ότι οι 

πληροφορίες της αξιολόγησης είναι χρήσιμες για τις διδακτικές και μαθησιακές 

διαδικασίες. Τέλος, επέλεξαν ως προτιμότερη μέθοδο αξιολόγησης την περιγραφική και 

θεώρησαν την ανατροφοδότηση ως μέρος της αξιολόγησης που επιφέρει σημαντικά 

μαθησιακά και διδακτικά οφέλη.  

Στη Νέα Ζηλανδία και πάλι, σε έρευνα των Brown, Harris & Harnett (2012) 

ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις 518 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φύση 

και τον σκοπό της ανατροφοδότησης. Η αντίληψη που έχουν για την ανατροφοδότηση 

επηρεάζει τον τύπο και την ποιότητα της ανατροφοδότησης που παρέχουν. Με το εργαλείο 

TCoF προέκυψαν εννέα παράγοντες ανατροφοδότησης και τέσσερις παράγοντες 

πρακτικής. Η προσοχή των εκπαιδευτικών της Ν. Ζηλανδίας για την ανατροφοδότηση 

εστίαζε έντονα στη βελτίωση της μάθησης αντί να βελτιώσουν την ευημερία των μαθητών. 

Υποστήριξαν πως η ανατροφοδότηση πρέπει να εστιάζει στην ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών και όχι στην προσπάθεια και τη συμπεριφορά. Επίσης, έκριναν πως είναι 

αναγκαίο να ενέχει πολλά ενθαρρυντικά σχόλια η ίδια η ανατροφοδότηση, δηλαδή να 

υιοθετεί έναν θετικό χαρακτήρα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως υπήρχαν και μερικοί 

εκπαιδευτικοί που την θεωρούσαν άσκοπη, γιατί έκριναν πως οι μαθητές δεν την 

υπολογίζουν.  

Η έρευνα της Shute (2007) αφορά την επισκόπηση ερευνών που αφορούν την 

ανατροφοδότηση. Επικεντρώνεται στην διαμορφωτική ανατροφοδότηση που σημαίνει ότι 

η πληροφορία που διαβιβάζεται στον εκπαιδευόμενο και προορίζεται να τροποποιήσει τη 

σκέψη ή τη συμπεριφορά του μαθητή με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης. Η 

διαμορφωτική ανατροφοδότηση πρέπει να είναι πολυδιάστατη, έγκαιρη, συγκεκριμένη, 
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αξιόπιστη και γνήσια, όχι αξιολογική με την έννοια του βαθμού. Μπορεί να παρέχεται με 

διάφορους τύπους (επαλήθευση της ακρίβειας απόκρισης, εξήγηση της ορθής απάντηση, 

συμβουλές, παραδείγματα) και να χορηγηθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές καθόλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας (αμέσως μετά την απάντηση, μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα). Υπάρχουν μάλιστα αρκετές μεταβλητές που αλληλεπιδρούν με τις 

διαμορφωτικές ανατροφοδοτήσεις για την προώθηση της μαθησιακής επιτυχίας (ατομικά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου και πτυχές του έργου). Παρά την ποικιλομορφία έχει 

αποδειχθεί ότι η ανατροφοδότηση συμβάλλει καθοριστικά στη μάθηση. Είναι σημαντικό 

να είναι εστιασμένη η ανατροφοδότηση και όχι γενική, ώστε να κατευθύνει τον μαθητή. 

Από την άλλη πλευρά οι συνοπτικές πληροφορίες είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς 

ώστε να τροποποιήσουν τις οδηγίες για όλη την τάξη και να έχουν μια εικόνα για την 

πορεία των μαθητών. Η έκταση και η πολυπλοκότητα της ανατροφοδότησης θα πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε να υπηρετεί τον σκοπό της και να μην αποσυντονίζει αυτόν που την 

διαβάζει, ενέχοντας στοιχεία για την ορθότητα των απαντήσεων αλλά και τον λόγο. Σαφώς 

προσδιοριζόμενος στόχος είναι το ζητούμενο με συνακόλουθη παρακίνηση προς την 

κατεύθυνση αυτή. Η διαμορφωτική ανατροφοδότηση πρέπει να λειτουργεί σαν σκαλωσιά  

Στην ίδια έρευνα (Shute, 2007), αναφορικά με τον χρόνο παροχής της 

ανατροφοδότησης, δηλαδή το πόσο άμεση ή ετεροχρονισμένη είναι η αξιολόγηση, μέσω 

επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα. Η 

ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί άμεσα είτε ετεροχρονισμένα. Η πρώτη βοηθάει στην 

άμεση διόρθωση των λαθών προσφέροντας αποτελεσματικότερη μάθηση, ενώ η δεύτερη 

σχετίζεται με την καλύτερη μεταφορά της γνώσης. Συνήθως, στην εκπόνηση δύσκολων 

έργων ιδανική είναι η άμεση ανατροφοδότηση ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση να 

απογοητευτεί ο μαθητής και να εντείνει το αίσθημα ασφάλειας. Επίσης, το επίπεδο των 

μαθητών επηρεάζει τη χρονική στιγμή που θα δοθεί η ανατροφοδότηση, καθώς οι 
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αδύναμοι μαθητές προτιμούν την άμεση υπό τη μορφή «σκαλωσιάς» ενώ οι δυνατοί την 

καθυστερημένη. Σε έρευνα του Blair και των συνεργατών του (2013) που εξετάζει το ίδιο 

ζήτημα, οι μαθητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να λάβουν ανατροφοδότηση σε έναν λογικό 

χρόνο πριν να ξεχάσουν τα όσα επεξεργάστηκαν.  

Συγκριτική έρευνα διεξήχθη στη Λουιζιάνα (308 εκπαιδευτικοί) και στη Νέα 

Ζηλανδία (518 εκπαιδευτικοί) σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενώ και οι 

δύο ομάδες εκπαιδευτικών υιοθέτησαν την έννοια της ανατροφοδότησης για βελτιωμένη 

μάθηση, οι διαφορές εμφανίζονται σε σχέση με τα αντικρουόμενα πλαίσια πολιτικής 

αξιολόγησης (δηλ. Τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη Λουιζιάνα, τα χαμηλά ποσοστά 

στη Νέα Ζηλανδία). Οι εκπαιδευτικοί της Νέας Ζηλανδίας συμφώνησαν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τη Λουιζιάνα, για τη σημασία συμμετοχής των μαθητών 

στη διαδικασία ανατροφοδότησης (Brown, Harris, O’ Quin & Lane, 2011). 

Στη Νέα Ζηλανδία οι Irving, Harris & Peterson (2011) ερεύνησαν τις αντιλήψεις 11 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την έρευνα προέκυψαν τρεις τύποι 

ανατροφοδότησης: προφορικά ή γραπτά σχόλια σχετικά με τη μάθηση, βαθμοί ή γράμματα 

και προφορικά ή γραπτά σχόλια σχετικά με τη συμπεριφορά και την προσπάθεια. Οι 

εκπαιδευτικοί ανέδειξαν τέσσερις κύριους σκοπούς για τους τρεις αυτούς τύπους 

ανατροφοδότησης: ο σκοπός για τη βελτίωση της μάθησης (παρέχοντας πληροφορίες για 

τις αδυναμίες του μαθητή και τον τρόπο που θα τις υπερβεί), για την υποβολή εκθέσεων 

και τη συμμόρφωση (να παρέχονται βαθμοί και σχόλια για τα τελικά αποτελέσματα), για 

την ενθάρρυνση του μαθητή (επιβράβευση για την προσπάθεια) και ο τελευταίος είναι ότι 

δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό καθώς οι μαθητές δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή 

(συμβαίνει όταν υπάρχει βαθμός και σχόλια συνήθως παραβλέπουν τα σχόλια και 

προσκολλούνται στον βαθμό τα παιδιά). Σε αμφισβήτηση βρίσκεται η ενθάρρυνση των 

μαθητών καθώς υπάρχει η άποψη ότι ο βαθμός δεν βοηθάει εποικοδομητικά τον μαθητή 
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καθώς προσκολλάται στον βαθμό και όχι στην μάθηση αυτή καθεαυτή υπάρχει το ζήτημα, 

λοιπόν, ότι βαθμός αποπροσανατολίζει την προσοχή από τα ανατροφοδοτικά σχόλια.  

Επίσης είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να αποδίδουν έναν βαθμό σε κάθε μαθητή 

και δύσκολο παράλληλα και για τον μαθητή να καταλάβει τα κριτήρια κάτω από τα οποία 

πήρε τον βαθμό. Ακόμη, αναδεικνύεται η σημασία που διαδραματίζει ο χρόνος της 

ανατροφοδότησης ιδιαιτέρως για τους αδύναμους μαθητές, καθώς θα πρέπει να είναι 

άμεση η παροχή της. Ταυτόχρονα, οι λεκτικές ή γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τη 

μάθηση ή τη συμπεριφορά θεωρήθηκε ότι έχουν την πιο άμεση επίδραση στη μάθηση των 

μαθητών. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η ανατροφοδότηση εξυπηρετεί σκοπούς 

ενημέρωσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν πως 

είναι απαραίτητο η ανατροφοδότηση να έχει θετικό σκοπό η ανατροφοδότηση, ώστε να 

ενθαρρύνει τον μαθητή να εμπλακεί στη μάθηση.  

Συμπερασματικά,  οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποδέχονται τη σημασία της 

ανατροφοδότησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον τρόπο παροχής αυτής. Ωστόσο, 

αναδεικνύουν ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή της στο πλαίσιο του σχολείο, 

αναδεικνύοντας ως τροχοπέδη κυρίως την έλλειψη της κατάρτισης και του χρόνου. 

1.3.2.2 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση ερευνητικά δεδομένα διαπιστώσεις με άξονα 

τους Μαθητές  

Οι Peterson & Irving (2008), σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 41 μαθητές 9-10 

ετών, έχοντας ως μεθοδολογία τις ομάδες εστίασης, αποδείχθηκε πως η αξιολόγηση είναι 

χρήσιμη όταν οδηγεί σε πληροφορίες και ανατροφοδότηση. Με τη σωστή μορφή, λοιπόν, 

η βοήθεια στους μαθητές είναι μεγάλη και κατ’ επέκταση βελτιώνονται οι εκπαιδευτικοί, 

ενώ το περιβάλλον (γονείς) των μαθητών ενημερώνεται ανάλογα. Το προτιμώμενο μέσο 

για να αποδειχθεί η πρόοδος είναι οι βαθμοί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μαθητές 
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σκέφτηκαν πως η αξιολόγηση ή η ανατροφοδότηση θα μπορούσε να καταστήσει αυτούς ή 

το σχολείο τους υπεύθυνους, αλλά υπήρχαν ορισμένες ενδείξεις ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν 

υπόλογοι για τη μάθηση των μαθητών. Εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την έτερο-

αξιολόγηση. Ελάχιστοι θεώρησαν ότι η ανατροφοδότηση δεν έχει λόγο ύπαρξης. 

Συλλήβδην, ο μαθητικός πληθυσμός επιθυμεί την ειλικρινή ανατροφοδότηση που θα τον 

βοηθήσει να βελτιωθεί. Επίσης επιθυμεί την ανατροφοδότηση που αφορά στη διαδικασία, 

που θα του δώσει πληροφορίες για το πως να βελτιωθεί. Τον παραπάνω τύπο 

ανατροφοδότησης επιζητά και θεωρεί σπάνιο. Ο βαθμός δίνει μια σαφή εικόνα στους 

γονείς, αν και οι χαμηλοί βαθμοί απλά αγνοούνται από τους μαθητές. Ξεκάθαρο αίτημα 

του μαθητή είναι η ανατροφοδότηση να συμβάλλει στην πρόοδό του, παρέχοντας σαφείς 

οδηγίες για το πως θα καλυφθεί το χάσμα μεταξύ του σημείου που βρίσκεται και αυτού 

που καλείται να φτάσει. Όσοι έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και είναι υπεύθυνοι 

απέναντι σε ό,τι μαθαίνουν πετυχαίνουν υψηλότερα παιδαγωγικά επιτεύγματα.  

Στη Νέα Ζηλανδία πραγματοποιήθηκε έρευνα (Brown & Hirschfeld, 2008) σε 

3.469 μαθητές μεγάλων τάξεων μέσω ερωτηματολογίου, εξετάζοντας τις αντιλήψεις τους 

απέναντι στην αξιολόγηση, από την οποία προέκυψαν ορισμένα σημαντικά στοιχεία. Οι 

μαθητές που αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση ως μια εποικοδομητική δύναμη προσωπικής 

υπευθυνότητας απέκτησαν υψηλότερους βαθμούς, ενώ εκείνοι που απέδιδαν την ευθύνη 

για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στα σχολεία ή τους εκπαιδευτικούς ή που δεν την 

έλαβαν σοβαρά υπόψη ή που την αγνόησαν έλαβαν χαμηλότερους βαθμούς. Έτσι, έχουν 

βρεθεί στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για την αξιολόγηση 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο ως προς την ακαδημαϊκή απόδοση. Τα παραπάνω 

συμφωνούν με τις θεωρίες αυτορρύθμισης και διαμορφωτικής αξιολόγησης, οι μαθητές 

δηλαδή που θεωρούν την αξιολόγηση ως μέσο ανάληψης της ευθύνης για τη μάθησή τους, 

θα επιδείξουν υψηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 
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Οι Harris, Brown & Harnett (2014) διεξήγαγαν μια έρευνα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια με δείγμα 193 μαθητές στη Νέα Ζηλανδία για να εξετάσουν πως 

αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στην ανατροφοδότηση. Παρά το γεγονός ότι 

υπάρχει έντονα η μαθητοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, ωστόσο οι ίδιοι 

εξακολουθούν να επιλέγουν την δασκαλοκεντρική ανατροφοδότηση, μέσω βαθμών και 

περιγραφικών σχολίων. Τη χαρακτήρισαν ως θετική και εποικοδομητική.  

Η παρακάτω έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές ανατροφοδότησης σε συνάρτηση 

με τους σημαντικούς παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας, έχει αναγνωριστεί ως 

πολλά υποσχόμενο ζήτημα στον τομέα των εκπαιδευτικών τεχνολογιών με βάση τον 

υπολογιστή. Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 186 μαθητές των μεγάλων τάξεων του 

Δημοτικού που εκτέθηκαν σε διάφορες στρατηγικές ανατροφοδότησης διδασκαλίας. Όλα 

διεξάγονται μέσω του ευφυούς περιβάλλοντος ActiveMath για την κατανόηση του 

κλάσματος. Το φύλο φαίνεται πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της 

ανατροφοδότησης, καθώς τα αγόρια έχουν χαμηλότερα κέρδη από την παροχή της 

ανατροφοδότησης υπό όλες τις συνθήκες. Το κίνητρο όμως παραμένει αυξημένο πριν και 

μετά τη δοκιμασία ανεξαρτήτως φύλου. Φάνηκε πως οι μαθητές παραιτούνται από την 

προσπάθεια όταν λαμβάνουν κυρίως εννοιολογική ανατροφοδότηση, ενώ συνεχίζουν την 

προσπάθεια στην διαδικαστική ανατροφοδότηση. Η εξατομικευμένη ανατροφοδότηση 

είναι μια ισχυρή μέθοδος που βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους 

(Narciss, Sosnovsky, Schnaubert, Andres, Eichelmann, Goguadze & Melis, 2014). 

Η αυτοαξιολόγηση και η έτερο-αξιολόγηση έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε 

δημοτικά συμπεριλαμβανομένων και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

μαθησιακές δυσκολίες. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αυτοαξιολόγησης τείνει να 

είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την έτερο-αξιολόγηση που είναι γενικά υψηλότερη. Η 

αυτοαξιολόγηση θεωρείται πως έχει μεταγνωστικά οφέλη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι 
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μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της 

μάθησης που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Ωστόσο, τα στοιχεία της έτερο-αξιολόγησης 

είναι πιο ισχυρά και αποδεικνύουν ότι φτάνουν τα κέρδη του να παρέχεται η αξιολόγηση 

από τους εκπαιδευτικούς. Η σωστή οργάνωση, ωστόσο, της όλης διαδικασίας έχει θετικά 

αποτελέσματα. Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής: αποσαφήνιση του σκοπού και των 

προσδοκιών από τους άλλους με σαφή κριτήρια αξιολόγησης, παροχή λίστας ελέγχου σαν 

σκαλωσιά, παροχή ανατροφοδότησης (Topping, 2003). 

1.3.2.3 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση ερευνητικά δεδομένα διαπιστώσεις με βάση 

το δίπολο Εκπαιδευτικούς και Μαθητές  

Σε έρευνα των Μαυρομμάτη, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά (2007) φαίνεται μια 

σταδιακή μετατόπιση της αξιολόγησης γνώσεων προς την ποιοτική αξιολόγηση, λ.χ. τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς του μαθητή. Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών προτιμά τη 

βαθμολογία ως μορφή έκφρασης της αξιολόγησης, καθώς θεωρεί πως αποκτά εύκολη 

εικόνα των όσων έχει πετύχει, στον αντίποδα υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο 

βαθμός δίνει μια πλασματική εικόνα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας αποδέχονται την αποτελεσματικότητα των γραπτών σχολίων, καθώς ο 

μαθητής ενημερώνεται για ελλείψεις, βελτιώνει τις επιδόσεις του και μαθαίνει να αυτό-

αξιολογείται. Για τα οφέλη αυτά πείστηκαν και οι γονείς και οι μαθητές. Οι γονείς, 

μάλιστα, εμπιστεύονται τις αξιολογήσεις που παρέχονται στα παιδιά τους.  

 Έρευνα του Davis (2003) έδειξε ότι η μαθητές διακατέχονται πιο έντονα από την 

πεποίθηση ότι τα λάθη πρέπει να διορθώνονται από τον διδάσκοντα, σε αντίθεση από την 

πεποίθηση των διδασκόντων ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσω της 

αυτοδιόρθωσης. 
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Έρευνα του Zacharias (2014) εξέτασε τις στάσεις των μαθητών απέναντι στην 

ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τον εκπαιδευτικό. Χρησιμοποιήθηκε τόσο ποιοτική 

όσο και ποσοτική έρευνα, ερωτηματολόγια (100) και συνεντεύξεις (21 από τους 100) σε 

μαθητές και αντίστοιχα σε εκπαιδευτικούς (20 ερωτηματολόγια και σε 10 από αυτούς 

συνέντευξη). Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν αξιοσημείωτη προτίμηση 

στην ανατροφοδότηση που προέρχεται από τον εκπαιδευτικό. Φάνηκε πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των μαθητών πιστεύουν ακράδαντα ότι η ανατροφοδότηση που προέρχεται 

από τον εκπαιδευτικό είναι υψίστης σημασίας για την πρόοδο του γραπτού λόγου. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι πιστεύουν πως οι εκπαιδευτικοί έχουν τις ικανότητες στη 

γλώσσα και στη γνώση εν γένει, είναι αυθεντία στα μάτια των παιδιών καθώς αυτοί 

καθορίζουν και τους βαθμούς. Θεωρούν πως η ανατροφοδότηση που αφορά τη δομή είναι 

πιο βοηθητική καθώς η ανατροφοδότηση που αφορά το περιεχόμενο είναι πολλές φορές 

γενική και έρχεται σε αντίθεση με τις ιδέες που ήδη έχουν οι μαθητές. Έτσι, λοιπόν, 

κρίνουν πως η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών είναι πλήρης, ακριβής και αξιόπιστη. 

Βέβαια αναφέρουν σε ποσοστό 91% πως μερικές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

κατανόηση της ανατροφοδότησης που τους παρέχουν, εξαιτίας της ορολογίας, των 

γενικών επισημάνσεων και της παροχής ιδεών που δεν ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία 

των μαθητών.  

Οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν, ωστόσο υπάρχουν και μικρές εξαιρέσεις. Το 93% των μαθητών τονίζουν πως 

η ανατροφοδότηση επηρεάζει τα συναισθήματά τους, καθώς η υπερβολικά εκτενής 

ανατροφοδότηση τους απογοητεύει ενώ η μικρή τους παρακινεί περισσότερο γιατί 

υποδηλώνει ότι δεν έχουν κάνει τόσα λάθη. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τις 

προτιμήσεις των μαθητών ως προς την ανατροφοδότηση, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

προτιμούν την διόρθωση των λαθών τους από τον εκπαιδευτικό κι όχι από τους ίδιους 
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ιδιαίτερα οι μαθητές με αδυναμίες. Η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί είναι ότι 

εμπιστεύονται τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών, διότι ο τελευταίος θεωρείται 

πηγή γνώσης (Zacharias, 2007).   

 Η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση αποτελούν σημαντικά μέρη του διδακτικού 

μαθησιακού κύκλου (Harris, Irving & Peterson, 2008), συνεπώς κάθε προσπάθεια 

εξέτασης αυτών παρουσιάζει ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Άλλωστε, η 

ανατροφοδότηση αποτελεί το πιο δυνατό μέσο που οδηγεί τον μαθητή σε υψηλά 

κατορθώματα (Blair et al., 2013). Επιπρόσθετα, το θέμα της έρευνας είχε ιδιαίτερο 

παιδαγωγικό ενδιαφέρον και είναι μείζονος σημασίας καθώς οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και ιδιαιτέρως για τον ανατροφοδοτικό της ρόλο 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις ενέργειες και τις πρακτικές εντός τάξης (Brown, 2008), 

συνεπώς τα μαθησιακά οφέλη είναι τεράστια. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το 

βιβλιογραφικό έλλειμμα στην ελληνική πραγματικότητα και τη μικρή αρθρογραφία στον 

διεθνή κόσμο, σε Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο δίπολο εκπαιδευτικών και παιδιών με 

ΗΕΑ, κρίνουν αναγκαία και επιτακτική την ανάγκη εκπόνησης της παρούσας έρευνας. 

Ωστόσο, πέραν των παραπάνω, όπως έχει αναφέρει και ο Προυστ «Ένα πραγματικό ταξίδι 

ανακάλυψης δε συνιστάται στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στη δυνατότητα να 

βλέπεις με νέα μάτια», έχει νόημα λοιπόν η κάθε εμπλοκή με το υπάρχον θέμα υπό την 

εκάστοτε σκοπιά. 

1.4 Σκοπός και Ερευνητικά ερωτήματα  

Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις και 

τις πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά στην ανατροφοδότηση παράλληλα με τις 

αντιλήψεις και τις προτιμήσεις των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Στο 

πλαίσιο αυτό - βάσει άλλων σχετικών ερευνών που απαντήθηκαν στη βιβλιογραφική 
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επισκόπηση, των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν και των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν - διαμορφώθηκαν τα εξής ερωτήματα: 

1. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τη διαδικασία της ανατροφοδότησης; 

2. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τα οφέλη της ανατροφοδότησης; 

3. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για την ετεροανατροφοδότηση και την 

αυτοανατροφοδότηση των μαθητών; 

4. Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τη χρησιμότητα της 

ανατροφοδότησης; 

5. Ποιες είναι οι προτιμήσεις των παιδιών ως προς την παροχή της 

ανατροφοδότησης; 

6. Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τον ρόλο των συνομηλίκων, των 

εκπαιδευτικών και των γονέων στην ανατροφοδότηση; 

7. Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

ανατροφοδότηση ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες; 

8. Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των μαθητών για την ανατροφοδότηση 

ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες; 

9. Πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις των μαθητών αναφορικά με τη 

λήψη ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτικούς ως προς τα δημογραφικά 

τους χαρακτηριστικά; 

 Αξίζει να σημειωθεί πως το κάθε ερευνητικό ερώτημα συμπεριλαμβάνει 

ορισμένους άξονες1 του κάθε ερωτηματολογίου. Τα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν 

 
1  Το 1ο ερευνητικό ερώτημα εμπερικλείει τους άξονες: 1, 5, 6, 8, 9. Το 2ο ερευνητικό ερώτημα εμπερικλείει 
τους άξονες: 2, 3. Το 3ο ερευνητικό ερώτημα εμπερικλείει τους άξονες: 4, 7. Το 4ο ερευνητικό ερώτημα 
εμπερικλείει τους άξονες 1, 2, 4, 5. Το 5ο ερευνητικό ερώτημα εμπερικλείει τον άξονα 8. Το 6ο ερευνητικό 
ερώτημα εμπερικλείει τους άξονες: 3, 6, 7. Τα 7ο 8ο και 9ο ερευνητικά ερωτήματα εμπερικλείουν 
συνδυασμό αξόνων με βάσει τους δημογραφικούς παράγοντες. Αναλυτική παρουσίαση των αξόνων των 
ερωτηματολογίων παρατίθεται στο Παράρτημα.   
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διερευνώνται στο επόμενο κεφάλαιο που αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, ενώ 

απαντήσεις σε αυτά θα δοθούν στο υποκεφάλαιο των συμπερασμάτων.  
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2ο  Κεφάλαιο Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ερευνητική στρατηγική  

Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η 

ποσοτική περιγραφική έρευνα, η οποία ασχολείται με προβλήματα διδασκαλίας και 

μάθησης μέσα στο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η ερευνά, αυτή, μελετά τις απόψεις και 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών, επομένως συγκαταλέγεται στις περιγραφικές έρευνες, οι 

οποίες αποτελούν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μελετών (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Το ζητούμενο στις περιγραφικές έρευνες περιορίζεται, κυρίως, στην 

καταγραφή των διαφόρων εκφάνσεων του φαινομένου, καθώς και στην αναζήτηση και 

στον εντοπισμό γενικών τάσεων και πιθανών σχέσεων των μεταβλητών του ερευνητικού 

προβλήματος (Παρασκευόπουλος, 1993). 

Η συλλογή δεδομένων υλοποιήθηκε με δομημένα πρωτόκολλα, τα 

ερωτηματολόγια. Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο στην παρούσα έρευνα, διότι μπορεί να 

δοθεί σε μεγάλο μέγεθος δείγματος, συνεπώς υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του θέματος 

σε πλάτος, ενώ παράλληλα επιτρέπει τις συγκρίσεις μεταξύ των μεταβλητών και τις 

στατιστικές αναλύσεις, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία τους (Cohen & Manion, 2000). 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να απαντηθεί ανώνυμα, 

συνεπώς ενθαρρύνεται η ειλικρίνεια των ερωτώμενων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως 

οι ερευνητικές μέθοδοι δε συνιστούν ουδέτερα εργαλεία όμως το συγκεκριμένο εργαλείο 

παρά τα μειονεκτήματά του (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005: 134), 

χρησιμοποιείται κατά κόρον στην εκπαιδευτική έρευνα (Καραγεώργος, 2002: 132) και 

στην κοινωνική έρευνα (Κυριαζή, 2011), στις οποίες εντάσσεται και η παρούσα. Οι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι εύκολες στη συμπλήρωση και στην κωδικοποίηση. 

Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στη συγκέντρωση ευρείας κλίμακας δεδομένων που επιτρέπουν 
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τις συγκρίσεις μεταξύ ομάδων μέσω στατιστικής επεξεργασίας κι εύρεσης συχνοτήτων. 

Προτιμήθηκε η χρήση κλίμακας τύπου Likert, καθώς ενσωματώνει τον βαθμό 

διαφοροποίησης των απαντήσεων και αποφέρει ποσοτικά δεδομένα (Cohen et al., 2008). 

Ανακεφαλαιωτικά, η μέθοδος συλλογής δεδομένων για την ερευνητική διαδικασία της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι η περιγραφική δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα μέσω 

δομημένου ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις κλίμακας τύπου Likert. Για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε χρήση μεθόδων περιγραφικής κι επαγωγικής 

στατιστικής μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. 

2.2 Συμμετέχοντες  

Τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που υπηρετούν σε γενικά σχολεία και μαθητές/τριες με ΗΕΑ που φοιτούν 

στα αντίστοιχα σχολεία. Η αναλογία που τηρήθηκε είναι για 1 εκπαιδευτικό (100) να 

αντιστοιχούν 2 μαθητές/τριες (200). Αξίζει να σημειωθεί πως διεξήχθη έρευνα τόσο στις 

τυπικές τάξεις όσο και στα τμήματα ένταξης των δημόσιων δημοτικών σχολείων των 

περιοχών που αναφέρονται στη συνέχεια. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν αυτόνομα 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και 

Νοεμβρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων.  

2.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών 

 Στην υποενότητα αυτή, παρατίθενται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών - όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και τον 

υψηλότερο τίτλο που κατέχουν - που συμμετείχαν στην έρευνα. 
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 Στον Πίνακα 1 και το Γράφημα 1, παρατηρούμε πως το 51% των εκπαιδευτικών 

είναι άνδρες, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκει στις γυναίκες. 

Πίνακας 1 

Φύλο 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Άνδρας 51 51,0 51,0 

Γυναίκα 49 49,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0   

 

Γράφημα 1 

Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 2 και το Γράφημα 2, παρατίθενται οι ηλικίες των εκπαιδευτικών. Το 

49% είναι από 25 έως 34 ετών, το 35% καταλαμβάνουν όσοι είναι από 35 έως 44 ετών, 

ενώ το 12% ανήκει στους εκπαιδευτικούς από 45 έως 54 ετών. Επιπλέον, το 4% των 

ερωτηθέντων είναι από 55 ετών και άνω.  
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Πίνακας 2 

Ηλικία 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

25-34 49 49,0 49,0 

35-44 35 35,0 84,0 

45-54 12 12,0 96,0 

55 και 
άνω 

4 4,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0   

 

 

Γράφημα 2 

Ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στον Πίνακα 3 και το Γράφημα 3 που ακολουθούν, βλέπουμε πως το 55% των 

εκπαιδευτικών δηλώνουν προϋπηρεσία από 4 έως 10 έτη, το 21% κάνει λόγο για 

προϋπηρεσία έως 3 έτη, ενώ όσοι εργάζονται στον εκπαιδευτικό τομέα από 11 έως 25 έτη 

ή περισσότερα από 25 έτη αγγίζουν το 20% και το 4% αντίστοιχα.  
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Πίνακας 3 

Χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

0-3 21 21,0 21,0 

4-10 55 55,0 76,0 

11-25 20 20,0 96,0 

Άνω των 25 4 4,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0   

 

 

Γράφημα 3 

Χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στον Πίνακα 4 και το Γράφημα 4, παρουσιάζεται ο υψηλότερος τίτλος σπουδών 

των εκπαιδευτικών. Το 48% κάνει λόγο για πτυχίο, το 40% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 
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11% προχώρησε στην απόκτηση 2ου πτυχίου, ενώ μόλις το 1% του δείγματος 

αντιπροσωπεύεται από κατόχους διδακτορικού τίτλου.  

 

Πίνακας 4 

Υψηλότερος τίτλος σπουδών που κατέχετε 

  
Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρα 

Πτυχίο 48 48,0 48,0 

2ο πτυχίο 11 11,0 59,0 

Μεταπτυχιακό 40 40,0 99,0 

Διδακτορικό 1 1,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0   

  

Γράφημα 4 

Υψηλότερος τίτλος σπουδών που κατέχετε 
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Β. Δημογραφικά χαρακτηριστικά μαθητών  

Στην υποενότητα που ακολουθεί, παρατίθενται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 Στον Πίνακα 5 και το Γράφημα 5, παρατηρούμε πως το 52% των μαθητών είναι 

κορίτσια, ενώ το 48% καταλαμβάνουν τα αγόρια. 

 

Πίνακας 5 

Φύλο 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Αγόρι 96 48,0 48,0 

Κορίτσι 104 52,0 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

Γράφημα 5 

Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 6 και το Γράφημα 6, παρατηρούμε πως το 25.5% των μαθητών 

πηγαίνουν στην Γ’ δημοτικού, το 24.5% καταλαμβάνουν όσοι είναι στην Ε’ τάξη, το 
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19.5% ανήκει στους μαθητές ΣΤ’ τάξης, ενώ το 18.5% καταλαμβάνουν όσοι πηγαίνουν 

στην Δ’ δημοτικού. Τέλος, οι τάξεις Α’ και Β’ δημοτικού αγγίζουν από 6% η κάθε μια.  

 

Πίνακας 6 

Τάξη 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Α' 12 6,0 6,0 

Β' 12 6,0 12,0 

Γ' 51 25,5 37,5 

Δ' 37 18,5 56,0 

Ε' 49 24,5 80,5 

ΣΤ' 39 19,5 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

Γράφημα 6 

Τάξη 
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2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία για την εκπόνηση της 

έρευνας. Ένα ερωτηματολόγιο δόθηκε στους εκπαιδευτικούς και δύο διαφορετικά στον 

μαθητικό πληθυσμό. Το πρώτο ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν μαθητές με ΗΕΑ και συμπληρώθηκε σε χρόνο μιας εβδομάδας από τον 

εκάστοτε. Τα δύο επόμενα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε μαθητές/τριες με ΗΕΑ και 

συμπληρώθηκαν από τον μαθητή και τον ερευνητή, όπου κρινόταν αναγκαίο με 

παράλληλη επεξήγηση τυχόν παρανοήσεων. 

2.3.1 Διαδικασία της έρευνας  

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι τον 

Νοέμβριο του 2020. Αφού πραγματοποιήθηκε η τελική διαμόρφωση των εργαλείων, έγινε 

η διανομή των ερωτηματολογίων σε δημοτικά σχολεία της Κω, της Θεσσαλονίκης, της 

Λακωνίας και της Αττικής (4ο Δημοτικό σχολείο Κω, 3ο Δημοτικό Σχολείο Κω, 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Κω, 1ο Δημοτικό Σχολείο Κω, Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου, Δημοτικό 

Σχολείο Πυλίου, Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας, Δημοτικό Σχολείο Αμύκλων, 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Διαβατών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών, 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Διαβατών, Δημοτικό Σχολείο Ν. Μαγνησίας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου, 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας). Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής σε 

δικό τους χώρο και χρόνο. Επίσης, τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια των παιδιών 

συμπληρώθηκαν από μαθητές/τριες με ΗΕΑ, ενώ η ερευνήτρια διάβαζε τις δηλώσεις και 

τις αναπαριστούσε προκειμένου να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενό τους από όλους.  
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Επιπρόσθετα, τα εργαλεία μετατράπηκαν μέσα από τις φόρμες της Google σε ηλεκτρονική 

μορφή και τοιουτοτρόπως προωθήθηκαν σε σχολεία που δεν ήταν εφικτό να σταλούν σε 

έντυπη μορφή.  

2.3.2 Εργαλεία της έρευνας  

Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς  

Περιγραφή  

Στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα δόθηκε το εργαλείο TCoF (Teachers’ Conception 

of Feedback) (Harris & Brown, 2008), που εξετάζει τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών ως προς την ανατροφοδότηση, μέσω μιας 6 βάθμιας κλίμακας συμφωνίας-

διαφωνίας (Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ αρκετά, Συμφωνώ λίγο, Συμφωνώ σχετικά, 

Συμφωνώ αρκετά, Συμφωνώ απόλυτα). Αποτελείται από 41 κλίμακες, εκ των οποίων οι 37 

αφορούν τους άξονες τις έρευνας και οι 4 τα δημογραφικά στοιχεία. Οι άξονες της 

συγκεκριμένης κλίμακας είναι οι εξής: 

1) η ευθύνη για την ανατροφοδότηση (ερωτ. 5, 14, 32) 

2) η πρόοδος που πιστεύουν ότι επέρχεται με την ανατροφοδότηση (ερωτ. 1, 4, 13, 

26) 

3) η μη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης (ερωτ. 9, 12, 20, 25) 

4) η ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των μαθητών, (ερωτ. 18, 24, 31) 

5) η επιβράβευση των παιδιών, (ερωτ. 10, 15, 21, 23, 30, 34) 

6) η διαδικασία ανατροφοδότησης, (ερωτ. 22, 28, 33, 36) 

7) η αυτορρύθμιση των μαθητών, (ερωτ. 2, 7, 17, 29, 37) 

8) το έργο της ανατροφοδότησης (ερωτ. 6, 16, 27) 

9) ο χρόνος της ανατροφοδότησης (ερωτ. 3, 8, 11, 19, 35) 
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Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 10΄. 

Μάλιστα από τον δημιουργό του ερωτηματολογίου προτείνεται για έκαστο των 

συμμετεχόντων να βρει τον μέσο όρο για τον εαυτό του βάσει του βαθμού που αξιολόγησε 

το κάθε στοιχείο. Ο τελικός αριθμός που προκύπτει από τους 9 παράγοντες είναι αυτός 

που τον χαρακτηρίζει ως προς την στάση του απέναντι στην ανατροφοδότηση. 

Διαδικασία επιλογής του εργαλείου 

Η επιλογή του εργαλείου έγινε με συγκεκριμένη διαδικασία. Η διαδικασία 

επιλογής του ερωτηματολογίου έγινε μέσω της μηχανής αναζήτησης «Google scholar». 

Για την προβολή της σχετικής λίστας με τα δημοφιλέστερα περιοδικά ακολουθούνται τα 

εξής βήματα: Μετρήσεις – Εμφάνιση κορυφαίων εκδόσεων – Κατηγορίες – Social 

Sciences – Υποκατηγορίες – Education. Η λίστα που εμφανίζεται περιλαμβάνει είκοσι 

περιοδικά εκ των οποίων το πρώτο ανταποκρίνεται στο υπό διερεύνηση αντικείμενο. Ο 

τίτλος του περιοδικού είναι «Teaching and Teacher Education».  

  Η αναζήτηση στο περιοδικό πραγματοποιήθηκε με την χρήση συγκεκριμένων 

λέξεων – κλειδιά που εξυπηρετούν τον σκοπό της έρευνας. Οι λέξεις κλειδιά ήταν: 

«teachers feedback conceptions» και «Students conceptions of feedback». Επίσης, 

κριτήριο επιλογής άρθρου αποτέλεσε η χρονολογία δημοσίευσης καθώς η αναζήτηση 

στόχευσε σε έρευνες εντός της τελευταίας δεκαετίας. Από τα άρθρα που εμφανίστηκαν 

επιλέχθηκε εκείνο με τίτλο «Teacher beliefs about feedback within an assessment for 

learning environment: Endorsement of improved learning over student well-being» 

(Brown, Harris & Harnett, 2012), εξαιτίας της χρήσης ερωτηματολογίου και αναζήτησης 

κοινών αξόνων με την παρούσα έρευνα. Στο ίδιο εργαλείο στηρίχτηκαν ποικίλες άλλες 

έρευνες, ιδίως στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, μέρη που όπως φάνηκε έχουν 

πραγματοποιηθεί μεγάλες έρευνες για την ανατροφοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης. 
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Για να υπάρξει διασταύρωση χρησιμοποιήθηκε άλλη μία πηγή αναζήτησης 

«www.scimagojr.com». Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα επιστημονικά περιοδικά 

ταξινομούνται ανά τομέα και με γνώμονα τον βαθμό εγκυρότητας. Χρησιμοποιώντας το 

φίλτρο «Social sciences» στο πλαίσιο «subject areas», το φίλτρο «Education» στο πλαίσιο 

«Subject categories», και το φίλτρο «Journal» στο πλαίσιο «types» εμφανίζεται η λίστα με 

τα σχετικά περιοδικά στην κατηγορία της εκπαίδευσης. Πατώντας αριστερό κλικ στον 

τίτλο του εκάστοτε περιοδικού παρουσιάζεται η επιστημονική περιοχή στην οποία ανήκει. 

Κατόπιν ελέγχου των επιστημονικών περιοχών που εξετάζει το κάθε περιοδικό, 

εντοπίστηκε στη θέση 62 το περιοδικό «Teaching and Teacher education», στο οποίο 

υπάρχει υλικό σχετικό με την ανατροφοδότηση, από όπου αποσπάστηκε και το τελικό 

άρθρο με το αντίστοιχο εργαλείο.  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήταν σαφές το εργαλείο μέσω του άρθρου, καθώς 

παρουσιαζόταν μέρος αυτού από τα διαγράμματα και τους πίνακες, η ερευνήτρια ήρθε σε 

επαφή με τους συγγραφείς του εργαλείου, από τους οποίους έλαβε ολοκληρωμένο το 

εργαλείο και την άδεια χρήσης του.  

Ερωτηματολόγια για τον μαθητικό πληθυσμό 

Περιγραφή  

Α΄ εργαλείο  

Στους μαθητές δόθηκε το εργαλείο SCoF-II (Students Conception of Feedback) 

(Harris, Brown & Harnett, 2014) που εξετάζει τις αντιλήψεις των παιδιών για την 

ανατροφοδότηση μέσω 4 βάθμιας κλίμακας (Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου), η οποία 

τροποποιήθηκε2. Αποτελείται από 28 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 26 αφορούν τους άξονες 

 
2 Ήταν 6 βάθμια η κλίμακα αρχικά. 
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που διερευνώνται και οι 2 τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού. Οι άξονες 

του συγκεκριμένου εργαλείου είναι: 

1. η ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης (Ερ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14) 

2. η απόλαυση της ανατροφοδότησης (Ερ. 7, 8) 

3. η βοήθεια μεταξύ των συνομηλίκων (Ερ. 9, 10, 11, 12, 13) 

4. η αγνόηση της ανατροφοδότησης (Ερ. 15, 16) 

5. η πλήρωση των προσδοκιών (Ερ. 18, 19) 

6. τα σχόλια του εκπαιδευτικού (Ερ. 17, 20, 21, 22, 26) 

7. οι γονείς (Ερ. 23, 24, 25) 

  Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 7΄. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

τροποποιήθηκε ως προς τον αριθμό των βαθμίδων της κλίμακας Likert ώστε να είναι πιο 

εύκολο σε παιδιά δημοτικού. Συγκεκριμένα αλλαγές πραγματοποιήθηκαν τόσο στον 

αριθμό των βαθμίδων όσο και στην εμφάνιση (καθώς χρησιμοποιήθηκαν εικόνες για την 

αποτύπωση των βαθμίδων συμφωνίας ή διαφωνίας). Αλλαγές έγιναν επίσης ως προς την 

απλοποίηση ορισμένης ορολογίας - λ.χ. ο όρος ανατροφοδότηση αποδόθηκε περιφραστικά 

τα σχόλια που σου κάνει ο δάσκαλός σου προφορικά ή γραπτά μετά από την ολοκλήρωση 

κάποιας εργασίας - και τέλος άλλαξαν οι αρνητικές διατυπώσεις ορισμένων δηλώσεων σε 

καταφατικές (ορισμένες από τις τροποποιήσεις αυτές παρουσιάστηκε η ανάγκη να γίνουν 

μετά τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας). 

Β΄ εργαλείο 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο για τις Πρακτικές ανατροφοδότησης 

(Ferguson, 2011) που ενέχει 7 ερωτήσεις, ορισμένες πολλαπλής επιλογής και άλλες 

διχοτομικές ερωτήσεις προτιμήσεων αναφορικά στον τύπο, τη φύση της μεθόδου 

ανατροφοδότησης και τον χρόνο. Το συγκεκριμένο εργαλείο τροποποιήθηκε ούτως ώστε 
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να μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο μαθητών δημοτικού σχολείου και διατηρήθηκαν οι 

άξονες που σχετίζονταν άμεσα με τα υπό διερεύνηση θέματα. Ο εκτιμώμενος χρόνος 

συμπλήρωσης είναι 3΄. 

Διαδικασία επιλογής των εργαλείων 

Α΄ εργαλείο 

Η διαδικασία επιλογής του πρώτου ερωτηματολογίου ήταν η εξής. Μέσω της 

μηχανής αναζήτησης «Google Scholar» πραγματοποιήθηκε αναζήτηση συστηματική. Για 

την προβολή της σχετικής λίστας με τα δημοφιλέστερα περιοδικά ακολουθούνται τα εξής 

βήματα: Μετρήσεις – Εμφάνιση κορυφαίων εκδόσεων – Κατηγορίες – Social Sciences – 

Υποκατηγορίες – Education. Η λίστα που εμφανίζεται περιλαμβάνει είκοσι περιοδικά εκ 

των οποίων στην 7η θέση βρίσκεται το περιοδικό «Learning and Instruction» το οποίο 

εξετάζει μέρος του τομέα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. 

Εντός του περιοδικού γίνεται αναζήτηση με τη χρήση ορισμένων λέξεων κλειδιών 

«students conceptions of feedback», «students perspectives of feedback», «students 

formative assessment». Από το σύνολο των ερευνών που προέκυψαν μέσω της 

αναζήτησης επιλέχθηκε η έρευνα με τίτλο: «Use of interactive–informal assessment 

practices: New Zealand secondary students' conceptions of assessment» (Brown, Irving, 

Peterson & Hirschfeld, 2009). Από το συγκεκριμένο άρθρο προέκυψε το εργαλείο της 

παρούσας έρευνας καθώς ανταποκρίνεται στους άξονες της έρευνας.  

Για να διασταύρωση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε άλλη μία πηγή αναζήτησης 

«www.scimagojr.com». Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα επιστημονικά περιοδικά 

ταξινομούνται, όπως προαναφέρθηκε, ανά τομέα και με γνώμονα τον βαθμό εγκυρότητας. 

Χρησιμοποιώντας το φίλτρο «Social sciences» στο πλαίσιο «subject areas», το φίλτρο 

«Education» στο πλαίσιο «Subject categories», και το φίλτρο «Journal» στο πλαίσιο 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475208000339
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475208000339
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«types» εμφανίζεται η λίστα με τα σχετικά περιοδικά στην κατηγορία της εκπαίδευσης. 

Πατώντας αριστερό κλικ στον τίτλο του εκάστοτε περιοδικού παρουσιάζεται η 

επιστημονική περιοχή στην οποία ανήκει. Κατόπιν ελέγχου των επιστημονικών περιοχών 

που εξετάζει το κάθε περιοδικό, εντοπίστηκε στη θέση 22 το περιοδικό «Learning and 

Instruction», στο οποίο υπάρχει υλικό σχετικό με την ανατροφοδότηση, από όπου 

αποσπάστηκε και το άρθρο που προαναφέρθηκε με το αντίστοιχο εργαλείο. Εξαιτίας του 

γεγονότος ότι δεν ήταν σαφής όλη η δομή του ερωτηματολογίου η ερευνήτρια ήρθε σε 

επαφή με τους συγγραφείς οι οποίοι έστειλαν την τελική μορφή του εργαλείου ως SCOF-II 

(Students Conceptions of Feedback).  

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε εκ νέου αναζήτηση στο Google Scholar σε έρευνες 

που έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο εργαλείο. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι το 

εργαλείο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε σημαντικές έρευνες στο συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο και σε παραπλήσιους στόχους (Harris, Brown & Harnett, 2014∙ 

Brown, Peterson & Yao, 2016∙ Irving, Brown & Peterson, 2009). Το γεγονός όμως ότι 

απευθυνόταν σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθιστούσε αναγκαία την προσαρμογή του, 

ώστε να ανταποκρίνεται σε μαθητές δημοτικού. Ένα από τα πλεονεκτήματα του 

υπάρχοντος ερωτηματολογίου ήταν ότι υπήρχαν περιθώρια προσαρμογής του σε μαθητές 

δημοτικού σε σχέση με άλλα παρεμφερή εργαλεία, χωρίς να πραγματοποιηθούν μεγάλες 

αλλαγές υπηρετώντας τους στόχους της παρούσας έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό 

αναζητήθηκε και βρέθηκε το άρθρο «Understanding classroom feedback practices: A study 

of New Zealand student experiences, perceptions, and emotional responses» (Harris, 

Brown & Harnett, 2014) που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 

πραγματοποιήθηκε προσαρμογή του SCOF-II.   

Το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο περιοδικό «Assessment and Evaluation in 

Higher Education» το οποίο κατέχει την 69η θέση στην πηγή www.scimagojr.com 
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αναζήτησης βάσει εγκυρότητας ανάμεσα σε 1222 περιοδικά. Πραγματεύεται τον τομέα της 

αξιολόγησης στην εκπαίδευση γεγονός που αφορά υπό διερεύνηση θέμα. Συνεπώς αφού 

τόσο το περιοδικό όσο και το άρθρο εξυπηρετούσε τους άξονες και τα κριτήρια της 

έρευνας (σύγχρονο και έγκυρο) επιλέχθηκε το εργαλείο SCOF-II με τη μορφή της νέας του 

προσαρμογής. 

Β΄ εργαλείο 

Συμπληρωματικά, προκειμένου να καλυφθεί το φάσμα των τύπων 

ανατροφοδότησης (αριθμητική βαθμολογία, γραμματική κλίμακα, περιγραφική 

αξιολόγηση, προσωπική, γενική) και της φύσης αυτής (προφορικής ή γραπτής), 

χρησιμοποιήθηκε ένα επιπρόσθετο εργαλείο. Ειδικότερα, εξετάζει τις προτιμήσεις του 

μαθητικού πληθυσμού και τις πρακτικές ανατροφοδότησης αναφορικά στον τύπο 

ανατροφοδότησης, τη φύση αυτής, τον χρόνο και τις συνθήκες. Το εργαλείο για τις 

«Πρακτικές ανατροφοδότησης» (Ferguson, 2011) επιλέχθηκε με συγκεκριμένη διαδικασία. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις κλειδιά  «students assessment, students 

feedback, student perceptions, practices of feedback» στο περιοδικό «Assessment and 

Evaluation in Higher Education», του οποίου ο έλεγχος εγκυρότητας είχε αξιολογηθεί 

στην επιλογή του προηγούμενου εργαλείου. Με τις παραπάνω λέξεις κλειδιά και από τα 

άρθρα που προέκυψαν επιλέχθηκε το «Student perceptions of quality feedback in teacher 

education» (Ferguson, 2011), καθώς πληρούσε τα κριτήρια του χρόνου δημοσίευσης 

(σύγχρονο) και εξέταζε τους ίδιους άξονες που πραγματεύεται επιμέρους τομέας της 

έρευνας. Το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιείται στο άρθρο, ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες της παρούσας έρευνας, πρόκειται για ένα αξιόπιστο εργαλείο αν λάβει κανείς 

υπόψη του τις αναφορές που έχει το συγκεκριμένο άρθρο όπως και το περιοδικό στο οποίο 

είναι δημοσιευμένο. Αναγκαία ήταν η προσαρμογή ωστόσο αυτού του εργαλείου ώστε να 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, συνεπώς τροποποιήσεις έγιναν στην ορολογία, στην 

https://www.tandfonline.com/keyword/Assessment+Feedback
https://www.tandfonline.com/keyword/Assessment+Feedback
https://www.tandfonline.com/keyword/Student+Perceptions
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έκφραση, στη μορφή των ερωτήσεων (προτιμήθηκαν απλές διχοτομικές ερωτήσεις και όχι 

ανοιχτού τύπου). 

Διαδικασία επεξεργασίας όλων των εργαλείων  

Συλλήβδην, και τα τρία εργαλεία μεταφράστηκαν – καθότι ξενόγλωσσα – από τα 

αγγλικά στα ελληνικά, η διαδικασία μετάφρασης έγινε με συγκεκριμένο τρόπο 

προκειμένου να είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Σε πρώτο στάδιο μεταφράστηκε από δύο 

άτομα που σπούδασαν αγγλική φιλολογία και την ερευνήτρια. Εν συνεχεία, έγινε η 

σύγκριση των μεταφράσεων προσαρμόστηκαν σε μία κοινή, ακολούθησε αντίστροφη 

μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά και ελέγχθηκε ο βαθμός συμφωνίας. Όταν αυτός 

ήταν ικανοποιητικός η διαδικασία της μετάφρασης ολοκληρώθηκε.  

Όσον αφορά ειδικά τα εργαλεία που δόθηκαν στον μαθητικό πληθυσμό, πέρασαν 

από έλεγχο «Αναγνωσιμότητας κειμένου» (Παρούτσας, χ.χ.), βάσει των δεικτών αυτών 

προχώρησε η ερευνήτρια σε τελικές τροποποιήσεις ώστε τελικά το συνολικό 

ερωτηματολόγιο έγινε κατάλληλο για μαθητές δημοτικού.   

Τα ερωτηματολόγια ενείχαν συνοδευτική επιστολή με διαβεβαιώσεις 

εμπιστευτικότητας. Σημαντική υπήρξε η τήρηση της ανωνυμίας των ερωτηματολογίων, 

καθώς είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ειλικρίνεια 

στις απαντήσεις των ερωτηθέντων,  και παρέχεται η δυνατότητα συλλογής στοιχείων με 

στόχο τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων συγκρίσιμων με 

αξιόπιστο τρόπο (Βαμβούκας, 2006). 

Προκειμένου να εξεταστεί η σαφήνεια των εργαλείων πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

έρευνα σε δείγμα 5 εκπαιδευτικών και αντιστοίχως 10 παιδιών. Τα ερωτηματολόγια 

ελέγχθηκαν ως προς τη μορφή, τη γλώσσα και τη δυσκολία στην πιλοτική έρευνα, 

λαμβάνοντας έτσι την τελική τους μορφή. Αλλαγές, εν τέλει, έγιναν στο εργαλείο των 



72 
 

μαθητών, που αφορούσαν την απλοποίηση της ορολογίας και την αφαίρεση των 

αρνητικών θέσεων.  

2.4  Ανάλυση των δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του 

στατιστικού λογισμικού για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS και ειδικότερα 

υπολογίστηκαν οι περιγραφικοί δείκτες και στην επαγωγική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 

ορισμένα στατιστικά κριτήρια. Οι δείκτες Cronbach στο εργαλείο των εκπαιδευτικών ήταν 

στα κοινώς αποδεκτά όρια, στον αντίποδα το εργαλείο των μαθητών ήταν στα κατώτατα 

όρια. Το στοιχείο αυτό προέκυψε καθώς τα παιδιά ήταν σε μικρή ηλικία και πιθανότατα να 

μην έδειξαν τη σύνεση που απαιτείτο.  

2.5 Προβλήματα στη διεξαγωγή της έρευνας  

Ανάμεσα στα προβλήματα διεξαγωγής της έρευνας ήταν πρωταρχικά η διεξαγωγή 

της έρευνας καθώς απαιτείτο ειδική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς που αναλάμβαναν 

να βοηθήσουν τα παιδιά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Πολλά ερωτηματολόγια δεν 

συμπληρώθηκαν ολοκληρωμένα συνεπώς θεωρήθηκαν άκυρα. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν σχετικά μικρός. Η ανομοιομορφία του δείγματος ανά τάξη δεν 

επέτρεψε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων υποομάδων. 

Επιπρόσθετα, η τιμή στον δείκτη Cronbach για το ερωτηματολόγιο των μαθητών ήταν στα 

κατώτατα αποδεκτά όρια. Αυτό ερμηνεύεται λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών και του 

γεγονότος ότι ίσως δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με απόλυτη προσοχή. Επίσης, 

πρόκειται για ένα εργαλείο που μεταφράστηκε και δόθηκε σε διαφορετικό πληθυσμό, 

όπως επίσης είναι λογικό να υπάρχουν αποκλίσεις και λόγω της ιδιαίτερης ομάδας που 

απευθύνεται η έρευνα.  
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3ο Κεφάλαιο Αποτελέσματα της έρευνας 

 Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Πρωταρχικά 

παρουσιάζονται οι αναλύσεις που αφορούν την περιγραφική στατιστική και μετέπειτα 

αυτές στις οποίες εφαρμόστηκε η επαγωγική στατιστική, παράλληλα με τις απαραίτητες 

αναφορές στα στατιστικά κριτήρια.  

3.1 Περιγραφική στατιστική  

Στη συγκεκριμένη ενότητα, διερευνήθηκαν οι απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών 

ως προς τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αναφορικά με την ανατροφοδότηση και ως προς τις προτιμήσεις των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα σχολικής επίδοσης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

χρησιμοποιήθηκαν 3 ερωτηματολόγια, ένα για τους εκπαιδευτικούς και δύο για τους 

μαθητές, τα οποία διαχωρίζονται σε 2 ενότητες, τα δημογραφικά στοιχεία του εκάστοτε 

δείγματος όπως και τις απόψεις τους αναφορικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί. 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως 

προς τις αντιλήψεις τους για την ανατροφοδότηση και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν 

για την ανατροφοδότηση σε θέματα σχολικής επίδοσης μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Στην υποενότητα που ακολουθεί, παρατίθενται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως 

προς τις πρακτικές ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούν οι ίδιοι και οι συνάδελφοι τους. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις, δέχονται τιμές από το 1 έως το 6 (1-

Διαφωνώ απόλυτα, 2-Διαφωνώ αρκετά, 3-Συμφωνώ λίγο, 4-Συμφωνώ σχετικά, 5-
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Δίνω στους μαθητές ευκαιρίες να ανταποκριθούν 
στην ανατροφοδότησή μου

Στην ανατροφοδότηση, συζητώ με τους μαθητές για 
την εργασία και το πως θα μπορούσε να βελτιωθεί

Η ανατροφοδότηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία 
μεταξύ των μαθητών μου και εμού

Διαχειρίζομαι το διδακτικό χρόνο με τρόπο που 
επιτρέπει στους μαθητές μου να ελέγξουν και να 

αυτοανατροφοδοτούνται

4.86

5.08

5.00

4.54

0.964

0.884

1.092

1.105

Mean Std. Deviation

Συμφωνώ αρκετά, 6-Συμφωνώ απόλυτα) όπου η αύξηση του μέσου όρου, ταυτίζεται με 

την αύξηση της συμφωνίας των ερωτηθέντων. 

Στον Πίνακα 7 και το Γράφημα 7, παρουσιάζεται η ομάδα ερωτήσεων που 

σχετίζεται με τις διαδικασίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. 

Πίνακας 7 

Διαδικασία ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Δίνω στους μαθητές ευκαιρίες να ανταποκριθούν στην ανατροφοδότησή μου 4,86 0,964 

Στην ανατροφοδότηση, συζητώ με τους μαθητές για την εργασία και το πως θα 
μπορούσε να βελτιωθεί 

5,08 0,884 

Η ανατροφοδότηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία μεταξύ των μαθητών μου 
και εμού 

5,00 1,092 

Διαχειρίζομαι το διδακτικό χρόνο με τρόπο που επιτρέπει στους μαθητές μου 
να ελέγξουν και να αυτοανατροφοδοτούνται 

4,54 1,105 

 

Γράφημα 7 

Διαδικασία ανατροφοδότησης 
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Τα σχόλιά μου βοηθούν τους μαθητές να 
ανταποκρίνονται σύμφωνα με τις προσδοκίες 

που έχω από αυτούς

Η ανατροφοδότηση είναι συγκεκριμένη και 
εξηγεί στους μαθητές τι να αλλάξουν στην 

εργασία τους

Η ανατροφοδότησή μου βοηθά τους μαθητές 
να αποφασίσουν τι να συμπεριλάβουν και/ή να 

αποκλείσουν από την εργασία τους

4.42

4.56

4.60

1.046

1.175

1.009

Mean Std. Deviation

 

Στον Πίνακα 8 και το Γράφημα 8, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που αφορούν το 

έργο της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 8 

Έργο της ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τα σχόλιά μου βοηθούν τους μαθητές να ανταποκρίνονται σύμφωνα με τις 
προσδοκίες που έχω από αυτούς 

4,42 1,046 

Η ανατροφοδότηση είναι συγκεκριμένη και εξηγεί στους μαθητές τι να αλλάξουν 
στην εργασία τους 

4,56 1,175 

Η ανατροφοδότησή μου βοηθά τους μαθητές να αποφασίσουν τι να 
συμπεριλάβουν και/ή να αποκλείσουν από την εργασία τους 

4,60 1,009 

 

 

Γράφημα 8 

Έργο της ανατροφοδότησης 
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Στόχος μου είναι να παρέχω ανατροφοδότηση στους μαθητές 
εντός δύο ημερών από την παραλαβή των εργασιών τους

Η ανατροφοδότηση που παρέχεται σε διάστημα πάνω από μία 
βδομάδα είναι άχρηστη για τον μαθητή

Οι μαθητές δεν θα πρέπει να περιμένουν για την 
ανατροφοδότηση

Παρέχω άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές μου μετά την 
ολοκλήρωση μιας εργασίας

Η ποιοτική ανατροφοδότηση παρέχεται με διαδραστικό τρόπο 
και άμεσα την ώρα που εργάζονται οι μαθητές μέσα στην τάξη

4.43

3.28

2.33

4.61

4.82

1.200

1.429

1.407

1.171

1.019

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 9 και το Γράφημα 9, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που συνδέονται με 

το χρόνο ανατροφοδότησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.  

Πίνακας 9 

Χρόνος της ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Στόχος μου είναι να παρέχω ανατροφοδότηση στους μαθητές εντός δύο 
ημερών από την παραλαβή των εργασιών τους 

4,43 1,200 

Η ανατροφοδότηση που παρέχεται σε διάστημα πάνω από μία βδομάδα είναι 
άχρηστη για τον μαθητή 

3,28 1,429 

Οι μαθητές δεν θα πρέπει να περιμένουν για την ανατροφοδότηση 2,33 1,407 

Παρέχω άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές μου μετά την ολοκλήρωση 
μιας εργασίας 

4,61 1,171 

Η ποιοτική ανατροφοδότηση παρέχεται με διαδραστικό τρόπο και άμεσα την 
ώρα που εργάζονται οι μαθητές μέσα στην τάξη 

4,82 1,019 

 

 

Γράφημα 9 

Χρόνος της ανατροφοδότησης 
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Ο σκοπός της ανατροφοδότησης είναι να κάνει τους 
μαθητές να αισθάνονται καλά για τους εαυτούς τους

Ο στόχος της ανατροφοδότησης είναι να προστατεύσει 
και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση του μαθητή

Η καλή ανατροφοδότηση οφείλει να επιβραβεύει τους 
μαθητές

Η ανατροφοδότηση πρέπει να ενέχει ενθαρρυντικά και 
θετικά σχόλια

Οι έπαινοι πρέπει πάντα να υπάρχουν στην 
ανατροφοδότηση που παρέχουν οι δάσκαλοι

Η ανατροφοδότησή μου παρέχει σχόλια για την 
προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές στο έργο 

τους

4.01

4.86

4.51

5.10

4.74

4.96

1.314

1.155

1.168

0.990

1.260

0.898

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 10, παρατίθενται οι ερωτήσεις που σχετίζονται με 

τις πρακτικές επιβράβευσης των μαθητών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί.  

Πίνακας 10 

Επιβράβευση των παιδιών 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ο σκοπός της ανατροφοδότησης είναι να κάνει τους μαθητές να αισθάνονται 
καλά για τους εαυτούς τους 

4,01 1,314 

Ο στόχος της ανατροφοδότησης είναι να προστατεύσει και να ενισχύσει την 
αυτοεκτίμηση του μαθητή 

4,86 1,155 

Η καλή ανατροφοδότηση οφείλει να επιβραβεύει τους μαθητές 4,51 1,168 

Η ανατροφοδότηση πρέπει να ενέχει ενθαρρυντικά και θετικά σχόλια 5,10 0,990 

Οι έπαινοι πρέπει πάντα να υπάρχουν στην ανατροφοδότηση που παρέχουν οι 
δάσκαλοι 

4,74 1,260 

Η ανατροφοδότησή μου παρέχει σχόλια για την προσπάθεια που καταβάλλουν 
οι μαθητές στο έργο τους 

4,96 0,898 

 

Γράφημα 10 

Επιβράβευση των παιδιών 
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Στον Πίνακα 11 και το Γράφημα 11, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν στην ευθύνη των εκπαιδευτικών για ανατροφοδότηση. 

Πίνακας 11 

Ευθύνη για την ανατροφοδότηση 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Οι γονείς καταλαβαίνουν την πορεία του παιδιού τους από την 
ανατροφοδότηση που παρέχω 

3,86 1,083 

Οι δάσκαλοι οφείλουν να παρέχουν τόσο προφορική όσο και γραπτή 
ανατροφοδότηση στους μαθητές, σε αυτό το σχολείο 

4,84 1,261 

Ο τρόπος που παρέχω ανατροφοδότηση στο σχολείο μου καθορίζεται από τον 
διευθυντή 

1,86 1,164 

 

 

Γράφημα 11 

Ευθύνη για την ανατροφοδότηση 

 

 

 

 

 

 

Οι γονείς καταλαβαίνουν την πορεία του 
παιδιού τους από την ανατροφοδότηση που 

παρέχω

Οι δάσκαλοι οφείλουν να παρέχουν τόσο 
προφορική όσο και γραπτή ανατροφοδότηση 

στους μαθητές, σε αυτό το σχολείο

Ο τρόπος που παρέχω ανατροφοδότηση στο 
σχολείο μου καθορίζεται από τον διευθυντή

3.86

4.84

1.86

1.083

1.261

1.164

Mean Std. Deviation
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Οι μαθητές χρησιμοποιούν  την ανατροφοδότηση 
που τους παρέχω για να βελτιώσουν το έργο τους

Αντιλαμβάνομαι την πρόοδο στην εργασία των 
μαθητών μετά την ανατροφοδότηση που παρέχω

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα σχόλιά μου για να 
αναθεωρήσουν την εργασία τους

Η ανατροφοδότηση είναι σημαντική για τους 
μαθητές γιατί τους βοηθά να μάθουν

4.49

4.74

4.23

5.20

1.078

0.883

0.908

0.888

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 12 και το Γράφημα 12, παρατίθεται η ομάδα ερωτήσεων που 

σχετίζεται με την πρόοδο που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί πως επέρχεται με την 

ανατροφοδότηση. 

Πίνακας 12 

Πρόοδος που πιστεύουν ότι επέρχεται με την ανατροφοδότηση 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν  την ανατροφοδότηση που τους παρέχω για να 
βελτιώσουν το έργο τους 

4,49 1,078 

Αντιλαμβάνομαι την πρόοδο στην εργασία των μαθητών μετά την 
ανατροφοδότηση που παρέχω 

4,74 0,883 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα σχόλιά μου για να αναθεωρήσουν την εργασία 
τους 

4,23 0,908 

Η ανατροφοδότηση είναι σημαντική για τους μαθητές γιατί τους βοηθά να 
μάθουν 

5,20 0,888 

 

 

Γράφημα 12 

Πρόοδος που πιστεύουν ότι επέρχεται με την ανατροφοδότηση 
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Η ανατροφοδότηση είναι άσκοπη επειδή οι 
μαθητές αγνοούν τα σχόλια και τις οδηγίες μου

Οι μαθητές σπάνια αξιοποιούν την 
ανατροφοδότηση που τους παρέχω κάνοντας 

τροποποιήσεις στην εργασίας τους

Σπάνια δίνω γραπτή ανατροφοδότηση επειδή οι 
μαθητές δεν την λαμβάνουν υπόψιν τους

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανατροφοδότηση 
είναι χαμένος χρόνος

1.98

2.77

2.44

1.54

1.119

1.213

1.328

0.968

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 13 και το Γράφημα 13, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που εκφράζουν 

τη μη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί. 

Πίνακας 13 

Μη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Η ανατροφοδότηση είναι άσκοπη επειδή οι μαθητές αγνοούν τα σχόλια και τις 
οδηγίες μου 

1,98 1,119 

Οι μαθητές σπάνια αξιοποιούν την ανατροφοδότηση που τους παρέχω 
κάνοντας τροποποιήσεις στην εργασίας τους 

2,77 1,213 

Σπάνια δίνω γραπτή ανατροφοδότηση επειδή οι μαθητές δεν την λαμβάνουν 
υπόψιν τους 

2,44 1,328 

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανατροφοδότηση είναι χαμένος χρόνος 1,54 0,968 

 

Γράφημα 13 

Μη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης 
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Οι μαθητές μπορούν να παρέχουν εύστοχη και 
χρήσιμη ανατροφοδότηση στους 

συνομηλίκους τους αλλά και στον εαυτό τους

Οι μαθητές μπορούν να κρίνουν –
αξιολογήσουν - την εργασία τους και να 

εντοπίσουν τα λάθη τους

Η καλύτερη πηγή ανατροφοδότησης είναι οι 
συνομήλικοι

4.38

4.28

3.58

1.179

1.164

1.312

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 14 και το Γράφημα 14, παρατίθενται οι ερωτήσεις που αφορούν τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την ετεροαξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών. 

Πίνακας 14 

Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των μαθητών 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Οι μαθητές μπορούν να παρέχουν εύστοχη και χρήσιμη ανατροφοδότηση 
στους συνομηλίκους τους αλλά και στον εαυτό τους 

4,38 1,179 

Οι μαθητές μπορούν να κρίνουν – αξιολογήσουν - την εργασία τους και να 
εντοπίσουν τα λάθη τους 

4,28 1,164 

Η καλύτερη πηγή ανατροφοδότησης είναι οι συνομήλικοι 3,58 1,312 

 

 

Γράφημα 14 

Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των μαθητών 
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Ενθαρρύνω τους μαθητές να αναθεωρούν την εργασία 
τους χωρίς τις δικές μου υποδείξεις

Σκοπός της ανατροφοδότησης είναι να βοηθήσει τους 
μαθητές να αξιολογήσουν μόνοι την εργασία τους

Η ανατροφοδότησή μου υπενθυμίζει σε κάθε μαθητή 
να αυτο-αξιολογείται

Οι μαθητές μου βρίσκουν τρόπους για τη βελτίωση της 
μάθησής τους χωρίς τη βοήθειά μου

Όταν οι μαθητές μου αξιολογούν την εργασία τους 
χρειάζονται μικρή κατεύθυνση από εμένα

4.67

4.60

4.65

3.33

4.16

1.074

1.110

1.077

1.164

1.022

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 15 και το Γράφημα 15, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που σχετίζονται 

με την αυτορρύθμιση των μαθητών. 

Πίνακας 15 

Αυτορρύθμιση των μαθητών 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ενθαρρύνω τους μαθητές να αναθεωρούν την εργασία τους χωρίς τις δικές μου 
υποδείξεις 

4,67 1,074 

Σκοπός της ανατροφοδότησης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 
αξιολογήσουν μόνοι την εργασία τους 

4,60 1,110 

Η ανατροφοδότησή μου υπενθυμίζει σε κάθε μαθητή να αυτοαξιολογείται 4,65 1,077 

Οι μαθητές μου βρίσκουν τρόπους για τη βελτίωση της μάθησής τους χωρίς τη 
βοήθειά μου 

3,33 1,164 

Όταν οι μαθητές μου αξιολογούν την εργασία τους χρειάζονται μικρή 
κατεύθυνση από εμένα 

4,16 1,022 

 

Γράφημα 15 

Αυτορρύθμιση των μαθητών 
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Ερωτηματολόγιο μαθητών  

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται οι απόψεις των μαθητών ως προς τις 

πρακτικές ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι τους. Επιπλέον, οι Πίνακες 

10-13, 20-22 και τα αντίστοιχα Γραφήματα 10-13, 20-22, δέχονται απαντήσεις από το 1 

έως το 4 (1-Πολύ, 2-Αρκετά, 3-Λίγο, 4-Καθόλου) και η αύξηση του μέσου όρου, 

ταυτίζεται με τη μείωση της συμφωνίας των μαθητών στην εκάστοτε πρόταση. 
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Χρησιμοποιώ τα σχόλια των άλλων γιατί με βοηθούν να 
βελτιωθώ

Χρησιμοποιώ τα σχόλια που μου κάνει ο δάσκαλός μου

Δίνω σημασία στα σχόλια του δασκάλου μου

Δίνω σημασία στις σημειώσεις και στη βαθμολογία της 
εργασίας μου για να δω τι έκανα λάθος

Όταν κάποιος ασχολείται με την εργασία μου και την 
σχολιάζει, με κάνει να προσπαθώ περισσότερο

Οι παρατηρήσεις στην εργασία μου, μου αλλάζουν τον 
τρόπο που μαθαίνω και μελετώ

Με ενδιαφέρουν τα σχόλια που κάνει ο δάσκαλός μου για 
την εργασία μου

1.46

1.55

1.37

1.68

1.45

1.64

1.37

0.664

0.788

0.587

0.924

0.608

0.751

0.552

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 16 και το Γράφημα 16, παρουσιάζεται η ομάδα ερωτήσεων που 

σχετίζεται με την ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 16 

Ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Χρησιμοποιώ τα σχόλια των άλλων γιατί με βοηθούν να βελτιωθώ 1,46 0,664 

Χρησιμοποιώ τα σχόλια που μου κάνει ο δάσκαλός μου 1,55 0,788 

Δίνω σημασία στα σχόλια του δασκάλου μου 1,37 0,587 

Δίνω σημασία στις σημειώσεις και στη βαθμολογία της εργασίας μου για να δω τι έκανα 
λάθος 

1,62 0,833 

Όταν κάποιος ασχολείται με την εργασία μου και την σχολιάζει, με κάνει να προσπαθώ 
περισσότερο 

1,46 0,608 

Οι παρατηρήσεις στην εργασία μου, μου αλλάζουν τον τρόπο που μαθαίνω και μελετώ 1,64 0,751 

Με ενδιαφέρουν τα σχόλια που κάνει ο δάσκαλός μου για την εργασία μου 1,37 0,552 

Γράφημα 16 

Ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης 
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Στον Πίνακα 17 και το Γράφημα 17, παρατίθενται οι ερωτήσεις που αφορούν την 

απόλαυση των μαθητών από την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν. 

Πίνακας 17 

Απόλαυση της ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Θέλω και ζητάω από τον δάσκαλό μου να μου λέει πως τα πηγαίνω στις εργασίες 
μου 

1,72 0,778 

Μου αρέσει να ακούω σχόλια για την εργασία μου 1,78 0,881 

 

 

Γράφημα 17 

Απόλαυση της ανατροφοδότησης 

 

 

 

 

Θέλω και ζητάω από τον δάσκαλό μου να 
μου λέει πως τα πηγαίνω στις εργασίες μου

Μου αρέσει να ακούω σχόλια για την 
εργασία μου

1.72

1.78

0.778

0.881

Mean Std. Deviation
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Με ενδιαφέρουν οι κακοί βαθμοί ή οι 
παρατηρήσεις

Χρειάζομαι σχόλια για την εργασία μου για να 
γνωρίζω πόσο καλά τα πάω

1.85

1.46

0.999

0.617

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 18 και το Γράφημα 18, παρατίθεται η ομάδα ερωτήσεων που 

σχετίζεται με την αγνόηση που δείχνουν οι μαθητές στην ανατροφοδότηση των δασκάλων 

τους. 

Πίνακας 18 

Αγνόηση της ανατροφοδότησης 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Με ενδιαφέρουν οι κακοί βαθμοί ή οι παρατηρήσεις 1,85 0,999 

Χρειάζομαι σχόλια για την εργασία μου για να γνωρίζω πόσο καλά τα 
πάω 

1,46 0,617 

 

 

 

Γράφημα 18 

Αγνόηση της ανατροφοδότησης 
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Γνωρίζω ότι τα πήγα καλά όταν ο βαθμός μου 
είναι καλύτερος από την τελευταία φορά

Οι καλοί βαθμοί θα με βοηθήσουν να κάνω 
τη δουλειά που επιθυμώ όταν μεγαλώσω

1.39

1.23

0.556

0.582

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 19 και το Γράφημα 19, αναλύονται οι ερωτήσεις που αφορούν την 

πλήρωση των προσδοκιών των μαθητών. 

 

Πίνακας 19 

Πλήρωση των προσδοκιών 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Γνωρίζω ότι τα πήγα καλά όταν ο βαθμός μου είναι καλύτερος από την τελευταία 
φορά 

1,39 0,556 

Οι καλοί βαθμοί θα με βοηθήσουν να κάνω τη δουλειά που επιθυμώ όταν 
μεγαλώσω 

1,23 0,582 

 

 

 

Γράφημα 19 

Πλήρωση των προσδοκιών 
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Στον Πίνακα 20 και το Γράφημα 20 που ακολουθεί φαίνονται οι προτιμήσεις 

αναφορικά στον τρόπο βαθμολόγησης όπου το 46.5% των μαθητών προτιμούν τις 

σημειώσεις. 

Πίνακας 20 

Προτίμηση ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Το Α, Β, Γ 42 21,0 21,0 

Έναν 
βαθμό 

65 32,5 53,5 

Τις 
σημειώσεις 

93 46,5 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

Γράφημα 20 

Προτίμηση ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης 
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Στον Πίνακα 21 και το Γράφημα 21, παρατίθεται η άποψη των μαθητών ως προς το 

εάν είναι δύσκολο να διαβάζουν τα γραπτά σχόλια του δασκάλου τους. 

 

Πίνακας 21 

Είναι δύσκολο να διαβάζεις τα γραπτά σχόλια του δασκάλου σου 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ναι 84 42,0 42,0 

Όχι 116 58,0 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

Γράφημα 21 

Είναι δύσκολο να διαβάζεις τα γραπτά σχόλια του δασκάλου σου 
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Στον Πίνακα 22 και το Γράφημα 22, παρουσιάζεται το εάν οι μαθητές προτιμούν 

την προσωπική ανατροφοδότηση ή τη γενική ανατροφοδότηση μέσα στην τάξη. 

 

 

Πίνακας 22 

Προτιμάς την προσωπική ανατροφοδότηση ή τη γενική μέσα στην τάξη 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Προσωπικά 143 71,5 71,5 

Γενικά 57 28,5 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

Γράφημα 22 

Προτιμάς την προσωπική ανατροφοδότηση ή τη γενική μέσα στην τάξη 
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Στον Πίνακα 23 και το Γράφημα 23 που ακολουθούν, αναλύεται το εάν οι μαθητές 

προτιμούν να μαθαίνουν τι έκαναν λάθος. 

 

Πίνακας 23 

Προτιμάς να μαθαίνεις τι έκανες λάθος; 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ναι 182 91,0 91,0 

Όχι 18 9,0 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

Γράφημα 23 

Προτιμάς να μαθαίνεις τι έκανες λάθος; 
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Στον Πίνακα 24 και το Γράφημα 24, παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των μαθητών, 

σε ποσοστό 98%, προτιμούν να τους λέει ο δάσκαλος τι θα μπορούσαν να κάνουν ώστε να 

τα πάνε καλύτερα. 

Πίνακας 24 

Προτιμάς να σου λέει ο δάσκαλός σου τι θα μπορούσες να κάνεις για να τα πας καλύτερα; 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ναι 196 98,0 98,0 

Όχι 4 2,0 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

Γράφημα 24 

Προτιμάς να σου λέει ο δάσκαλός σου τι θα μπορούσες να κάνεις για να τα πας καλύτερα; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Στον Πίνακα 25 και το Γράφημα 25, βλέπουμε πως το 46.5% των μαθητών 

προτιμούν να παίρνουν το τεστ τους προσωπικά από τον δάσκαλο. 

Πίνακας 25 

Όταν παίρνω πίσω τα τεστ προτιμώ να: 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Τα παίρνω προσωπικά από ένα 
κεντρικό σημείο διανομής 

39 19,5 19,5 

Τα παίρνω προσωπικά από τον 
δάσκαλο 

93 46,5 66,0 

Μοιράζονται στην τάξη 68 34,0 100,0 

Σύνολο 200 100,0   

 

 

 

Γράφημα 25 

Όταν παίρνω πίσω τα τεστ προτιμώ να: 
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Τα σχόλια που κάνουν οι συμμαθητές μου για 
την εργασία μου με βοηθάν να μαθαίνω

Χρησιμοποιώ τις συμβουλές των συμμαθητών 
μου για να βελτιωθώ

Εμπιστεύομαι τα σχόλια των συμμαθητών μου

Τα καταφέρνω καλύτερα όταν συνεργάζομαι με 
τους φίλους μου για μια εργασία που δεν έχω 

ξανακάνει

Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι , ζητάω τη βοήθεια 
από κάποιον συμμαθητή μου

2.25

2.12

2.21

2.27

2.26

1.036

1.000

1.123

1.039

1.076

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 26 και το Γράφημα 26 που ακολουθούν, αναλύονται οι ερωτήσεις, οι 

οποίες σχετίζονται με τη βοήθεια μεταξύ συνομηλίκων, δηλαδή μεταξύ των μαθητών και 

των συμμαθητών τους. 

Πίνακας 26 

Βοήθεια μεταξύ των συνομηλίκων 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τα σχόλια που κάνουν οι συμμαθητές μου για την εργασία μου με βοηθάν να μαθαίνω 2,25 1,036 

Χρησιμοποιώ τις συμβουλές των συμμαθητών μου για να βελτιωθώ 2,12 1,000 

Εμπιστεύομαι τα σχόλια των συμμαθητών μου 2,21 1,123 

Τα καταφέρνω καλύτερα όταν συνεργάζομαι με τους φίλους μου για μια εργασία που δεν 
έχω ξανακάνει 

2,27 1,039 

Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι , ζητάω τη βοήθεια από κάποιον συμμαθητή μου 2,26 1,076 

 

Γράφημα 26 

Βοήθεια μεταξύ των συνομηλίκων 
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Τα σχόλια του δασκάλου μου για την εργασία 
μου, μου λένε χρήσιμα πράγματα

Τα σχόλια του δασκάλου μου, μου δείχνουν πως 
να βελτιωθώ

Ο δάσκαλός μου, μου δίνει ειλικρινή σχόλια, τα 
εμπιστεύομαι

Τα σχόλια που κάνει ο δάσκαλός μου για την 
εργασία μου είναι κατανοητά

Τα πιο χρήσιμα σχόλια για την πρόοδό μου 
γίνονται από τον δάσκαλό μου

1.53

1.46

1.26

1.83

1.46

0.664

0.671

0.595

0.817

0.679

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 27 και το Γράφημα 27, παρουσιάζονται η σημαντικότητα των σχολίων 

του εκπαιδευτικού για τους μαθητές. 

Πίνακας 27 

Τα σχόλια του εκπαιδευτικού 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τα σχόλια του δασκάλου μου για την εργασία μου, μου λένε χρήσιμα 
πράγματα 

1,54 0,664 

Τα σχόλια του δασκάλου μου, μου δείχνουν πως να βελτιωθώ 1,46 0,671 

Ο δάσκαλός μου, μου δίνει ειλικρινή σχόλια, τα εμπιστεύομαι 1,26 0,595 

Τα σχόλια που κάνει ο δάσκαλός μου για την εργασία μου είναι κατανοητά 1,83 0,817 

Τα πιο χρήσιμα σχόλια για την πρόοδό μου γίνονται από τον δάσκαλό μου 1,47 0,679 

 

Γράφημα 27 

Τα σχόλια του εκπαιδευτικού 
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Οι γονείς μου με βοηθούν με τα σχόλιά τους να 
μάθω καλύτερα

Οι γονείς μου περιμένουν από τον δάσκαλό μου 
να σχολιάσει την εργασία μου και να τους πει 

πως μπορώ να βελτιωθώ

Ο έλεγχος που παίρνουν οι γονείς μου, λέει την 
αλήθεια για την πρόοδό μου

1.96

1.47

1.52

0.929

0.722

0.736

Mean Std. Deviation

Στον Πίνακα 28 και το Γράφημα 28, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που σχετίζονται 

με την επιρροή που δέχονται οι μαθητές από τους γονείς τους. 

Πίνακας 28 

Επιρροή των γονέων 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Οι γονείς μου με βοηθούν με τα σχόλιά τους να μάθω καλύτερα 1,96 0,929 

Οι γονείς μου περιμένουν από τον δάσκαλό μου να σχολιάσει την εργασία μου και να τους 
πει πως μπορώ να βελτιωθώ 

1,47 0,722 

Ο έλεγχος που παίρνουν οι γονείς μου, λέει την αλήθεια για την πρόοδό μου 1,53 0,736 

 

Γράφημα 28 

Επιρροή των γονέων 
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3.2 Επαγωγική στατιστική 

Στην παρούσα ενότητα διερευνήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα μέσω της χρήσης 

επαγωγικών μεθόδων. Για την απάντηση των τριών τελευταίων ερευνητικών ερωτημάτων, 

δημιουργήθηκαν συνολικά 16 καινούριες μεταβλητές, μια για κάθε διάσταση για το 

ερωτηματολόγιο των μαθητών (8 διαστάσεις) και μια για κάθε διάσταση του 

ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών (9 διαστάσεις).  

Αναλυτικότερα, για τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου των μαθητών 

δημιουργήθηκαν από τους μέσους όρους των αντίστοιχων ερωτήσεων η «Ενεργή χρήση 

της ανατροφοδότησης», η «Απόλαυση της ανατροφοδότησης», η «Βοήθεια μεταξύ των 

συνομηλίκων», η «Αγνόηση της ανατροφοδότησης», η «Πλήρωση των προσδοκιών», «Τα 

σχόλια του εκπαιδευτικού» και η «Επιρροή των γονέων». Οι μεταβλητές αυτές δέχονται 

τιμές από το 1 έως το 4, και η αύξηση του μέσου όρου συνδέεται με τη μείωση της 

συμφωνίας των μαθητών. Μια επιπρόσθετη διάσταση είναι αυτή των «Προτιμήσεων». 

Επιπλέον, για τις 9 διαστάσεις του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών, 

δημιουργήθηκαν από τους μέσους όρους των κατάλληλων ερωτήσεων, η «Ευθύνη για την 

ανατροφοδότηση», η «Πρόοδος που πιστεύουν ότι επέρχεται με την ανατροφοδότηση», η 

«Μη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης», η «Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών», η «Επιβράβευση των παιδιών», η «Διαδικασία ανατροφοδότησης», η 

«Αυτορρύθμιση των μαθητών», το «Έργο της ανατροφοδότησης» και ο «Χρόνος της 

ανατροφοδότησης». Τέλος, οι παραπάνω μεταβλητές δέχονται τιμές από το 1 έως το 6, 

όπου η αύξηση του μέσου όρου, ταυτίζεται με την αύξηση της συμφωνίας των 

εκπαιδευτικών.  

Οι παραπάνω μεταβλητές συμμετείχαν σε στατιστικούς ελέγχους για να 

ολοκληρωθεί η απάντηση του έβδομου ερευνητικού ερωτήματος, και συγκεκριμένα 
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χρησιμοποιήθηκαν τα μη παραμετρικά τεστ Mann- Whitney και Kruskal-Wallis και ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας chi square.  

Η επιλογή των τεστ βασίστηκε σε ελέγχους κανονικότητας που 

πραγματοποιήθηκαν για τις νέες μεταβλητές. Οι έλεγχοι που εφαρμόστηκαν είναι οι 

Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk που εφαρμόστηκαν ταυτόχρονα από το λογισμικό 

SPSS. Βρέθηκε πως για όλες τις νέες μεταβλητές, και οι δύο έλεγχοι απορρίπτουν τη 

μηδενική υπόθεση της κανονικότητας, με εξαίρεση των διαστάσεων «αυτορρύθμιση των 

μαθητών» και «χρόνος της ανατροφοδότησης», όπου ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 

απορρίπτει την κανονικότητα αλλά ο Shapiro-Wilk τη δέχεται οριακά (Πίνακες 

Παραρτήματος 1 & 2). Βάσει των παραπάνω επιλέχθηκε να εφαρμοστούν στο σύνολο των 

μεταβλητών οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Mann - Whitney και Kruskal – Wallis. 

Επιπλέον, πέρα από την επιλογή μεταξύ παραμετρικών και μη παραμετρικών τεστ, 

για την τελική απόφαση λήφθηκε υπόψη ότι το τεστ Mann-Whitney χρησιμοποιείται για 

δίτιμες μεταβλητές (π.χ. Φύλο όπου 1-Άνδρας και 2-Γυναίκα), ενώ το στατιστικό τεστ 

Kruskal-Wallis χρησιμοποιείται για μεταβλητές με παραπάνω από 2 απαντήσεις-τιμές. 

Η λογική των τεστ είναι ο έλεγχος της υπόθεσης που υπαγορεύει κοινή 

συμπεριφορά των 2 ή παραπάνω υποομάδων, ως προς τα υπό μελέτη εξάγοντας μια τιμή 

(p-value) για κάθε συσχέτιση. Όταν η τιμή p-value είναι κάτω από 0.05, μπορούμε να 

υποθέσουμε σε 95% επίπεδο σημαντικότητας ότι η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, 

γεγονός που αναδεικνύει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των υποομάδων 

της κατηγοριοποιούσας μεταβλητής. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χρησιμοποιήθηκε για την απάντηση του ένατου 

ερευνητικού ερωτήματος και χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη εξαρτήσεων 

μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών. Ο έλεγχος αυτός εξάγει επίσης μία τιμή p-value βάσει της 
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οποίας γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των 

εμπλεκομένων μεταβλητών. Σε περίπτωση που το p-value προκύψει μικρότερο του 0.05, η 

ανεξαρτησία απορρίπτεται, αναδεικνύοντας στατιστικά σημαντική εξάρτηση, η οποία 

περιγράφεται αναλυτικά μέσω ενός crosstabulation πίνακα. 

Στον Πίνακα 29, παρουσιάζονται οι τιμές όλων των στατιστικών ελέγχων, 36 

συνολικά, από τις οποίες αναδείχθηκαν 2 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Πίνακας 29 

Διαφοροποιήσεις ως προς τα δημογραφικά των εκπαιδευτικών 

  
Φύλο 

(Mann-
whitney) 

Ηλικία 
(Kruskal-Wallis) 

Χρόνια υπηρεσίας ως 
εκπαιδευτικός (Kruskal-Wallis) 

Υψηλότερος τίτλος σπουδών 
που κατέχετε (Kruskal-Wallis) 

Ευθύνη για την ανατροφοδότηση 0.114 0,884 0,967 0,439 

Πρόοδος που πιστεύουν ότι επέρχεται με την 
ανατροφοδότηση 

0.273 0,167 0,658 0,407 

Μη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης 0.881 0,226 0,130 0,009 

Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των 
μαθητών 

0.452 0,062 0,721 0,573 

Επιβράβευση των παιδιών 0.836 0,336 0,632 0,071 

Διαδικασία ανατροφοδότησης 0.361 0,036 0,493 0,647 

Αυτορρύθμιση των μαθητών 0.945 0,446 0,913 0,768 

Έργο της ανατροφοδότησης 0.246 0,093 0,651 0,921 

Χρόνος της ανατροφοδότησης 0.203 0,612 0,549 0,467 

 

  

Στα Γραφήματα 29-30, παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία άνω των 55 

ετών συμφωνούν σε υψηλότερο επίπεδο πως δίνουν έμφαση στη διαδικασία της 

ανατροφοδότησης, ενώ οι ερωτηθέντες από 25 έως 34 ετών φαίνεται να κατατάσσονται 

τελευταίοι. Επιπλέον, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου θεωρούν σε υψηλότερο επίπεδο 

πως η ανατροφοδότηση χρησιμότητα για τους μαθητές, σε σχέση με τους κατόχους 
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διδακτορικού τίτλου οι οποίοι εμφανίζουν τη χαμηλότερη συμφωνία με την παραπάνω 

άποψη.  

Γραφήματα 29-30 

Διαφοροποιήσεις ως προς τα δημογραφικά των εκπαιδευτικών 

  
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, χρησιμοποιήθηκαν επαγωγικές μέθοδοι. Στον 

Πίνακα 30, παρουσιάζονται οι τιμές των στατιστικών ελέγχων, από τις οποίες προέκυψαν 

9 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Πίνακας 30 

Διαφοροποιήσεις ως προς τα δημογραφικά των μαθητών 

  
Φύλο (Mann-

Whitney) 
Τάξη (Kruskal-Wallis) 

Ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης 0.028 0,000 

Απόλαυση της ανατροφοδότησης 0.078 0,046 

Βοήθεια μεταξύ των συνομηλίκων 0.888 0,032 

Αγνόηση της ανατροφοδότησης 0.249 0,006 

Πλήρωση των προσδοκιών 0.245 0,010 

Τα σχόλια του εκπαιδευτικού 0.004 0,008 

Επιρροή των γονέων 0.523 0,024 
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Στα Γραφήματα 31-38, φαίνεται πως τα κορίτσια δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα 

σχόλια του εκπαιδευτικού, σε σχέση με τα αγόρια και εμφανίζονται θετικότερα ως προς 

την ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης. Επιπλέον, οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού είναι 

περισσότερο θετικοί ως προς την ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης, την απόλαυση της 

ανατροφοδότησης και τη βοήθεια που δέχονται από συνομηλίκους τους. Οι μαθητές της Γ’ 

και Ε’ τάξης φαίνεται να αγνοούν σε υψηλότερο βαθμό την ανατροφοδότηση των 

δασκάλων τους, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού φαίνεται να θεωρούν πως η 

ανατροφοδότηση πληροί τις προσδοκίες τους και οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στα σχόλια των δασκάλων τους. Τέλος, οι μαθητές των τελευταίων 2 

τάξεων του Δημοτικού φαίνεται να θεωρούν την επιρροή των γονέων πιο σημαντική ως 

προς την ανατροφοδότηση τους. 

 

Γραφήματα 31-38 

Διαφοροποιήσεις 
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Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν 8 έλεγχοι ανεξαρτησίας chisquare μεταξύ των 2 

δημογραφικών στοιχείων των παιδιών (φύλο και τάξη) και των τεσσάρων δηλώσεων που 

αφορούν τις προτιμήσεις τους αναφορικά με τη λήψη ανατροφοδότησης από τους 

εκπαιδευτικούς. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 31 που ακολουθεί, αναδείχθηκαν 4 

στατιστικά σημαντικές εξαρτήσεις, 2 με το φύλο και 2 με την τάξη, οι οποίες αναλύονται 

παρακάτω. 

Πίνακας 31 

Αποτελέσματα ελέγχων chi square 

  Φύλο Τάξη 

Προτιμάς την προσωπική ανατροφοδότηση ή τη γενική μέσα στην τάξη 0,007 0,052 

Προτιμάς να μαθαίνεις τι έκανες λάθος; 0,192 0,001 

Προτιμάς να σου λέει ο δάσκαλός σου τι θα μπορούσες να κάνεις για να τα 
πας καλύτερα; 

0,936 0,793 

Όταν παίρνω πίσω τα τεστ προτιμώ να: 0,005 0,013 

 

 

Από τον Πίνακα 32, αναδεικνύεται το ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

προτιμούν την προσωπική ανατροφοδότηση και μάλιστα τα κορίτσια προτιμούν το 
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συγκεκριμένο τύπο ανατροφοδότησης σε πιο μεγάλο βαθμό, σε ποσοστό 79.8% έναντι 

62.5%. 

Πίνακας 32 

Φύλο* Προτιμάς την προσωπική ανατροφοδότηση ή τη γενική μέσα στην τάξη 

  
  

Σύνολο 

Προσωπικά Γενικά 

Φύλο 

Αγόρι 
Count 60 36 96 

% within Φύλο 62,5% 37,5% 100,0% 

Κορίτσι 
Count 83 21 104 

% within Φύλο 79,8% 20,2% 100,0% 

Σύνολο 

Count 143 57 200 

% within Φύλο 71,5% 28,5% 100,0% 

 

Στον Πίνακα 33, φαίνεται πως ενώ τα αγόρια προτιμούν περισσότερο το να 

παίρνουν πίσω τα τεστ προσωπικά από το δάσκαλο, τα κορίτσια κατά πλειοψηφία θέλουν 

να τα μοιράζονται μέσα στην τάξη. 

Πίνακας 33 

Φύλο* Όταν παίρνω πίσω τα τεστ προτιμώ να: 

  

  

Σύνολο Τα παίρνω προσωπικά 
από ένα κεντρικό σημείο 

διανομής 

Τα παίρνω 
προσωπικά από 

τον δάσκαλο 

Μοιράζονται 
στην τάξη 

Φύλο 

Αγόρι 

Count 24 50 22 96 

% within Φύλο 25,0% 52,1% 22,9% 100,0% 

Κορίτσι 

Count 15 43 46 104 

% within Φύλο 14,4% 41,3% 44,2% 100,0% 

Σύνολο 

Count 39 93 68 200 

% within Φύλο 19,5% 46,5% 34,0% 100,0% 
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Στον Πίνακα 34, βλέπουμε πως όσο μεγαλύτερη τάξη μελετάμε, τόσο περισσότερα 

παιδιά δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τι έκαναν λάθος σε ένα τεστ, αν και κατά βάση η 

πλειοψηφία προτιμά να γνωρίζει τα λάθη που έχουν γίνει. 

 

Πίνακας 34 

Τάξη* Προτιμάς να μαθαίνεις τι έκανες λάθος; 

  
  

Σύνολο 

Ναι Όχι 

Τάξη 

Α' 
Count 12 0 12 

% within Τάξη 100,0% 0,0% 100,0% 

Β' 
Count 12 0 12 

% within Τάξη 100,0% 0,0% 100,0% 

Γ' 
Count 51 0 51 

% within Τάξη 100,0% 0,0% 100,0% 

Δ' 
Count 35 2 37 

% within Τάξη 94,6% 5,4% 100,0% 

Ε' 
Count 43 6 49 

% within Τάξη 87,8% 12,2% 100,0% 

ΣΤ' 
Count 29 10 39 

% within Τάξη 74,4% 25,6% 100,0% 

Σύνολο 

Count 182 18 200 

% within Τάξη 91,0% 9,0% 100,0% 
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Τέλος, στον Πίνακα 35 που ακολουθεί, φαίνεται πως όσο μεγαλώνει η τάξη, τόσο 

συχνότερα βλέπουμε ότι τα παιδιά προτιμούν να παίρνουν πίσω τα τεστ προσωπικά από 

ένα σημείο διανομής. 

Πίνακας 35 

Τάξη* Όταν παίρνω πίσω τα τεστ προτιμώ να: 

  

  

Σύνολο Τα παίρνω προσωπικά 
από ένα κεντρικό σημείο 

διανομής 

Τα παίρνω 
προσωπικά από τον 

δάσκαλο 

Μοιράζονται 
στην τάξη 

Τάξη 

Α' 

Count 1 5 6 12 

% within Τάξη 8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

Β' 

Count 0 4 8 12 

% within Τάξη 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Γ' 

Count 8 31 12 51 

% within Τάξη 15,7% 60,8% 23,5% 100,0% 

Δ' 

Count 6 13 18 37 

% within Τάξη 16,2% 35,1% 48,6% 100,0% 

Ε' 

Count 15 24 10 49 

% within Τάξη 30,6% 49,0% 20,4% 100,0% 

ΣΤ' 

Count 9 16 14 39 

% within Τάξη 23,1% 41,0% 35,9% 100,0% 

Σύνολο 

Count 39 93 68 200 

% within Τάξη 19,5% 46,5% 34,0% 100,0% 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, περιγράφηκαν και παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής από τα οποία 

προκύπτουν θέματα υπό συζήτηση.  
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4ο Κεφάλαιο Συζήτηση-Συμπεράσματα-Περιορισμοί-Προτάσεις 

4.1 Συζήτηση  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών 

των εκπαιδευτικών και των απόψεων και των προτιμήσεων των μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες αναφορικά στην ανατροφοδότηση σε θέματα σχολικής επίδοσης 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες απαρτίζονταν από 100 εκπαιδευτικούς 

και 200 μαθητές στους οποίους δόθηκαν ερωτηματολόγια. Στην έρευνα αυτή αξίζει να 

σημειωθεί πως το 51% του πληθυσμού των εκπαιδευτικών απαρτιζόταν από άνδρες 

γεγονός που είναι σπάνιο λόγω του ότι δεν συμβαίνει αυτό στον πραγματικό πληθυσμό. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε η θετική στάση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών απέναντι στην ανατροφοδότηση, πιο αναλυτικά παρουσιάζονται εν συνεχεία.  

➢ Διαδικασία 

Όσον αφορά το κομμάτι της διαδικασίας, φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί συζητούν 

σε μεγάλο βαθμό με τους μαθητές για την εργασία τους και τους τρόπους με τους οποίους 

αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Παράλληλα, παρέχονται από τον εκπαιδευτικό πολλές 

ευκαιρίες στους μαθητές να ανταποκριθούν στην ανατροφοδότηση. Ως εκ τούτου, 

πρόκειται για μια αμφίδρομη διαλογική διαδικασία. Σχετική συμφωνία, μάλιστα, 

παρατηρήθηκε και στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται το διδακτικό έργο με 

τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στους μαθητές να αυτοανατροφοδοτούνται. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και άλλη έρευνα (Cohen, 2011) με 

συμμετέχοντες των ίδιων ομάδων αναφορικά στην προτίμηση και στην 

αποτελεσματικότητα της διαλογικής προσέγγισης στο κομμάτι της ανατροφοδότησης. 

Επίσης, στα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας (Cohen, 2011) συμφωνία απαντάται  ως προς 

την προσπάθεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για μελλοντική ανεξαρτησία και 
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αυτοανατροφοδότηση, καθώς οφείλει η διαμορφωτική ανατροφοδότηση να λειτουργεί σαν 

σκαλωσιά (Shute, 2007). Μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου στα πλαίσια της 

αξιολόγησης φάνηκε και από άλλη έρευνα (Αλεξοπούλου, 2015) πως δύναται να καλυφθεί 

το χάσμα μεταξύ του σημείου που βρίσκονται οι μαθητές και αυτού που καλούνται να 

φτάσουν, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται και ο διάλογος από τους εκπαιδευτικούς. 

Μάλιστα, στην ίδια έρευνα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου παρακινούν τους μαθητές 

τους για αυτοαξιολόγηση. Ομοίως, σε έρευνα της Λάμπρου (2017) θεωρήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς αναγκαίο να παρακινούνται οι ίδιοι οι μαθητές για αυτορρύθμιση. 

Αναδεικνύεται και από τις πέντε έρευνες η σημαντικότητα του διαλόγου μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή προκειμένου να αναζητηθεί ο τρόπος που διενέργησε το παιδί, 

το γνωστικό κεφάλαιο που κατέχει και να αναζητηθεί ο τρόπος ανασκευασμού ή 

εμπλουτισμού αυτού προκειμένου να κατακτήσει τον επιδιωκόμενο στόχο. Αξιοσημείωτη 

θέση λαμβάνει και η μέθοδος της σκαλωσιάς, αυτή έχει απώτερο σκοπό την ανεξαρτησία 

του μαθητή σταδιακά, που συμβάλλει καθοριστικά στην εξαίρετης σημασίας 

αυτορρύθμιση-αυτοβελτίωση. Τα παραπάνω ερμηνεύονται από το γεγονός ότι πιθανότατα 

οι εκπαιδευτικοί μέσω του διαλόγου πιο εύκολα παρακολουθούν τον τρόπο σκέψης του 

παιδιού και εντοπίζουν τα τρωτά σημεία αυτών, ώστε να ανατροφοδοτήσουν ανάλογα. Ο 

απώτερος σκοπός, λοιπόν, του κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να είναι η ανεξαρτησία του 

μαθητή για τον λόγο αυτό ίσως προσπαθούν να μάθουν σταδιακά στους μαθητές τους να 

αυτοανατροφοδοτούνται.  

Ως προς το έργο της ανατροφοδότησης οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στο ότι η 

ανατροφοδότηση βοηθά τους μαθητές να συμπεριλάβουν και να αποκλείσουν από την 

εργασία τους αυτά που απαιτούνται, καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Αυτό συμβαίνει, καθώς η ανατροφοδότηση που παρέχουν 

είναι συγκεκριμένη και επεξηγηματική.  
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Η ανατροφοδότηση όπως προκύπτει από άλλη έρευνα (Αλεξοπούλου, 2015) 

αποτελεί δείκτη ποιότητας της εκπαίδευσης, διότι μέσω αυτής βοηθούν οι εκπαιδευτικοί 

να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ του σημείου που βρίσκονται οι μαθητές και αυτού που 

καλούνται να φτάσουν. Στη συγκεκριμένη έρευνα μάλιστα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

η ανατροφοδότηση θα πρέπει να υπηρετεί σαφώς προσδιορισμένους στόχους. Οι Irving, 

Harris & Peterson (2011) έκριναν πως ένας από τους σκοπούς της ανατροφοδότησης είναι 

η βελτίωση της μάθησης που προκύπτει παρέχοντας σαφείς πληροφορίες για τις αδυναμίες 

του μαθητή και τον τρόπο που θα τις υπερβεί. Σε άλλη έρευνα (Βοσνιάδου, 2001) 

αναδεικνύεται η ανάγκη να παρέχεται ανατροφοδότηση γιατί μέσω αυτής προτείνονται 

στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές. Προκειμένου να είναι τα 

παραπάνω εφικτά η ανατροφοδότηση,  όπως προκύπτει και από έρευνα των van den 

Bergh, Ros & Beijaard (2013) και της Shute (2007), οφείλει να είναι σαφής. Οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της ανατροφοδότησης επί τω έργω, καθώς ο 

μαθητής ενημερώνεται για ελλείψεις και βελτιώνεται (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά 

& Λουκά, 2007). Παράλληλα οι ίδιοι οι μαθητές αποζητούν την ανατροφοδότηση που 

εστιάζει στη διαδικασία και τους παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο βελτίωσής τους, ενώ 

απαραίτητο στοιχείο θεωρούν τη σαφήνεια όλων αυτών (Peterson & Irving, 2008). Ο 

μαθητικός πληθυσμός, επίσης, επιθυμεί αποσαφήνιση του σκοπού και των προσδοκιών 

που έχει ο εκπαιδευτικός από αυτούς (Topping, 2003). Η ανατροφοδότηση, λοιπόν, πρέπει 

να είναι σαφής ώστε να βοηθά τους μαθητές να υπερβούν τις δυσκολίες τους και να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες που οι εκπαιδευτικοί έχουν από αυτούς. Πιθανότατα, 

συμφωνούν πολλές έρευνες σε αυτό διότι είναι το ορθό βιβλιογραφικά, ενώ παράλληλα 

φαίνεται πως αντίστοιχα αυτό αποζητά και ο μαθητικός πληθυσμός. Είναι ευχάριστη αυτή 

η σύγκλιση των απόψεων, διότι πρόκειται για μια σχέση αλληλεπίδρασης που για να είναι 

παραγωγική είναι αναγκαίο να σέβεται η μια πλευρά τις ανάγκες της άλλης.  
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Στο κομμάτι που αφορά τον χρόνο ανατροφοδότησης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πως η ιδανική ανατροφοδότηση παρέχεται άμεσα και με διαδραστικό τρόπο την ώρα που 

εργάζονται οι μαθητές ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Επίσης, συμφωνούν 

«σχετικά» στην παροχή ανατροφοδότησης εντός δύο ημερών από την παραλαβή των 

εργασιών τους. Συμφωνούν σε μικρό βαθμό με την άποψη ότι η ανατροφοδότηση που 

παρέχεται σε διάστημα πάνω από μία βδομάδα είναι άχρηστη για τον μαθητή. Διαφωνούν 

«σχετικά» με το ότι δεν θα πρέπει οι μαθητές να περιμένουν για ανατροφοδότηση.  

Σε άλλη έρευνα (Λάμπρου, 2017), που συμφωνεί με την παρούσα, οι εκπαιδευτικοί 

κρίνουν πως η ανατροφοδότηση πρέπει να παρέχεται κατά τη διάρκεια και με την 

ολοκλήρωση της εργασίας των μαθητών. Μάλιστα, η άμεση ανατροφοδότηση σε μαθητές 

με ΗΕΑ είχε θετικά αποτελέσματα (Baechle & Lian, 1990), γεγονός που δείχνει την 

ανάγκη εντοπισμού της κατάλληλης χρονικής στιγμής. Η Shute (2007) με την έρευνα της 

έδειξε ότι πρέπει η ανατροφοδότηση να είναι έγκαιρη και να χορηγείται σε διάφορες 

στιγμές, άμεσα, άλλα και ετεροχρονισμένα. Παράλληλα, ανέδειξε ότι στην εκπόνηση 

δύσκολων έργων συνήθως είναι αποτελεσματική η άμεση ανατροφοδότηση ώστε να μην 

απογοητεύεται ο μαθητής, επίσης οι αδύναμοι μαθητές βοηθιούνται περισσότερο από αυτή 

την ανατροφοδότηση καθώς λειτουργεί σαν σκαλωσιά και τους προκαλεί ασφάλεια. Σε 

άλλη έρευνα (Irving, Harris & Peterson, 2011), αναδεικνύεται και πάλι η σημασία που 

διαδραματίζει ο χρόνος της ανατροφοδότησης ιδιαιτέρως για τους αδύναμους μαθητές 

καθώς θα πρέπει να είναι άμεση η παροχή της για να είναι και αποτελεσματική. Ο Blair 

και οι συνεργάτες του (2013) ερεύνησαν τις προτιμήσεις των παιδιών και φάνηκε πως 

θέλουν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μην 

έχουν ξεχάσει όσα επεξεργάστηκαν. Κατά κύριο λόγο συμφωνούν οι έρευνες και 

βιβλιογραφικά αναδεικνύεται η αξία της ανατροφοδότησης όταν παρέχεται την κατάλληλη 

χρονική στιγμή. Ο χρόνος, λοιπόν, είναι σημαντική παράμετρος στην ανατροφοδότηση, 
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ορισμένες έρευνες εξετάζουν σε βάθος τη συχνότητα και τη χρονική στιγμή ανάλογα 

μάλιστα με τις ανάγκες του μαθητή. Κοινός παρανομαστής όλων είναι τα οφέλη της 

ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης εργασίας και μετά από ένα εύλογο 

διάστημα, ώστε να μην ξεχάσουν οι μαθητές όσα πραγματεύονταν.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

είναι αναγκαία τα ενθαρρυντικά και τα θετικά σχόλια. Επίσης, σημαντικοί αναδείχθηκαν 

οι έπαινοι και η επιβράβευση στην ανατροφοδότηση. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας 

φάνηκε πως η ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί, ενέχει σχόλια για την 

προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές και ο στόχος αυτού είναι να ενισχύσει την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών.  

Σε άλλη έρευνα (Woodcock & Vialle, 2016) φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί 

μεροληπτούν, όντας θετικά προσκείμενοι στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Στην 

περίπτωση αυτή δίνουν μεγάλη σημασία στην προσπάθεια, ωστόσο μέσω αυτής της 

μεροληψίας και των χαμηλών προσδοκιών που έχουν, υπάρχει ο κίνδυνος να πληγεί η 

αυτοεκτίμηση του παιδιού. Η ανατροφοδότηση μπορεί να βοηθήσει στην αυτοπεποίθηση 

των μαθητών καθώς μέσω αυτής καλύπτεται το χάσμα μεταξύ υπάρχουσας και 

επιδιωκόμενης κατάστασης (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Από άλλη έρευνα 

(Λάμπρου, 2017) προέκυψε ότι η ενθαρρυντική ανατροφοδότηση είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική ειδικά για τους αδύναμους μαθητές. Παρόμοιο εύρημα με της παρούσας 

έρευνας απαντάται και σε άλλη έρευνα όπου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεώρησε 

πως η ανατροφοδότηση πρέπει να έχει θετικό χαρακτήρα και να παρέχει κίνητρο στον 

μαθητή (van den Bergh, Ros & Beijaard, 2013). Ομοίως και σε άλλη έρευνα (Brown, 

Harris & Harnett, 2012) θεώρησαν αναγκαίο η ανατροφοδότηση να ενέχει ενθαρρυντικά 

σχόλια, δηλαδή να υιοθετεί έναν θετικό χαρακτήρα.  Μάλιστα, φάνηκε ότι ένας από τους 

σκοπούς της ανατροφοδότησης είναι η ενθάρρυνση του μαθητή ώστε να εμπλακεί στη 
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μάθηση, επιβραβεύοντας την προσπάθειά του (Irving, Harris & Peterson, 2011). Τέλος, το 

93% των μαθητών τόνισαν πως η ανατροφοδότηση επηρεάζει τα συναισθήματά τους και 

πως το μέγεθος της ανατροφοδότησης φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η 

εκτενής ανατροφοδότηση μπορεί να απογοητεύσει το παιδί (Zacharias, 2007). Πιθανότατα 

αυτή η ομοφωνία στη σημασία των θετικών σχολίων προέρχεται από το γεγονός ότι όταν η 

αυτοεκτίμηση του παιδιού είναι υψηλή προσπαθεί σε μεγαλύτερο βαθμό δεν παραιτείται 

και απολαμβάνει τα κέρδη της καλής απόδοσης. Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται 

αναγκαίο να εμπεριέχονται τέτοια στοιχεία στην ανατροφοδότηση.  

Ως προς την ευθύνη των εκπαιδευτικών για την ανατροφοδότηση, φάνηκε ότι είναι 

αρκετά σύμφωνοι στο να παρέχουν τόσο προφορική όσο και γραπτή ανατροφοδότηση. 

Επίσης, θεωρούν ότι μέσω της ανατροφοδότησης ενημερώνονται οι γονείς για την πορεία 

των παιδιών τους και δεν πιστεύουν ότι ο τρόπος που ανατροφοδοτούν καθορίζεται από 

τον διευθυντή.  

Οι εκπαιδευτικοί στην ελληνική πραγματικότητα θεωρούν πως δεν υπάρχει χρόνος 

για γραπτή ανατροφοδότηση, για τον λόγο αυτό παρέχουν προφορική, άτυπη 

ανατροφοδότηση (Μαυρομμάτη, 2008). Μεγάλο ποσοστό προτιμά την περιγραφική 

προφορική αξιολόγηση σε καθημερινή βάση (Μαυρομμάτη, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 

2008). Θεωρούν πως η περιγραφική αξιολόγηση παρέχει καλύτερες πληροφορίες στον 

μαθητή και είναι αποτελεσματικότερη, ωστόσο ταυτόχρονα αποτελεί μια χρονοβόρα 

διαδικασία (Βελεγράκη, 2014). Επίσης, σε άλλη έρευνα οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

την αναγκαιότητα της περιγραφικής αξιολόγησης (Λάμπρου, 2017) και δη των γραπτών 

σχολίων (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2007).  Προτιμούν τα λεπτομερή 

σχόλια στην αξιολόγηση, που βοηθά τον μαθητή να κατανοήσει τα λάθη του και να 

βελτιωθεί (Brown, 2004) το ίδιο φαίνεται να επιλέγουν και οι μαθητές (Peterson & Irving, 

2008). Βέβαια φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών η χρήση 
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αυτής φθίνει (Αλεξοπούλου, 2015). Άλλες έρευνες (Αγγελοπούλου, 2004· Ρέλλου, 2005) 

προτείνουν την περιγραφική αξιολόγηση στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού και τη 

μικτή (βαθμός και σχόλια) στις επόμενες. Σε άλλη έρευνα (Irving, Harris & Peterson, 

2011) αποδείχθηκε ότι αν ο εκπαιδευτικός εστιάζει στην βελτίωση της μάθησης 

χρειάζονται τα σχόλια είτε προφορικά είτε γραπτά, διότι αυτά έχουν την άμεση επίδραση 

στη μάθηση των παιδιών. Παράλληλα, η ανατροφοδότηση αυτής της μορφής εξυπηρετεί 

σκοπούς ενημέρωσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων (Μαυτομμάτης, Ζουγανέλη, 

Φρυδά & Λουκά, 2007· Peterson & Irving, 2008· Irving, Harris & Peterson, 2011), 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα. Συλλήβδην, υπάρχει μια 

συμφωνία μεταξύ των ερευνών αναφορικά στην αποτελεσματικότητα της χρήσης 

προφορικής και γραπτής ανατροφοδότησης και στην ενημέρωση των γονέων μέσω αυτής. 

Πιθανότατα, οι εκπαιδευτικοί είναι γνώστες των θετικών απορροιών μέσω αυτής της 

ανατροφοδότησης για τον λόγο αυτόν και την επιλέγουν.  

➢ Οφέλη 

Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την πρόοδο που επέρχεται με την 

ανατροφοδότηση φάνηκε πως αφενός συμφωνούν «αρκετά» πως η ανατροφοδότηση είναι 

σημαντική για τους μαθητές καθώς τους βοηθά να μαθαίνουν και αφετέρου συμφωνούν 

«σχετικά» με τη θέση ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση που τους 

παρέχουν για να βελτιώσουν  και να αναθεωρήσουν το έργο τους. Στον ίδιο βαθμό περίπου 

συμφωνούν και με τη θέση ότι αντιλαμβάνονται την πρόοδο στην εργασία των μαθητών 

μετά από την ανατροφοδότηση που παρέχουν.  

Όσον αφορά τη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

σε μικρό βαθμό ότι οι μαθητές σπάνια χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση που τους 

παρέχουν. Διαφωνούν με το γεγονός ότι δεν δίνουν ανατροφοδότηση γραπτή γιατί οι 
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μαθητές δεν την υπολογίζουν, όπως και με το ότι οι μαθητές αγνοούν τα σχόλιά τους. 

Τέλος, δεν θεωρούν πως ο χρόνος που αφιερώνουν στην ανατροφοδότηση είναι χαμένος.  

Από έρευνα διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες τεχνικές ανατροφοδότησης που 

χρησιμοποιήθηκαν σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικές στα μαθησιακά οφέλη των μαθητών (Kline, Schumaker & Deshler, 1991· 

Ζάχος, 2003· Crowe, 2005). Η άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης ενός έργου φάνηκε πως ήταν 

εξαιρετικά ωφέλιμη (Jayanti, Gersten & Baker, 2008). Ομοίως, ιδιαίτερα βοηθητική για 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποδείχθηκε η ανατροφοδότηση και από άλλη 

έρευνα στην οποία οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως μπορούν να αντιληφθούν την πρόοδο 

των μαθητών τους μετά την ανατροφοδότηση (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & 

Flojo, 2009). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά της (Brown, 

2004· Αλεξοπούλου, 2015· Λάμπρου, 2017) όπως και την αποτελεσματικότητα της 

γραπτής ανατροφοδότησης  (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2007). Άλλη 

έρευνα θεώρησε την εξατομικευμένη ανατροφοδότηση ως μια ισχυρή μέθοδο που βοηθά 

τους μαθητές να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους (Narciss, Sosnovsky, Schnaubert, Andres, 

Eichelmann, Goguadze & Melis, 2014). Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως στον αντίποδα 

υπήρξαν μερικοί εκπαιδευτικοί που χαρακτήρισαν την ανατροφοδότηση άσκοπη, καθώς 

έκριναν πως οι μαθητές δεν την υπολογίζουν (Brown, Harris & Harnett, 2012). Συλλήβδην 

καθίσταται αντιληπτό πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία της ανατροφοδότησης 

στην μαθησιακή πορεία του παιδιού και αντιλαμβάνονται την πρόοδό του μετά από την 

παροχή της, συνεπώς δεν θεωρούν τον χρόνο που αφιερώνουν στην ανατροφοδότηση 

χαμένο. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική αυτή η αντίληψη που επικρατεί καθώς οι αντιλήψεις 

επηρεάζουν και καθορίζουν τις ενέργειες των ατόμων (Brown, 2008). 
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➢ Ετεροανατροφοδότηση και αυτοανατροφοδότηση 

Ως προς την έτερο- και αυτό-ανατροφοδότηση των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν σχετικά με τη θέση ότι οι μαθητές μπορούν να παρέχουν εύστοχη και χρήσιμη 

ανατροφοδότηση στους συνομηλίκους τους και στον εαυτό τους, εντοπίζοντας και 

αξιολογώντας τα λάθη. Μάλιστα, συμφωνούν λίγο με τάση προς το «συμφωνώ σχετικά» 

με το ότι οι συνομήλικοι είναι η καλύτερη πηγή ανατροφοδότησης.  

Όσον αφορά την αυτορρύθμιση οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό με τη θέση ότι ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναθεωρούν την εργασία τους χωρίς 

τις δικές τους υποδείξεις. Ομοίως, συμφωνούν και με τη θέση ότι η ανατροφοδότηση 

υπενθυμίζει σε κάθε μαθητή να αυτοαξιολογείται και πως ο σκοπός της ανατροφοδότησης 

είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αυτοαξιολογούνται. Σχετικά σύμφωνοι είναι οι 

ερωτηθέντες αναφορικά με το ότι όταν οι μαθητές αξιολογούν την εργασία τους 

χρειάζονται μικρή κατεύθυνση από αυτούς, όμως σε μικρότερο βαθμό συμφωνούν με τη 

θέση ότι βρίσκουν τρόπους να βελτιώσουν τη μάθησή τους χωρίς τη βοήθειά τους.  

Ομοίως, σε έρευνα (Cohen, 2011) φάνηκε ότι η συνεργασία με τους συνομηλίκους 

σε πλαίσια ανατροφοδότησης ήταν πολύ σημαντική. Αναγκαία, λοιπόν, θεωρείται η 

ενίσχυση της παροχής ανατροφοδότησης μεταξύ συνομηλίκων, καθώς αποδείχθηκε 

ευεργετική λόγω της αμεσότητας (Jayanti, Gersten & Baker, 2008). Τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες φάνηκε από έρευνα (Brosvic, Dihoff, Epstein & Cook, 2006) ότι 

επωφελούνται από ανατροφοδότηση ένας προς έναν και αυτό μπορεί να συμβεί και μεταξύ 

συνομηλίκων όταν ο ένας είναι σε καλύτερο μαθησιακό επίπεδο (Gersten, Chard, Jayanthi, 

Baker, Morphy & Flojo, 2009̇ Hughes & Fredruck, 2006) ή λίγο μεγαλύτερος (Carabine & 

Downtown, 2000). Σε άλλη έρευνα, ωστόσο, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους στην 

αλληλοδιόρθωση και στην ανατροφοδότηση με αυτόν τον πυρήνα, καθώς θεωρήθηκε 

επιφανειακή (Peterson & McClay, 2010). Από άλλη έρευνα προέκυψε ότι οι κάτοχοι 
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μεταπτυχιακού διπλώματος παρακινούν κυρίως τους μαθητές τους για 

αυτοανατροφοδότηση (Αλεξοπούλου, 2015). Τόσο η αυτό-αξιολόγηση όσο και η ετερο-

αξιολόγηση έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε δημοτικά και σε παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της 

πρώτης είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τη δεύτερη. Η αυτοαξιολόγηση οδηγεί σε 

καλύτερη αυτορρύθμιση μελλοντικά, αλλά η ετεροαξιολόγηση επιφέρει ισχυρά μαθησιακά 

οφέλη όμοια με αυτά που παρέχει η ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό (Topping, 

2003). Οι μαθητές αισθάνονται πιο έντονα την ανάγκη να ανατροφοδοτούνται από τον 

δάσκαλο, ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως μαθαίνουν καλύτερα όταν αυτοδιορθώνονται 

(Davis, 2003· Zacharias, 2007).  

Έρευνα δείχνει ότι μέσω της ορθής ανατροφοδότησης σταδιακά ο μαθητής 

μαθαίνει να αυτορρυθμίζεται (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Θεωρείται αναγκαίο σε 

μεγάλο βαθμό να παρακινούνται οι μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση (Λάμπρου, 2017). 

Οι αντιλήψεις που έχουν για την αξιολόγηση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ακαδημαϊκή τους απόδοση, έτσι λοιπόν οι μαθητές που θεωρούν την αξιολόγηση ως μέσο 

ανάληψης της ευθύνης για τη μάθησή τους θα προσπαθήσουν να κατορθώσουν την 

αυτορρύθμιση και θα επιδείξουν υψηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Brown & Hirschfeld, 

2008). Τέλος, φάνηκε από έρευνα πως μέσω της ορθής ανατροφοδότησης ο μαθητής 

εκπαιδεύεται να αυτορρυθμίζεται σταδιακά (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 

2007). Συμπερασματικά, η ετεροανατροφοδότηση είναι πολύ σημαντική καθώς μέσω 

αυτής ένας μαθητής δύναται να ανατροφοδοτεί με αμεσότητα άλλον μαθητή που έχει 

ανάγκη. Κέρδος είναι ο χρόνος, καθώς μπορεί να γίνει άμεσα, ο κοινός κώδικας 

επικοινωνίας και το γεγονός ότι αποφορτίζεται ο εκπαιδευτικός από τις πολλαπλές 

εξατομικευμένες ανατροφοδοτήσεις. Οι μαθητές φάνηκε να την εμπιστεύονται σχετικά εν 

αντιθέσει με τους εκπαιδευτικούς που είναι πιο ουδέτερα προσκείμενοι σε αυτή. Οι 
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εκπαιδευτικοί ωθούν τους μαθητές σε αυτοανατροφοδότηση, γεγονός που μελλοντικά θα 

τους βοηθήσει στην αυτορρύθμισή. Οι στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, 

απέναντι στην αυτοανατροφοδότηση και την ετεροανατροφοδότηση είναι θετικές σχετικά, 

άλλωστε βάσει της βιβλιογραφίας είναι εφικτή η υπόθεση ότι όσο περισσότερο ενισχύουν 

τους μαθητές σε αυτήν την κατεύθυνση πιθανότατα τα μαθησιακά οφέλη να 

πολλαπλασιάζονται.  

➢ Χρησιμότητα 

Όσον αφορά την χρήση της ανατροφοδότησης από τους μαθητές αξίζει να 

σημειωθεί πως σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό οι μαθητές θεωρούν ότι οι παρατηρήσεις στην 

εργασία τους, αλλάζει τον τρόπο που σκέφτονται, ταυτόχρονα δίνουν σημασία στις 

σημειώσεις και στην βαθμολογία - ώστε να γνωρίζουν τα λάθη τους - και χρησιμοποιούν 

τα σχόλια του δασκάλου τους. Μάλιστα, σε «πολύ» μεγάλο βαθμό εκμεταλλεύονται τα 

σχόλια των άλλων για να βελτιωθούν, παράλληλα δίνουν σημασία στα σχόλια του 

δασκάλου τους και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια μετά την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν.  

Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα άλλων μελετών. 

Η ανατροφοδότηση, όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες είναι ιδιαιτέρως βοηθητική 

για τους μαθητές (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009), όταν πληροί 

τη σωστή μορφή (Peterson & Irving, 2008). Αυτό συμβαίνει διότι μέσω της 

ανατροφοδότησης οι μαθητές ενημερώνονται για τις ελλείψεις τους, βελτιώνουν τις 

επιδόσεις τους και μαθαίνουν να αυτό-αξιολογούνται (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά 

& Λουκά, 2007). Φαίνεται πως οι έρευνες συμφωνούν με το γεγονός ότι οι μαθητές 

χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση, τόσο του δασκάλου όσο και των άλλων, ώστε να 

βελτιωθούν. Είναι σημαντική, λοιπόν, για τους μαθητές συνεπώς απαιτείται να τη λάβουν 

σοβαρά υπόψη οι εκπαιδευτικοί. 
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Ως προς την απόλαυση που βιώνουν οι μαθητές από την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν φάνηκε ότι αρέσκονται «αρκετά» στο να ακούνε σχόλια για την εργασία τους, 

ενώ παράλληλα επιθυμούν και ζητούν ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία τους.  

Ο μαθητικός πληθυσμός συλλήβδην, επιθυμεί την ειλικρινή και σαφή 

ανατροφοδότηση που θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί (Peterson & Irving, 2008). Οι 

περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν. Το 93% των μαθητών τονίζει πως η ανατροφοδότηση επηρεάζει τα 

συναισθήματά τους. Ειδικότερα, όταν αυτή είναι υπερβολικά εκτενής τους απογοητεύει, 

γιατί πιστεύουν ότι έχουν πληθώρα λαθών, ενώ η σύντομη τους παρακινεί να 

προσπαθήσουν  περισσότερο (Zacharias, 2007). Παρατηρείται, λοιπόν, μια θετική στάση 

απέναντι στην ανατροφοδότηση καθώς οι μαθητές την αποζητούν. Ωστόσο, το γεγονός ότι 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ψυχολογία τους πρέπει να τονιστεί, διότι αν τους 

προξενεί διαρκώς αρνητικά συναισθήματα πιθανότατα να αλλάξει και η στάση τους 

απέναντι σε αυτήν.  

Σχετικά με την αγνόηση της ανατροφοδότησης, οι μαθητές φάνηκε ότι 

ενδιαφέρονται «αρκετά» για τους κακούς βαθμούς και τις παρατηρήσεις. Επίσης, 

προέκυψε ότι χρειάζονται σε «πολύ» μεγάλο βαθμό την ανατροφοδότηση για την εργασία 

τους, επειδή θέλουν να γνωρίζουν πόσο καλά τα πάνε.  

Ομοίως και άλλη έρευνα έδειξε ότι ελάχιστοι μαθητές θεώρησαν την 

ανατροφοδότηση ανούσια. Συχνά, όμως, οι χαμηλοί βαθμοί αγνοούνται από τον μαθητικό 

πληθυσμό (Peterson & Irving, 2008). Συμφωνία απαντάται στο γεγονός ότι δεν θεωρείται 

η ανατροφοδότηση ανούσια από τους μαθητές το αντίθετο μάλιστα τους βοηθάει να 

εποπτεύουν και οι ίδιοι την πορεία τους. Αντίθεση παρατηρήθηκε στο γεγονός ότι οι 

μαθητές στην παρούσα έρευνα ενδιαφέρονται αρκετά για τους κακούς βαθμούς ενώ στην 
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έρευνα των Peterson & Irving (2008) συχνά τους αγνοούν. Αυτή η αναντιστοιχία με τη 

δική μας έρευνα μπορεί να αποδοθεί ίσως στο γεγονός ότι οι πληθυσμοί διέφεραν καθώς ο 

πληθυσμός που απευθύνεται η παρούσα έρευνα είναι άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες και ενδεχομένως αντιμετωπίζουν με διαφορετική ματιά έναν αρνητικό βαθμό.  

Στη θεματική πλήρωση των προσδοκιών των μαθητών φάνηκε ότι τα παιδιά 

συμφωνούν «πολύ» με τη θέση ότι ο βαθμός όταν είναι καλύτερος από την προηγούμενη 

φορά αποτελεί δείκτη προόδου τους και θεωρούν ότι οι καλοί βαθμοί θα τους βοηθήσουν 

να κάνουν το επάγγελμα που ονειρεύονται όταν μεγαλώσουν.  

Όσοι μαθητές έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και αντιμετωπίζουν με 

υπευθυνότητα ό,τι μαθαίνουν έχουν υψηλότερα παιδαγωγικά επιτεύγματα (Peterson & 

Irving, 2008).  Όταν δηλαδή αποδίδουν την ευθύνη των αποτελεσμάτων στους ίδιους και 

όχι στο σχολείο, αντιμετωπίζουν την ανατροφοδότηση ως μια εποικοδομητική δύναμη που 

τους βοηθά να προοδεύουν. Γενικότερα έχει αποδειχθεί ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για 

την αξιολόγηση διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο προς την ακαδημαϊκή απόδοση 

(Brown & Hirschfeld, 2008). Επί της ουσίας φάνηκε πως μέσω των βαθμολογιών μπορεί 

να γίνει αντιληπτή από τους ίδιους η πορεία τους ακόμη και μελλοντικά. Όσο, μάλιστα, 

πιο υπεύθυνα αντιμετωπίζουν αυτό τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να προοδεύσουν 

στο μέλλον. Οι εκπαιδευτικοί πιθανότατα να πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό 

και να προσανατολίζουν το παιδί αντίστοιχα, ίσως μάλιστα να ήταν ιδανικό και χωρίς τη 

χρήση βαθμολογίας.  

➢ Προτιμήσεις 

Σχεδόν οι μισοί μαθητές επιθυμούν την περιγραφική γραπτή ανατροφοδότηση, ενώ 

το ένα τρίτο του συνόλου προτιμάει τους βαθμούς, αναφορικά στον τρόπο βαθμολόγησής 

τους. 
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Σε έρευνα (Harris, Brown & Harnett, 2014) φάνηκε ότι οι μαθητές επιλέγουν τη 

δασκαλοκεντρική ανατροφοδότηση μέσω των βαθμών και των περιγραφικών σχολίων. 

Από άλλη έρευνα φάνηκε ότι το προτιμώμενο μέσο για να αποδειχθεί η πρόοδος είναι οι 

βαθμοί. Ο βαθμός δίνει μια σαφή εικόνα στους γονείς για το επίπεδο του παιδιού, ωστόσο 

ειδικά οι χαμηλοί βαθμοί αγνοούνται από τους μαθητές. Αίτημα του μαθητή στην ίδια 

έρευνα είναι να συμβάλλει η ανατροφοδότηση στην πρόοδό του, παρέχοντας σαφείς 

οδηγίες για τον τρόπο που θα καλυφθεί το χάσμα μεταξύ του σημείου που βρίσκεται και 

αυτού που καλείται να φτάσει (Peterson & Irving, 2008). Ένα σημαντικό ποσοστό 

μαθητών προτιμά τη βαθμολογία, καθώς θεωρεί ότι αποκτά εύκολη εικόνα των όσων έχει 

πετύχει. Στον αντίποδα υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι η βαθμολογία δίνει μια 

πλασματική εικόνα. Στην ίδια έρευνα, όμως, οι μαθητές αναγνωρίζουν ότι μέσω των 

γραπτών σχολίων ενημερώνονται για τις ελλείψεις τους και το πως θα βελτιωθούν 

(Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2007). Συμπερασματικά, η χρυσή τομή 

είναι η περιγραφική ανατροφοδότηση που ενίοτε συνοδεύεται από βαθμολογία. Με τον 

τρόπο αυτό πιθανότατα ο μαθητής να μυηθεί  και να εστιάζει στην περιγραφική 

ανατροφοδότηση, η οποία επί της ουσίας τον βοηθάει όπως φαίνεται από έρευνες. 

Οι απαντήσεις του μαθητικού πληθυσμού είναι μοιρασμένες στο ερώτημα που 

αφορά στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όταν διαβάζουν τη γραπτή περιγραφική 

ανατροφοδότηση τους εκπαιδευτικού με την πλειοψηφία, βέβαια, να αρνείται τη θέση 

αυτή.  

  Σε άλλη έρευνα οι μαθητές ανέφεραν σε ποσοστό 91% πως μερικές φορές 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση της ανατροφοδότησης που τους παρέχουν, 

εξαιτίας της ορολογίας, των γενικών επισημάνσεων και της παροχής ιδεών που δεν 

ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία τους (Zacharias, 2014). Η παρούσα έρευνα εμπερίκλειε 

όλο το ηλικιακό φάσμα του δημοτικού και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην 
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ανάγνωση, συνεπώς είναι λογικό το ποσοστό που προέκυψε. Πιθανότατα θα ήταν ιδανικό - 

όπως προκύπτει και από άλλη έρευνα - να χρησιμοποιείται η ανατροφοδότηση με τρόπο 

άμεσο, επικοινωνιακά ορθό και ανάλογα προσαρμοσμένο στον εκάστοτε μαθητή.  

Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν την 

προσωπική ανατροφοδότηση και όχι τη  γενική μέσα στην τάξη. 

Ομοίως και σε άλλη έρευνα φάνηκε ότι η εξατομικευμένη ανατροφοδότηση 

αποτελεί ισχυρή μέθοδο που βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Στην 

έρευνα αυτή η εξατομίκευση κατέστη εφικτή καθώς η ανατροφοδότηση 

πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Narciss, Sosnovsky, Schaubert, 

Andres, Eichelmann, Goguadze & Melis, 2014). Λόγω του μεγάλου φάσματος των ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών φαίνεται πως είναι επιτακτική ανάγκη η εξατομίκευση στην 

παροχή ανατροφοδότησης και σταδιακά ίσως θα ήταν ωφέλιμο οι μαθητές να αποζητούν 

ανατροφοδότηση από τους συνομηλίκους τους προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

προσωπική ανατροφοδότηση ανά πάσα στιγμή.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών επιθυμεί να μαθαίνει τι έκανε λάθος. 

Αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό επιθυμεί να μαθαίνει από τον εκπαιδευτικό τι θα μπορούσε 

να κάνει ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα.  

Ομοίως σε άλλη έρευνα φάνηκε ότι οι μαθητές προτιμούν τη θετική και 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση (Ηarris, Brown & Harnett, 2014). Ακόμη, ο μαθητικός 

πληθυσμός επιθυμεί την ανατροφοδότηση που αφορά στη διαδικασία, διότι του 

παρέχονται πληροφορίες για το τρόπο που θα βελτιωθεί πάνω σε ένα έργο (Peterson & 

Irving, 2008). Όπως φαίνεται, θετική είναι η στάση των μαθητών απέναντι στην 

ανατροφοδότηση, καθώς είναι ανοιχτοί στο να μάθουν ποιες ενέργειές τους ήταν λάθος 

και τι θα μπορούσαν να κάνουν για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.  
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Αναφορικά στον τρόπο παραλαβής των τεστ παρατηρήθηκαν τα εξής. Σχεδόν ο 

μισός μαθητικός πληθυσμός προτιμάει να παραλαμβάνει τα τεστ προσωπικά από τον 

δάσκαλο, ενώ το ένα τρίτο του συνόλου του πληθυσμού προτιμά να μοιράζονται στην 

τάξη.  

Όσον αφορά την άμεση ή ετεροχρονισμένη ανατροφοδότηση φάνηκε ότι οι 

μαθητές που είναι αδύναμοι ή το έργο που εκτελούν είναι δύσκολο, χρειάζονται την άμεση 

ανατροφοδότηση που λειτουργεί σαν σκαλωσιά. Αντίθετα, από τους δυνατούς μαθητές ή 

όταν το έργο που επιτελείται είναι πιο εύκολο, προτιμάται η  ετεροχρονισμένη (Shute, 

2007) σε ένα λογικό όμως διάστημα προκειμένου να μην ξεχνούν τα όσα επεξεργάστηκαν 

(Blair et al., 2013). Μια υπόθεση που θα μπορούσε να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα αυτά 

είναι ότι οι μαθητές επιθυμούν προσωπική ανατροφοδότηση ανάλογη των  προτιμήσεών 

και των δυνατοτήτων τους. Το γεγονός ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός προτιμάει να 

παραλαμβάνει προσωπικά τα διαγωνίσματα από τον δάσκαλο δείχνει ενδεχομένως ότι  

μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος με την έκθεση απέναντι στους συμμαθητές του και 

δεύτερον ότι ίσως να αποζητά έστω και μια σύντομη προφορική ανατροφοδότηση από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό καθώς παραλαμβάνει το τεστ. Ενδεχομένως είναι σημαντικό να 

ληφθεί υπόψη το παραπάνω κατά τη διαδικασία ανατροφοδότησης, άλλωστε η 

εξατομικευμένη ανατροφοδότηση είναι μια ισχυρή μέθοδος που βοηθά τους μαθητές να 

βελτιώσουν τις αποδόσεις τους (Narcis, Sosnovsky, Schnaubert, Andres, Eichelmann, 

Goguadze & Melis, 2014). 

➢ Ρόλος συνομηλίκων, εκπαιδευτικών και γονέων 

Όσον αφορά τον ρόλο των συνομηλίκων προέκυψαν ορισμένα βασικά στοιχεία. Οι 

μαθητές συμφωνούν «αρκετά» με τη θέση ότι τα καταφέρνουν καλύτερα όταν 

συνεργάζονται με φίλους για την εκπόνηση εργασίας που δεν έχουν ξανακάνει και με τη 

θέση πως όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι ζητούν τη βοήθεια των συμμαθητών τους. Ομοίως 
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φάνηκε να εμπιστεύονται τα σχόλια των συμμαθητών τους, να μαθαίνουν και να 

αυτοβελτιώνονται μέσω αυτών.  

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ετερο-ανατροφοδότησης είναι γενικά σε υψηλά 

επίπεδα, τα στοιχεία της είναι ισχυρά και αποδεικνύουν ότι φτάνουν τα κέρδη του να 

παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς (Topping, 2003). Οι μαθητές φάνηκε να συμφωνούν 

λοιπόν για τον βοηθητικό ρόλο στο κομμάτι της ανατροφοδότησης που θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν οι συμμαθητές. Αυτό αποτελεί σημαντικό έρεισμα για την στροφή στην 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εν γένει.  

Ω προς τη σημαντικότητα των σχολίων του εκπαιδευτικού για τους μαθητές 

παρατηρήθηκαν τα εξής. Οι μαθητές συμφωνούν «αρκετά» με το ότι τα σχόλια του 

δασκάλου είναι κατανοητά, ενώ ανάμεσα στις απαντήσεις «πολύ» και «αρκετά» 

τοποθετούνται αναφορικά με το ότι τα σχόλια του δασκάλου τους παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για την εργασία τους. Επιπλέον, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι τα πιο 

χρήσιμα σχόλια για την πρόοδό τους προέρχονται από τον εκπαιδευτικό, καθώς τους 

δείχνουν πως να βελτιωθούν και είναι ειλικρινή.  

Οι μαθητές επιλέγουν τη δασκαλοκεντρική ανατροφοδότηση, καθώς τη 

χαρακτηρίζουν θετική και εποικοδομητική (Harris, Brown & Hartnett, 2014), ειδικά σε ότι 

αφορά την πρόοδο του γραπτού λόγου (Zacharias, 2014). Οι μαθητές – ιδιαίτερα αυτοί με 

αδυναμίες (Zacharias, 2007) -  διακατέχονται έντονα από την πεποίθηση ότι τα λάθη τους 

πρέπει να διορθώνονται από τον διδάσκοντα (Davis, 2003), διότι η ανατροφοδότηση των 

δασκάλων είναι ακριβής, πλήρης και αξιόπιστη (Zacharias, 2014). Εξαιτίας του γεγονότος 

ότι στα μάτια των παιδιών οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται αυθεντία, θεωρείται πως αυτοί 

οφείλουν να ανατροφοδοτούν και να καθορίζουν τη βαθμολογία τους ανάλογα (Zacharias, 

2007· Zacharias, 2014). Δίνουν μεγάλη σημασία στα σχόλια του δασκάλου, όπως φάνηκε 
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από ποικίλες έρευνες που ήρθαν σε συμφωνία με την παρούσα. Οι μαθητές, λοιπόν, όπως 

προκύπτει εμπιστεύονται τις αξιολογικές κρίσεις του εκπαιδευτικού καθώς αυτός 

θεωρείται πηγή γνώσης. 

Ως προς την επιρροή που δέχονται οι μαθητές από τους γονείς τους φάνηκε πως 

τους βοηθάν «αρκετά» με τα σχόλιά τους. Πιστεύουν πως ο έλεγχος που παίρνουν οι 

γονείς τους είναι αξιόπιστος σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Τέλος, οι μαθητές πιστεύουν πως 

οι γονείς σε «πολύ» μεγάλο βαθμό περιμένουν από τον εκπαιδευτικό να σχολιάσει την 

εργασία τους και να τους ενημερώσει για τον τρόπο που θα βελτιωθούν.  

Οι γονείς δήλωσαν πως ενημερώνονται μέσω της ανατροφοδότησης που παρέχεται, 

μάλιστα ακόμη και ένας βαθμός τους δίνει μια εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης του 

παιδιού του (Peterson & Irving, 2008). Ωστόσο, έχουν πεισθεί και για τη χρησιμότητα των 

γραπτών σχολίων που περιγράφουν αναλυτικά ελλείψεις και τρόπους βελτίωσης. Τέλος, 

είναι αξιοσημείωτο πως εμπιστεύονται τις αξιολογήσεις που παρέχονται στα παιδιά τους 

(Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Φρυδά & Λουκά, 2007). Η αξιολόγηση που παρέχει ο 

εκπαιδευτικός, λοιπόν βάσει των απόψεων των μαθητών, πληροφορεί με αξιοπιστία τον 

γονέα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παιδί τους. Αυτό μπορεί ενδεχομένως 

πάλι να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι μαθητές θεωρούν τον εκπαιδευτικό αυθεντία. 

➢ Απόψεις εκπαιδευτικών βάσει των δημογραφικών στοιχείων 

Από την επαγωγική στατιστική προέκυψαν δύο στατιστικά σημαντικά στοιχεία το 

ένα αφορούσε την ηλικία και το άλλο το επίπεδο σπουδών. Πρώτον, βάσει της παρούσας 

έρευνας φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία άνω των 55 ετών συμφωνούν σε 

υψηλότερο επίπεδο πως δίνουν έμφαση στη διαδικασία της ανατροφοδότησης, ενώ οι 

ερωτηθέντες από 25 έως 34 ετών κατατάσσονται τελευταίοι. Δεύτερον, οι κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου διαφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους έχοντες μεταπτυχιακό 
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τίτλο ως προς τη θέση ότι η ανατροφοδότηση είναι ανούσια. Από τα παραπάνω μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι έχοντες μεταπτυχιακό τίτλο έχουν 

πεισθεί ίσως λόγω της εμπειρίας τους και της περαιτέρω κατάρτισής τους για την ανάγκη 

της ανατροφοδότησης. Συλλήβδην όμως αξίζει να σημειωθεί πως παρουσιάστηκε μια 

ομοιομορφία στις απαντήσεις με μικρές αποκλίσεις όπως οι προαναφερθείσες.  

➢ Απόψεις μαθητικού πληθυσμού βάσει των δημογραφικών στοιχείων 

Όσον αφορά τις απόψεις των μαθητών σε συνάρτηση με τους δημογραφικούς 

παράγοντες παρουσιάστηκαν αρκετές στατιστικά σημαντικές διαφορές. Φάνηκε πως τα 

κορίτσια δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα σχόλια του εκπαιδευτικού, σε σχέση με τα 

αγόρια και παρουσιάζονται θετικότερα ως προς την ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης. 

Ακόμη, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού θεωρούν πως η ανατροφοδότηση πληροί τις 

προσδοκίες τους. Οι μαθητές της Γ’ και Ε’ τάξης αγνοούν σε υψηλότερο βαθμό την 

ανατροφοδότηση και της Γ’ συγκεκριμένα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα σχόλια των 

δασκάλων τους. Επιπρόσθετα, οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού είναι περισσότερο θετικοί ως 

προς την ενεργή χρήση της ανατροφοδότησης, την απόλαυση αυτής και ως προς τη 

βοήθεια των συνομηλίκων. Τέλος, οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού 

θεωρούν την επιρροή των γονέων πιο σημαντική ως προς την ανατροφοδότησή τους. Από 

άλλη έρευνα παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια είχαν χαμηλότερα κέρδη από την 

ανατροφοδότηση σε σχέση με τα κορίτσια, συνεπώς το φύλο επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης (Narcis, Sosnovsky, Schnaubert, Andres, 

Eichelmann, Goguadze & Melis, 2014). Συμπερασματικά, παρουσιάστηκε μια 

ποικιλομορφία στις απόψεις των μαθητών ακόμη και αυτών που βρίσκονται στην ίδια 

ηλικία, γεγονός που πιστοποιεί την ανάγκη εξατομίκευσης. Εν αντιθέσει, μάλιστα με τους 

εκπαιδευτικούς όπου υφίσταται σχετική ομοιογένεια στις απαντήσεις τους. Αυτό είναι το 

σημείο, λοιπόν, που πρέπει να κληθεί η προσοχή όλων.  



126 
 

➢ Απόψεις μαθητικού πληθυσμού ως προς τις προτιμήσεις ανατροφοδότησης βάσει 

των δημογραφικών τους στοιχείων 

Για να εξετασθεί ο τρόπος διαφοροποίησης των προτιμήσεων των μαθητών 

αναφορικά στη λήψη ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτικούς με βάση τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών πραγματοποιήθηκαν ορισμένοι στατιστικοί 

έλεγχοι, από τους οποίους αναδείχθηκαν 4 στατιστικά σημαντικές εξαρτήσεις.  

Όσον αφορά τον παράγοντα φύλο φάνηκε πως τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

προτιμούν την προσωπική ανατροφοδότηση (και μάλιστα τα κορίτσια σε ακόμη 

μεγαλύτερο βαθμό). Επίσης, τα αγόρια προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό να παίρνουν 

προσωπικά πίσω τα τεστ από τον δάσκαλο, ενώ τα κορίτσια κατά πλειοψηφία επιθυμούν 

να μοιράζονται μέσα στην τάξη.  Από τα παραπάνω στοιχεία πιθανότατα προκύπτει πως τα 

αγόρια είναι ακόμη πιο συνεσταλμένα ως προς τη γνωστοποίηση της μαθησιακής τους 

πορείας σε σχέση με τα κορίτσια. Το εύρημα αυτό έρχεται να συμπληρώσει αποτελέσματα 

ερευνών που υποστηρίζουν ότι τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματισμού (Russell, Tchanturia, Rahman & Schmidt, 2007). 

Όσον αφορά τον παράγοντα ηλικία όσο μεγαλώνουν ηλικιακά τα παιδιά τόσο 

λιγότερο ενδιαφέρονται για τα λάθη τους (αν και η πλειοψηφία ενδιαφέρεται), και τόσο 

περισσότερο επιθυμούν να λαμβάνουν τα τεστ προσωπικά από ένα σημείο διανομής. Η 

ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι μεγαλώνοντας επικεντρώνονται κυρίως στον 

βαθμό τα παιδιά και ο φόβος έκθεσης απέναντι στους συμμαθητές τους μεγαλώνει, για τον 

λόγο αυτό προτιμούν να λαμβάνουν προσωπικά τα τεστ τους.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ΗΕΑ αποκλειστικά και μόνο σε σύγκριση με 

αντίστοιχες έρευνες που ερευνούν τον ίδιο πληθυσμό προέκυψαν ορισμένα στοιχεία τα 

οποία αξίζει να αναφερθούν. Πρωταρχικά, αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της 
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ανατροφοδότησης, αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη βελτίωση που παρατηρήθηκε μετά τη 

χρήση της σύμφωνα με ενδείξεις που προκύπτουν από την έρευνα των Kline, Schumaker 

& Deshler (1991). Επιπλέον, φάνηκε πως ο διάλογος επιλέχθηκε ως μέσο 

ανατροφοδότησης και μάλιστα θεωρήθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικός από τον μαθητικό 

πληθυσμό. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί πιθανόν στο ότι ο διάλογος δύναται να 

δράσει ως σκαλωσιά όπως φάνηκε και από άλλες έρευνες (Nicol & Macfarlane-Dick, 

2006· Cohen, 2011). Παρουσιάστηκε η συμβολή της ανατροφοδότησης στη διαμόρφωση 

της αυτογνωσίας των μαθητών, που μπορεί πιθανώς να συνδεθεί με την ευρύτερη 

αυτορρύθμιση που συντελείται μετά τη χρήση της, όπως προέκυψε και από έρευνες των 

Heath & Glen (2005), Crowe (2005) και Nicol & Macfarlane-Dick (2006). Η άμεση 

ανατροφοδότηση, μάλιστα, φάνηκε πως είναι το ζητούμενο για τα παιδιά με ΗΕΑ, αυτό 

μπορεί ενδεχομένως να συνδεθεί με το γεγονός ότι η ανατροφοδότηση όταν είναι άμεση 

φέρει σημαντικά μαθησιακά οφέλη σύμφωνα με αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν και 

άλλες έρευνες (Baechle & Lian, 1990· Brosvic, Dihoff, Epstein & Cook, 2006· Jayanti, 

Gersten & Baker, 2008· Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009). 

Παράλληλα, άλλο θετικό αποκύημα  από τη χρήση της ανατροφοδότησης ήταν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονταν την πορεία των μαθητών μέσω αυτής, πιθανότατα διότι 

καταλαβαίνουν καλύτερα τη μεθοδολογία που ακολούθησε ο μαθητής βάσει των 

ενδείξεων πληθώρας άλλων ερευνών που συμφωνούν με την παραπάνω θέση (Nicol & 

Macfarlane-Dick, 2006· Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009). Τέλος, η 

συνεργασία με τους συνομηλίκους θεωρήθηκε σημαντική για τους μαθητές με ΗΕΑ, 

πιθανότατα λόγω της οικειότητας που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμαθητών και της 

αμεσότητας στην παροχή πληροφοριών εκατέρωθεν, σε παρόμοια αποτελέσματα μάλιστα 

καταλήγουν ποικίλες άλλες έρευνες (Hughes & Fredrick, 2006· Jayanti, Gersten & Baker, 

2008· Cohen, 2011). Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ερευνητικά πως η έτερο-
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ανατροφοδότηση που προέρχεται από λίγο μεγαλύτερους μαθητές είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμη (Carabine & Downton, 2000), ίσως λόγω του γεγονότος ότι οι στόχοι που 

καλούνται να φτάσουν οι μαθητές με ΗΕΑ έχουν ήδη κατακτηθεί από τους μεγαλύτερους 

μαθητές σε τέτοιο βαθμό που είναι εφικτή η μεταλαμπάδευση σημαντικών στοιχείων. 

4.2 Συμπεράσματα  

Από τα παραπάνω προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία συνοδεύονται 

από τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις  και τις προτάσεις της έρευνας αυτής. 

1ο ερευνητικό ερώτημα: Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τη διαδικασία τις 

ανατροφοδότησης; 

Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι νευραλγικό κομμάτι της ανατροφοδότησης είναι ο 

διάλογος μέσω του οποίου ο μαθητής καλείται το χάσμα μεταξύ του σημείου που 

βρίσκεται και αυτού που καλείται να φτάσει. Σημαντικά στοιχεία, λοιπόν, βάσει των 

εκπαιδευτικών είναι ο εποικοδομητικός διάλογος και η παροχή ευκαιριών στους μαθητές 

τόσο για ανταπόκριση στην όλη διαδικασία όσο για αυτοανατροφοδότηση. 

Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν ότι προσφέρουν σαφή και επεξηγηματική 

ανατροφοδότηση στον μαθητικό πληθυσμό που τον βοηθά να υπερβεί τις δυσκολίες του 

και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. 

Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως η ανατροφοδότηση πρέπει να παρέχεται άμεσα 

κατά και μετά την εκπόνηση μιας εργασίας. Ετεροχρονισμένη ανατροφοδότηση εντός δύο 

ημερών τους βρίσκει σχετικά σύμφωνούς ενώ μιας βδομάδας θεωρείται αρκετά μεγάλο 

διάστημα.  
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Οι εκπαιδευτικοί έκριναν πως είναι αναγκαίο η ανατροφοδότηση να εμπεριέχει 

ενθαρρυντικά και θετικά σχόλια, καθώς είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται η 

προσπάθεια του κάθε μαθητή και να ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του.  

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε πως είναι σύμφωνοι στο να παρέχουν τόσο προφορική 

όσο και γραπτή ανατροφοδότηση, ανεξάρτητα από τις επιταγές του διευθυντή. Μέσω 

αυτής, μάλιστα, έκριναν πως ενημερώνονται και οι γονείς για την πορεία του παιδιού τους.  

2ο ερευνητικό ερώτημα: Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τα οφέλη της 

ανατροφοδότησης;  

Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως η ανατροφοδότηση είναι σημαντική για τους 

μαθητές και τη χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν ή να αναθεωρήσουν το έργο τους. 

Ακόμη, συμφώνησαν σχετικά με το ότι μπορούν να αντιληφθούν κατόπιν της 

ανατροφοδότησης την πρόοδο των μαθητών.  

Οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν τη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης, καθώς οι 

μαθητές τη χρησιμοποιούν προς όφελός τους και δεν θεωρούν πως ο χρόνος που 

αφιερώνεται σε αυτήν είναι χαμένος.  

3ο ερευνητικό ερώτημα: Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για την ετεροανατροφοδότηση 

και την αυτοανατροφοδότηση των μαθητών;  

Οι εκπαιδευτικοί έκριναν πως οι μαθητές μπορούν να παρέχουν χρήσιμη 

ανατροφοδότηση στους συνομηλίκους τους και στον εαυτό τους. Σε μικρότερο βαθμό 

όμως πιστεύουν ότι οι συνομήλικοι αποτελούν την καλύτερη πηγή ανατροφοδότησης. 

Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν πως ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να 

αναθεωρούν την εργασία τους χωρίς τις δικές τους υποδείξεις και θεώρησαν ότι οι 
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μαθητές έχουν μικρή κατεύθυνση από τους ίδιους στη διαδικασία αυτή. Ο σκοπός της 

ανατροφοδότησης θεώρησαν πως είναι η αυτοαξιολόγηση. 

4ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τη χρησιμότητα της 

ανατροφοδότησης;  

Ο μαθητικός πληθυσμός φάνηκε να είναι θετικά προσκείμενος στην 

ανατροφοδότηση, καθώς κάνει χρήση αυτής, παρακινείται, αλλάζει τρόπο σκέψης και 

βελτιώνεται μέσω αυτής.  

Οι μαθητές αρέσκονται να ακούν σχόλια για το έργο τους και επιθυμούν να 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία τους, προκειμένου να γνωρίζουν την 

πρόοδό τους. Μάλιστα, ενδιαφέρονται αρκετά και για τη χαμηλή βαθμολογία. 

Οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν μέσω της βαθμολογίας την πορεία τους μέχρι 

τη δεδομένη αυτή στιγμή που εξετάστηκαν αλλά ακόμη και να υποθέσουν τη μελλοντική. 

Ασπάζονται την αντίληψη ότι οι καλοί βαθμοί είναι συνυφασμένοι με το επάγγελμα που 

θέλουν να κάνουν στο μέλλον. 

5ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι προτιμήσεις των παιδιών ως προς την παροχή 

της ανατροφοδότησης; 

Οι μαθητές προτιμούν στην πλειοψηφία την περιγραφική γραπτή ανατροφοδότηση 

και ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει την βαθμολογία. Μοιρασμένες σχετικά είναι οι 

απαντήσεις αναφορικά στη δυσκολία της αποκωδικοποίησης της γραπτής 

ανατροφοδότησης. Ένα μεγάλο ποσοστό (71%) επιλέγει την προσωπική ανατροφοδότηση 

και ως τρόπο παραλαβής των τεστ προσωπικά από τον εκπαιδευτικό. Η συντριπτική 

πλειοψηφία (98%) επιθυμεί να μάθει τις σωστές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει. 
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6ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τον ρόλο των 

συνομηλίκων, των εκπαιδευτικών και των γονέων στην ανατροφοδότηση;  

Οι μαθητές θεωρούν πως οι συμμαθητές αποτελούν μια καλή πηγή 

ανατροφοδότησης  που την εμπιστεύονται αρκετά, ωστόσο η κύρια επιλογή τους είναι ο 

εκπαιδευτικός η γνώμη του οποίου θεωρείται αυθεντία. Η ανατροφοδότηση που 

προέρχεται από τον εκπαιδευτικό ενημερώνει και τους γονείς για την πορεία των παιδιών 

τους.  

7ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

την ανατροφοδότηση ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες; 

Συλλήβδην οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν σχετική ομοφωνία στις απαντήσεις τους 

πλην του γεγονότος ότι όσο περισσότερες σπουδές και εμπειρία έχει κάποιος τόσο 

μεγαλύτερη σημασία αποδίδει στην ανατροφοδότηση.  

8ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς διαφοροποιούνται οι απόψεις των μαθητών για την 

ανατροφοδότηση ως προς τους δημογραφικούς παράγοντες; 

Εν αντιθέσει με την ομοιογένεια στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, αυτές των 

μαθητών σημείωσαν ποικιλομορφία, που παρουσιάζεται ακόμη και σε μαθητές που 

φοιτούσαν στην ίδια τάξη. Γενικά παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια δίνουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ανατροφοδότηση του δασκάλου και είναι θετικότερα ως προς την ενεργή 

χρήση της ανατροφοδότησης ενώ τα αγόρια προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό να παίρνουν 

προσωπικά τα τεστ πίσω από τον εκπαιδευτικό.  Όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών 

τόσο περισσότερο αυξάνονται οι απαιτήσεις των μαθητών και η επιρροή που ασκούν οι 

γονείς πάνω τους αναφορικά στην ανατροφοδότηση που λαμβάνουν. Επίσης, καθώς 

μεγαλώνουν ηλικιακά μειώνεται το ενδιαφέρον τους για τα λάθη τους ενώ αυξάνεται η 

επιθυμία να λαμβάνουν τα τεστ προσωπικά από ένα σημείο διανομής.  
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9ο ερευνητικό ερώτημα: Πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις των μαθητών 

αναφορικά με τη λήψη ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτικούς ως προς τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά; 

Ανεξαρτήτως φύλου παρατηρήθηκε προτίμηση στην προσωπική ανατροφοδότηση, 

ειδικά τα αγόρια επέλεξαν να παίρνουν προσωπικά τα τεστ πίσω. Μάλιστα, όσο 

μεγαλώνουν έχουν μικρότερο ενδιαφέρον για τα λάθη και περισσότερο προτιμούν την 

προσωπική επιστροφή των τεστ.  

Εν κατακλείδι, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές έχουν ως επί το πλείστον 

θετική αντίληψη απέναντι στην ανατροφοδότηση, γεγονός που είναι εξαιρετικά 

σημαντικό, διότι οι αντιλήψεις επηρεάζουν και καθορίζουν τις ενέργειες των ατόμων. Εν 

αντιθέσει με τους εκπαιδευτικούς - που παρουσιάζουν σχετική ομοιογένεια στις 

αντιλήψεις και στις πρακτικές τους - στον μαθητικό πληθυσμό εμφανίστηκε μια 

ποικιλομορφία στις αντιλήψεις και τις προτιμήσεις τους. Ως εκ τούτου, παρουσιάστηκε η 

ανάγκη του μαθητικού πληθυσμού για προσωπική, άμεση και εξατομικευμένη 

ανατροφοδότηση. Αν αναλογιστεί κανείς και την πολυπλοκότητα του φάσματος των 

Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών θα κατανοήσει την ανάγκη για εξατομίκευση, μάλιστα η 

εξατομικευμένη ανατροφοδότηση αποτελεί μια ισχυρή μέθοδο βιβλιογραφικά που βοηθά 

τους μαθητές να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι σχεδόν 

αδύνατον ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί άμεσα ώστε να ανατροφοδοτεί προσωπικά και 

την κατάλληλη χρονική στιγμή κάθε μαθητή - κάτι το οποίο επιθυμεί και η πλειοψηφία 

των μαθητών -  είναι ωφέλιμο να παρακινεί για έτεροανατροφοδοτηση μεταξύ των 

συμμαθητών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται προσωπική ανατροφοδότηση ανά πάσα 

στιγμή. Γενικός άξονας θα πρέπει να είναι ο σεβασμός στις ατομικές προτιμήσεις των 

παιδιών, η επιδίωξη για άρτια ανατροφοδότηση που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τους 

και προάγει ένα θετικό συναίσθημα. Η διαδικασία της ανατροφοδότησης και της μάθησης 
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εν γένει είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης που στηρίζεται στον διάλογο μέσω του 

οποίου γίνεται αντιληπτό το γνωστικό κεφάλαιο του μαθητικού πληθυσμού. Βάσει αυτού, 

μετέπειτα, στήνεται σταδιακά η σκαλωσιά που θα οδηγήσει μελλοντικά στην 

αυτορρύθμιση του παιδιού. Απώτερος στόχος της όλης διαδικασίας είναι η αγαστή 

συνεργασία όλων προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

Στο πλαίσιο αναφοράς στις εκπαιδευτικές επιπτώσεις της παρούσας έρευνας αξίζουν 

να σημειωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις όπως προέκυψαν από την παρούσα μελέτη. 

Πιθανή επίπτωση του γεγονότος ότι οι μαθητές προτιμούν περιγραφική προσωπική 

ανατροφοδότηση, την οποία όπως γνωρίζουμε συνήθως δεν παίρνουν στο σχολείο, είναι 

ότι δεν θα έχουν στη διάθεση τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να βελτιώσουν τη 

δουλειά τους.  

Στο ίδιο μοτίβο, η επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

την ανατροφοδότηση που παρέχεται μεταξύ συνομηλίκων, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι οι μαθητές αποζητούν την άμεση προσωπική ανατροφοδότηση ενώ παράλληλα 

εμπιστεύονται την ανατροφοδότηση των συνομηλίκων τους, πιθανόν να οδηγήσει στην 

έλλειψη οφέλους που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να 

πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτικό σε όλους μαθητές ταυτόχρονα προσωπική 

ανατροφοδότηση. Αν δεν εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, την ανατροφοδότηση 

μεταξύ συνομηλίκων οι μαθητές δε θα λαμβάνουν την ανατροφοδότηση που χρειάζονται 

με όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται.  

Η αντίληψη που έχουν οι μαθητές ότι οι καλοί βαθμοί θα τους βοηθήσουν να 

επιτελέσουν το επάγγελμα που επιθυμούν μελλοντικά ίσως τους οδηγεί στην αντιμετώπιση 

της μάθησης χρησιμοθηρικά. Μάλιστα είναι πιθανή η απογοήτευση των μαθητών - στην 
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περίπτωση χαμηλής βαθμολογίας - και η παραίτησή τους από κάθε προσπάθεια βελτίωσης. 

Η επαγγελματική αποκατάσταση δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός και συνυφασμένη με τη 

λειτουργία του σχολείου, αναγκαία είναι η υιοθέτηση της ουμανιστικής προσέγγισης και 

εστίασης στην παιδευτική λειτουργία αυτού. 

Μόνο οι εκπαιδευτικοί με περισσότερες σπουδές και εμπειρία δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στην ανατροφοδότηση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών να 

μη παρέχει την απαιτούμενη προσοχή, κατ’ επέκταση λοιπόν οι μαθητές τους να μην 

έχουν τα ίδια μαθησιακά οφέλη από τη διαδικασία αυτή.   

Εξαιτίας της ποικιλομορφίας που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις των παιδιών 

αναφορικά με τις προτιμήσεις τους στην ανατροφοδότηση - ακόμη και σε μαθητές που 

φοιτούν στην ίδια τάξη -  σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία που απαντάται στις ΗΕΑ 

και στις νοημοσύνες που έχει αναπτυγμένες το εκάστοτε παιδί, πιθανότατα να είναι 

καταστροφική η παροχή του ίδιου τύπου ανατροφοδότησης με την ίδια μορφή και τρόπο, 

ωστόσο είναι μια πρακτική που συνηθίζεται στις σχολικές τάξεις, όπως προκύπτει και από 

την ομοφωνία των εκπαιδευτικών σε πολλά θέματα στην παρούσα έρευνα.  

Στον τομέα των ΗΕΑ προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα μέσα από την παρούσα 

έρευνα. Παρουσιάζεται η αξία της ανατροφοδότησης στον τομέα της μάθησης και 

φανερώνεται η συμβολή αυτής στην αυτορρύθμιση των μαθητών. Η άμεση 

ανατροφοδότηση φαίνεται να είναι υψίστης σημασίας για τους μαθητές με ΗΕΑ, ενώ 

παράλληλα η διαλογική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ή και 

μεταξύ των μαθητών με στόχο την υπερπήδηση εμποδίων και την τελική κατάκτηση του 

στόχου, είναι ανάμεσα στις σημαντικότερες λειτουργίες της ανατροφοδότησης. Συλλήβδην 

τα οφέλη της ανατροφοδότησης είναι πολλά, όπως διαπιστώνονται τόσο από τους μαθητές 
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όσο και από τους εκπαιδευτικούς, καθώς συμβάλλουν στην εκπαιδευτική και διδακτική 

διαδικασία.  

Εν συνεχεία, κρίνεται αναγκαίο να γίνει μνεία στη συμβολή της έρευνας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις. Έμφαση θα ήταν καλό 

να δοθεί στον διάλογο μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί πιο εύκολα παρακολουθούν τον 

τρόπο σκέψης του παιδιού, εντοπίζουν τα τρωτά σημεία και ανατροφοδοτούν 

τοιουτοτρόπως ανάλογα. Εξέχον στόχος των εκπαιδευτικών και επιδιωκόμενη ανάγκη των 

παιδιών είναι η σαφήνεια στην ανατροφοδότηση, γεγονός που είναι απαραίτητο να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη από τον καθένα. Ο χρόνος αποτελεί σημαντική παράμετρο της 

ανατροφοδότησης όπως και η χρήση θετικών σχολίων που εντείνουν την αυτοπεποίθηση 

του παιδιού, είναι αξιοσημείωτα στοιχεία που χρήζουν προσοχής. Λόγω του μεγάλου 

φάσματος των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών είναι επιτακτική ανάγκη η εξατομίκευση 

στην παροχή ανατροφοδότησης, μάλιστα οι μαθητές αποζητούν την άμεση και προσωπική 

ανατροφοδότηση. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό μέσο της ετεροανατροφοδότησης 

μεταξύ συμμαθητών. Η παρακίνηση προς ετεροανατροφοδότηση και προς σταδιακή 

αυτορρύθμιση είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται, λοιπόν, στις μέριμνες του εκπαιδευτικού 

όπως και η βαθμιαία μετατόπιση του κέντρου εξουσίας από τον ίδιο στους συμμαθητές και 

στον ίδιο τον μαθητή που έχει ανάγκη. Χρυσή τομή αναδείχθηκε η χρήση της 

περιγραφικής ανατροφοδότησης που ενίοτε συνοδεύεται από βαθμολογία, έτσι πιθανότατα 

ο μαθητής να μυηθεί και να εστιάζει στην περιγραφική ανατροφοδότηση η οποία επί της 

ουσίας μπορεί να τον βοηθήσει.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα βοηθήσουν στη διατύπωση προτάσεων, 

ώστε οι εκπαιδευτικοί να καταστούν αποτελεσματικοί, εστιάζοντας στις προτιμήσεις των 

παιδιών αναφορικά στην ανατροφοδότηση που παρέχουν. Επιπρόσθετα, θα 

παρουσιαστούν οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, γεγονός που δύναται να βοηθήσει στον 
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αναστοχασμό των ενεργειών τους, ούτως ώστε να προχωρήσουν στις αντίστοιχες 

τροποποιήσεις. Το έμψυχο δυναμικό της σχολικής μονάδας, λοιπόν - διευθυντής, 

εκπαιδευτικοί και μαθητικός πληθυσμός – μπορεί να ευνοηθεί από τα πορίσματα της 

έρευνας. Κατ΄ επέκταση βάσει της συστημικής προσέγγισης ορισμένα από τα 

υποσυστήματα στα οποία μετέχει το παιδί, όπως οικογένεια και σχολείο θα ήταν ωφέλιμο 

να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα της έρευνας, προκειμένου να παρέχουν στα 

παιδιά την ανατροφοδότηση που επιθυμούν και τους ταιριάζει. Τελικός παραλήπτης των 

αλλαγών που μπορεί να πραγματοποιηθούν στην ανατροφοδότηση που παρέχεται από τους 

εκπαιδευτικούς, είναι το ίδιο το παιδί, γεγονός που θα έχει, βάσει της βιβλιογραφίας, 

πολλαπλά και πολυεπίπεδα οφέλη για το ίδιο και μεταγενέστερα για ολόκληρη την 

κοινωνία στην οποία μετέχει. 

Βάσει των παραπάνω λοιπόν, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν ορισμένες 

ενέργειες, πέραν των όσων αναφέρθηκαν και της γενικότερης φιλοσοφίας που είναι 

αναγκαίο να υιοθετηθεί. Κρίνεται αναγκαίο επί του πρακτέου, να εμπλουτισθεί η βασική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης. Μάλιστα, η διαρκής επιμόρφωση 

στον τομέα αυτό θα ήταν χρήσιμη προκειμένου να αναπτυχθεί μια κουλτούρα 

αξιολόγησης προσανατολισμένη στην ανατροφοδότηση. Τέλος, οι συντονιστές οφείλουν 

να λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστές» της προαναφερθείσας φιλοσοφίας.  

4.3 Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς που είναι αναγκαίο να 

αναγνωριστούν. Πρωταρχικά, ένας από τους κατεξοχήν περιορισμούς αφορά στο δείγμα, 

καθώς η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με βολική δειγματοληψία. Παράλληλα, ένας 

άλλος περιορισμός αφορά στον τρόπο χορήγησης των εργαλείων, παρόλο που 

πραγματοποιήθηκε σε ομάδες 4 – 5 ατόμων η έρευνα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα 
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αντιγραφής και μη ειλικρινούς απάντησης. Ένας άλλος περιορισμός σχετίζεται με την 

περιγραφική απόδοση της λέξης «ανατροφοδότηση», ώστε να γίνει αντιληπτή από τον 

μαθητικό πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι τα 

συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν, καθώς αναδεικνύουν απλώς τάσεις στις 

αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και στις αντιλήψεις και 

προτιμήσεις των μαθητών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας είναι χρήσιμο να διατυπωθούν 

ορισμένες προτάσεις που δύνανται να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για 

περαιτέρω έρευνα. Όπως έχει προαναφερθεί δεν υπάρχει ιδιαίτερη σύγχρονη βιβλιογραφία 

στον ελλαδικό χώρο αναφορικά στην ανατροφοδότηση στο δημοτικό σχολείο και ειδικά 

σε μαθητές με ΗΕΑ. Βάσει των παραπάνω, λοιπόν, έχουν νόημα οι παρακάτω προτάσεις. 

Η διεξαγωγή της ίδιας έρευνας σε μεγαλύτερη έκταση, ακολουθώντας ακόμη και 

διαφορετικά εργαλεία θα μπορούσε να φέρει μια καλύτερη εικόνα της υπάρχουσας 

κατάστασης. Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και η 

μετέπειτα σύγκριση των αποτελεσμάτων με την παρούσα θα είχε επίσης ενδιαφέρον. 

Επιπρόσθετα, συγκριτική έρευνα πριν και μετά από επιμορφωτικό σεμινάριο στον τομέα 

της ανατροφοδότησης θα ήταν ωφέλιμη. Τέλος, ιδιαιτέρως καινοτόμα θα ήταν κάποια 

έρευνα που αφορά στις προτιμήσεις των παιδιών στην ανατροφοδότηση ανάλογα με την 

υποομάδα των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στην οποία υπάγονται. 
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2. Πίνακας ομαδοποίησης των στοιχείων του ερωτηματολογίου ανά άξονα 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών Ερωτηματολόγιο Μαθητών 

1. η ευθύνη για την 

ανατροφοδότηση (ερωτ. 5, 14, 32) 

1. η ενεργή χρήση της 

ανατροφοδότησης (Ερ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14) 

2. η πρόοδος που πιστεύουν ότι 

επέρχεται με την 

ανατροφοδότηση (ερωτ. 1, 4, 13, 

26) 

2.η απόλαυση της ανατροφοδότησης 

(Ερ. 7, 8) 

3. η μη χρησιμότητα της 

ανατροφοδότησης (ερωτ. 9, 12, 

20, 25) 

3.η βοήθεια μεταξύ των 

συνομηλίκων (Ερ. 9, 10, 11, 12, 13) 

4. η ετεροαξιολόγηση και 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών 

(ερωτ. 18, 24, 31) 

4.η αγνόηση της ανατροφοδότησης 

(Ερ. 15, 16) 

5. η επιβράβευση των παιδιών 

(ερωτ. 10, 15, 21, 23, 30, 34) 

5.η πλήρωση των προσδοκιών (Ερ. 

18, 19) 

6. η διαδικασία ανατροφοδότησης 

(ερωτ. 22, 28, 33, 36) 

6.τα σχόλια του εκπαιδευτικού (Ερ. 

17, 20, 21, 22, 26) 

7. η αυτορρύθμιση των μαθητών 

(ερωτ. 2, 7, 17, 29, 37) 

7.οι γονείς (Ερ. 23, 24, 25) 

8. το έργο της ανατροφοδότησης 

(ερωτ. 6, 16, 27) 

8.προτιμήσεις (Ερ. 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33) 

9. ο χρόνος της ανατροφοδότησης 

(ερωτ. 3, 8, 11, 19, 35) 
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3. Πίνακες ελέγχων κανονικότητας 

 

Πίνακας παραρτήματος 1 

 

Έλεγχοι Κανονικότητας (δείγμα μαθητών) 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ενεργή χρήση της 

ανατροφοδότησης 

0,167 200 0,000 0,918 200 0,000 

Απόλαυση της 

ανατροφοδότησης 

0,217 200 0,000 0,890 200 0,000 

Βοήθεια μεταξύ των 

συνομηλίκων 

0,099 200 0,000 0,949 200 0,000 

Αγνόηση της 

ανατροφοδότησης 

0,194 200 0,000 0,872 200 0,000 

Πλήρωση των 

προσδοκιών 

0,344 200 0,000 0,707 200 0,000 

Τα σχόλια του 

εκπαιδευτικού 

0,158 200 0,000 0,846 200 0,000 

Επιρροή των γονέων 0,142 200 0,000 0,907 200 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Πίνακας παραρτήματος 2 

 

Έλεγχοι Κανονικότητας (δείγμα εκπαιδευτικών) 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ευθύνη για την 

ανατροφοδότηση 

0,154 100 0,000 0,945 100 0,000 

Πρόοδος που πιστεύουν 

ότι επέρχεται με την 

ανατροφοδότηση 

0,134 100 0,000 0,942 100 0,000 

Μη χρησιμότητα της 

ανατροφοδότησης 

0,132 100 0,000 0,938 100 0,000 

Ετεροαξιολόγηση και 

αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών 

0,125 100 0,001 0,971 100 0,028 

Επιβράβευση των 

παιδιών 

0,101 100 0,014 0,959 100 0,003 

Διαδικασία 

ανατροφοδότησης 

0,148 100 0,000 0,943 100 0,000 

Αυτορρύθμιση των 

μαθητών 

0,109 100 0,005 0,979 100 0,121 

Έργο της 

ανατροφοδότησης 

0,130 100 0,000 0,961 100 0,005 

Χρόνος της 

ανατροφοδότησης 

0,130 100 0,000 0,978 100 0,092 

a. Lilliefors Significance Correction 
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4. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών  

 



160 
 

 

 



161 
 

 



162 
 

 



163 
 

 

 

 



164 
 

 

 

 



165 
 

5. Ερωτηματολόγιο μαθητικού πληθυσμού 
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