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  ABSTRACT

This  research  was  carried  out  in  an  attempt  to  present  and  analyze  the 

different kinds of reactions teachers exhibit, when students respond incorrectly to 

their oral questions, and the impact of these reactions on the learning procedure. The 

researchers observed and tape-recorded 53 school hours at different schools and in 

this  article  present  the  teacher  reactions  recorded,  using  descriptive  statistics. 

Throughout this process the researchers realized that the way teachers interact with 

students (as far as incorrect responses to the teacher’s oral questions are concerned) 

affects  the  classroom  climate,  the  quality  and  the  closeness  of  student-teacher 

relationships, the kind of feedback students receive as well as the attendance rates of 

the students. Therefore, the goal of this survey is to highlight the importance of the 

teacher reactions, as a major determinant of student progress.

   

    1. Το πλαίσιο του προβληματισμού

Συχνά  στη  διαδικασία  της  μάθησης  οι  εκπαιδευτικοί  καλούνται  να 

αντιμετωπίζουν  λανθασμένες  απαντήσεις  μαθητών.  Το  θέμα  της  παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης  του  λάθους  έχει  αποτελέσει  αντικείμενο  μελέτης  πολλών 

ψυχοπαιδαγωγικών  ερευνών3 και  μελετών  τις  τελευταίες  δεκαετίες  (Αθανασίου 

1 Η ερευνήτρια είναι σχολική Σύμβουλος φιλολόγων.
2 Η ερευνήτρια, είναι καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας, υπότροφος του Ι.Κ.Υ.,  διδάκτορας του 
τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .
3 Σχετική  με  τις  αντιδράσεις  των εκπαιδευτικών  στις  ορθές  και  μερικώς  ορθές  απαντήσεις  των 
μαθητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η έρευνα της Φωτίου Π. και Σουλιώτη Ευ.  που 
πραγματοποιήθηκε σε σχολεία των Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας το 2004. Το 1996 η Μ.Ράπτη με 
την έρευνά της αποβλέπει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι δάσκαλοι διαχειρίζονται τις 
απαντήσεις  των μαθητών  ,που  θεωρούνται  λανθασμένες,  στο  μάθημα  της  Ν.  Γλώσσας  και  των 
Μαθηματικών της Ε΄τάξης σε δημοτικά σχολεία της Δυτικής Στερεάς και Ηπείρου. Το 1995 από 
σχετική έρευνα του Θρασύβουλου Μπέλλα έχει παρατηρηθεί ότι η αντιμετώπιση του λάθους των 
μαθητών από το δάσκαλο στην ορθογραφία και στα μαθηματικά δεν είναι συνήθως αυτή που θα 
έπρεπε.  Άλλη  έρευνα  είναι  αυτή  του  Η.  Ματσαγγούρα,  που  έγινε  στις  τρεις  τελευταίες  τάξεις 
δημοτικών  σχολείων  του  Πειραιά  το  1987.  Σχετική  έρευνα  με  τη  λεκτική  αλληλεπίδραση 
πραγματοποιήθηκε  σε  μαθητές  της  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στη  Θεσσαλονίκη  από  την 
Ευσταθίου , Μ.- Καραγεωργάκη το 1985. 
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2000, Bartholomae 1980, Γιαννακούλης 1992, Edge 1989, Richards 1992). Από τις 

έρευνες  αυτές  και  από  τη  μελέτη  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  προκύπτει  ότι  η 

αντίδραση του δασκάλου στις  απαντήσεις  των μαθητών έχει  ιδιαίτερη σημασία, 

διότι από το είδος της αντίδρασής του εξαρτάται το επίπεδο και η ποιότητα της 

περαιτέρω επικοινωνίας, ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της 

διδασκαλίας,  το είδος της ανατροφοδότησης (feedback),  που δέχεται  ο μαθητής, 

καθώς επίσης και η γενικότερη ατμόσφαιρα της τάξης. 

Ιδιαίτερα  η  παιδαγωγική  διαχείριση  του  λάθους  είναι  μια  από  τις  βασικές 

λειτουργίες της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment) , η οποία έχει ως 

στόχο όχι μόνο να ελέγξει την πορεία μάθησης και επίδοσης του μαθητή αλλά να 

αναζητήσει τις αιτίες των αποτελεσμάτων και να επιχειρήσει να κάνει βελτιωτικές 

παρεμβάσεις  εγκαίρως,  πριν  οριστικοποιηθούν  οι  αποτυχίες  της  παρέμβασης. 

(Ματσαγγούρας 1999: 295) Επομένως η ανάλυση και η διάγνωση των αιτίων, που 

προκαλούν τα λάθη,  για τον εκπαιδευτικό αποτελούν πηγή πληροφόρησης για τις 

τυχόν αδυναμίες των μαθητών και για το μαθητή αφορμή για νέα μάθηση. (Βάινας 

1998:101-103) Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις πληροφορίες που θα συλλέξουν, με 

αφορμή τη λανθασμένη απάντηση, θα διαμορφώσουν και θα 

σχεδιάσουν  τη  νέα  διδακτική  διαδικασία  και  τις  μεθόδους  ,  οι  οποίες  θα  είναι 

προσαρμοσμένες  στο  γνωστικό  και  μαθησιακό  επίπεδο  των  μαθητών  και  θα 

επιφέρουν τη νέα γνώση στους μαθητές.

2. Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας

Στην καθημερινή μας επικοινωνία όταν λέμε «λάθος»εννοούμε, συνήθως, 

κάτι που αποκλίνει από μία αποδεκτή νόρμα ή συμπεριφορά ή κάτι που παραβιάζει 

αρχές, νόμους, κ.λ.π, με απρόβλεπτες τις συνέπειες αυτής της παραβίασης. Άλλοτε 

επικρίνουμε πράξεις συνανθρώπων μας και τις χαρακτηρίζουμε λανθασμένες με το 

σκεπτικό ότι  ξεπερνούν ισχύουσες  κοινωνικές  ή ηθικές  αρχές  κ.ο.κ  (Αθανασίου 

2000: 204, Γκότοβος 1997, Edge 1989, Φραγγουδάκη 1987)

Στα ορθογραφικά και ερμηνευτικά λεξικά η έννοια του λάθους ταυτίζεται 

συνήθως με την έννοια του σφάλματος. Στο χώρο όμως της παιδαγωγικής και της 

διδακτικής  επιχειρείται  μια  διάκριση  ανάμεσα  στους  δυο  όρους.  Κάποιος  κάνει 

σφάλμα, όταν δεν εφαρμόζει σωστά έναν κανόνα ή μια θεωρία την οποία γνωρίζει ή 

θα  έπρεπε  να  γνωρίζει,  ενώ  κάποιος  κάνει  λάθος  κατά  την  αναζήτηση  μιας 

καινούριας  θεωρίας.  Στην  καθημερινή  σχολική  πρακτική  αυτό  σημαίνει  ότι  ο 
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μαθητής που κάνει λάθη επιχειρεί κάτι καινούριο, ανακαλύπτει, δημιουργεί, κρίνει 

και  προβληματίζεται,  ενώ  ο  μαθητής  που  κάνει  σφάλματα  απλά  εφαρμόζει  τις 

υπάρχουσες θεωρίες και κανόνες με αποτέλεσμα το σφάλμα να συνδέεται τελικά με 

την κακή μνήμη και προσοχή. (Ράπτη 1996:20-21)

Στη  διεθνή  βιβλιογραφία  και  ειδικότερα  στην  Αγγλική  γίνεται  σαφής 

εννοιολογική διάκριση ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες λαθών: (Αθανασίου 2000:206-

207, Edge 1989).

Α)  Τα  λάθη  που  αποκαλούνται  errors.  Τα  λάθη  αυτής  της  κατηγορίας 

οφείλονται  κατεξοχήν  σε  άγνοια  των  κανόνων,  που  παραβιάζονται  από  τους 

μαθητές και απαιτούν νέα παρέμβαση του εκπαιδευτικού,  ώστε με επαναλήψεις, 

ασκήσεις, πρόσθετη διδασκαλία κ.λ.π. να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν.

Β) Τα λάθη που αποκαλούνται mistakes   ή   slip     mistakes  .Τα λάθη αυτής της 

περίπτωσης  οφείλονται  κυρίως  σε  απροσεξία,  επιπολαιότητα,  βιασύνη  και 

ανεπαρκή εξάσκηση. Στην περίπτωση αυτή συστηματικές ασκήσεις με κείμενα για 

αποκατάσταση του λάθους θεωρούνται πολύ χρηστικές.

Γ)  Τα  λάθη  που  αποκαλούνται  attempt     mistakes  .  Στην  κατηγορία  αυτή 

υπάγονται συνήθως σφάλματα περιεχομένου, τα οποία οφείλονται σε ελλιπή γνώση 

και  χρήση  της  γλώσσας,  σε  φτωχό  λεξιλόγιο  και  σε  άγνοια  ή  ελλιπή  γνώση 

αποδεκτών κανόνων επικοινωνίας.

Στην παρούσα έρευνα η έννοια του λάθους επικεντρώνεται στον προφορικό 

λόγο. Ο προσδιορισμός του λάθους στη γλώσσα και ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο 

δεν είναι εύκολος, ούτε στη μορφή, ούτε στο περιεχόμενο, καθώς τα κριτήρια του 

προσδιορισμού του δεν είναι σταθερά. Επίσης ο προφορικός λόγος ρέει γρήγορα 

και  είναι  πολύ  δύσκολο  να  τον  παρακολουθήσει  κανείς  με  συνέπεια.  Οι 

γραμματικοί,  συντακτικοί,  μορφολογικοί  και  οι  κανόνες  που  είναι  κοινωνικά 

αποδεκτοί  δεν  μπορούν  να  προσδιοριστούν  με  ακρίβεια  και  αντικειμενικότητα, 

καθώς δεν υπάρχει μόνο μια κατηγορία τέτοιων κανόνων, ούτε επίσης ένα σύστημα 

γλωσσικής  έκφρασης.  Για  τους  λόγους  αυτούς  ένα  προφορικό  λάθος  δύσκολα 

τεκμηριώνεται,  ενώ  η  επισήμανση  του  στο  σχολείο  είναι  συνήθως  ελαστική. 

Ωστόσο, για να μην υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία των μαθητών και σε 

περιβάλλοντα διαφορετικά από το οικογενειακό ή το στενό κοινωνικό στο οποίο 

ζουν , στο σχολείο, ως λάθη χαρακτηρίζονται όλες οι αποκλίσεις από την εκάστοτε 

γλωσσική νόρμα, που θεωρείται αποδεκτή και σε ισχύ. (Αθανασίου  2000:207-208). 

Αποκλίσεις,  δηλαδή,  οι  οποίες  ξεφεύγουν  από  τους  κανόνες  της  ισχύουσας 
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γραμματικής,  σύνταξης,  ορθογραφίας, δομής  του  λόγου  ή  αποκλίσεις,  που 

παραβιάζουν αποδεκτούς κοινωνικούς κώδικες επικοινωνίας. Οι αποκλίσεις αυτές 

είναι χρέος των εκπαιδευτικών να επισημαίνονται, για να είναι σε θέση οι μαθητές 

να επικοινωνούν με άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα και να μη δημιουργούν 

προβλήματα  κατανόησης,  όταν  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν  την  «επίσημη» 

σχολική γλώσσα.

3.Σκοπός της έρευνας

Σε προηγούμενη έρευνά μας4 μελετήσαμε τη στάση του εκπαιδευτικού σε 

ορθές  και  μερικώς  ορθές  απαντήσεις  των  μαθητών  κατά  τη  διαδικασία  της 

διδασκαλίας. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην παιδαγωγική 

διαχείριση  της  λανθασμένης  απάντησης  του  μαθητή.   Θεωρούμε  ότι,  από 

διδακτικής  και  παιδαγωγικής  πλευράς,  οι  αντιδράσεις  των  εκπαιδευτικών  στην 

περίπτωση αυτή είναι καταλυτικές για τη διαδικασία της μάθησης και για το λόγο 

αυτό  θα  πρέπει  να  ερευνηθούν  αναλυτικότερα  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της 

εκπαίδευσης. 

4.Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 28 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έλαβαν μέρος σ` ένα 

ευρύτερο  ερευνητικό  πρόγραμμα.  Στα  πλαίσια  αυτού  του  προγράμματος  οι 

ερευνήτριες με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης 53 διδασκαλιών, επιχείρησαν να 

διερευνήσουν την αντίδραση του εκπαιδευτικού στις λανθασμένες απαντήσεις των 

μαθητών στο μάθημα της Ν. Γλώσσας στην  Α΄ τάξη του Γυμνασίου,. Ως χώρος 

δειγματοληψίας επιλέχτηκαν  σχολεία του νομού Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας.  

  5. Στάση του εκπαιδευτικού σε λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών

Όταν  οι  απαντήσεις  των  μαθητών  είναι λανθασμένες,  η  στάση  των 

εκπαιδευτικών διαμορφώνεται σε εφτά περιπτώσεις, οι οποίες αναγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

      

5.1 Παρουσίαση ευρημάτων
Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων

4 Έρευνα προς δημοσίευση με τίτλο «Στάση των Εκπαιδευτικών στις ορθές και μερικώς ορθές 
απαντήσεις των μαθητών κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας» στο περιοδικό Επστήμη και  
Παιδαγωγία, τεύχος 6, 2004, Τρίπολη.
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i Στάση
xi

Συχν.
vi

Σχετ. συχνότητα
fI%

1 Επιπλήττει/επικρίνει το μαθητή                 (α) 9 4,15
2 Επισημαίνει ότι η απάντηση είναι λάθος και ζητά 

από τους μαθητές να το σχολιάσουν.         (β) 21 9,68

3 Εξηγεί γιατί η απάντηση είναι λάθος          (γ) 50 23,04
4 Απορρίπτει την απάντηση χωρίς αξιολόγηση και 

δίνει το λόγο σε άλλο μαθητή                              (δ) 35 16,13

5 Χωρίς να σχολιάσει την απάντηση λέει ή γράφει 
στον πίνακα τη σωστή                                         (ε) 38 17,51

6 Ζητάει τη γνώμη των άλλων μαθητών χωρίς ο ίδιος 
να σχολιάσει την απάντηση                               (στ) 46 21,2

7  Βοηθά το μαθητή με διευκρινιστικές ερωτήσεις να 
διορθώσει το λάθος του.               (ζ)    18 8,29

Σύνολο 217 100

Από τη μελέτη των δεδομένων  του πίνακα 1  οδηγούμαστε στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις:

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας, στις 53 ώρες διδασκαλίας, αντιδρούν 217 

φορές με εφτά διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης στις λανθασμένες απαντήσεις 

των  μαθητών.   Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  παρουσιάζουν  οι  περιπτώσεις  (γ) 

(23,04%)  και  (στ)  (21,2%),  που  στην  πρώτη  οι  εκπαιδευτικοί  εξηγούν  γιατί  η 

απάντηση είναι λάθος και στη δεύτερη  ζητούν  τη γνώμη των άλλων μαθητών. 

Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  να  τονιστεί  ότι  οι  εκπαιδευτικοί   ελάχιστες  φορές 

(4,15%)  επιπλήττουν  /  επικρίνουν  το  μαθητή.  Με  αρκετά  μεγάλο  ποσοστό 

εμφανίζονται η (ε) περίπτωση, κατά την οποία  χωρίς να σχολιάσουν την απάντηση 

λένε ή γράφουν στον πίνακα τη σωστή (17,51%) και η (δ) , που απορρίπτουν την 

απάντηση χωρίς αξιολόγηση και δίνουν το λόγο σε άλλο μαθητή (16,13%). Με 

ποσοστό  μικρότερο  από  το  10%  ακολουθούν  οι  περιπτώσεις  (β),  που  οι 

εκπαιδευτικοί    επισημαίνουν ότι η απάντηση είναι  λάθος και ζητούν από τους 

μαθητές  να  το  σχολιάσουν  και  (ζ)  κατά  την  οποία   βοηθούν  το  μαθητή  με 

διευκρινιστικές  ερωτήσεις  να  διορθώσει  το  λάθος  του. 

Αντίστοιχα ευρήματα έχουν προκύψει και από άλλες έρευνες.5

Οι  διαφοροποιήσεις  των  τιμών  της  μεταβλητής  Χ  (από  4,15%  -  23,04%) 

παρουσιάζονται εποπτικά στο ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων του πίνακα 2.

Πίνακας 2

5 Δες υποσημείωση 3, σ.1.

5



0

5

10

15

20

25

fi %

α β γ δ ε στ ζ
Περιπτώσεις

5.2. Συζήτηση ευρημάτων .

Από τη διερεύνηση του πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι:

• Κατά κύριο λόγο οι εκπαιδευτικοί  έχουν την τάση να εξηγούν οι ίδιοι  τη 

λανθασμένη απάντηση ( ποσοστό 23,04%) . Ενδιαφέρον και πιο ουσιαστικό 

θα ήταν οι εξηγήσεις να μη δίνονται από το διδάσκοντα αλλά από τον ίδιο το 

μαθητή που απάντησε λάθος, αφού πρώτα με τη βοήθεια του διδάσκοντα το 

αντιληφθεί. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να δοθούν από την τάξη. 

• Σε  αρκετά  μεγάλο  ποσοστό  (17,51%),  επίσης,  παρέχουν  οι  ίδιοι  τις 

απαντήσεις  χωρίς  σχόλια.  Στην  προκειμένη  περίπτωση  δε  μπορούμε  να 

χαρακτηρίσουμε  την  απάντηση  θετική  ή  αρνητική,  γιατί  δεν  υπάρχουν 

λεκτικοί χαρακτηρισμοί. Η αδιαφορία όμως του δασκάλου είναι ένας τρόπος 

διαχείρισης του λάθους , κατά τον οποίο οι μεν μαθητές δεν απογοητεύονται 

από χαρακτηρισμούς αλλά ούτε ενισχύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια, 

οι δε εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται για τα λάθη τους και δε φροντίζουν με 

εξατομικευμένες διδακτικές ενέργειες να τους βοηθήσουν (Βαρνάβα –Σκούρα 

Τζέλα  1989:112-122).  Οι  στάσεις  αυτές  μας  παραπέμπουν  σε 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες αφαιρούν τη δυνατότητα 

των μαθητών  να ασκούνται  στην αξιολόγηση των απαντήσεών τους και να 

δοκιμάζουν  την  κριτική  ικανότητα.  Κρίνεται,  επομένως,  σκόπιμη  η 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών (self-assessment), διότι  όχι μόνο διευκολύνει 

το διδακτικό έργο αλλά και καθιστά τους μαθητές ανεξάρτητα και υπεύθυνα 
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άτομα, που έχουν επίγνωση των αποφάσεων και ενεργειών τους (Τριλιανός 

1998:175-6, Daniel, Perry 2003:104).

• Επιπλέον  η  απόρριψη  της  απάντησης  του  μαθητή  χωρίς  σχολιασμό,  που 

παρατηρείται  σε  ποσοστό  16,13%,  δημιουργεί  συναίσθημα  απογοήτευσης 

στους  μαθητές,  αφού δίνεται  η  εντύπωση ότι  η  άποψή τους δεν  αξίζει  να 

ακουστεί  στην  τάξη  (Τριλιανός  1998:192).  Eξάλλου  το  λάθος  είναι 

αναπόφευκτο στη διαδικασία της μάθησης. Αυτός που προσπαθεί να μάθει, 

κάνει λάθη. Η διάγνωση των αιτίων , που προκάλεσαν τα λάθη, βοηθά πρώτον 

να γίνει η διάγνωση των ικανοτήτων των μαθητών και δεύτερον να ληφθούν 

οι  ανάλογες  διδακτικές  αποφάσεις  να  ανατροφοδοτηθεί  η  διαδικασία  της 

μάθησης με άλλες διδακτικές μεθόδους. Επομένως τα λάθη των μαθητών δεν 

θεωρούνται εμπόδιο στη διαδικασία της μάθησης αλλά αποτελούν αφορμές 

για τη λύση ενός   προβλήματος ( Ράπτη 1996:185-6, Αθανασίου 2003:97-

98.).Ο Σωκράτης στη μαιευτική του μέθοδο δεν αποκλείει το λάθος, αντίθετα 

το κάνει να ξαναφαίνεται , για να προκαλέσει τη σύγκρουση πολλών απόψεων 

και να οδηγήσει τους συνομιλητές του να κατανοήσουν το λάθος τους. Για το 

Σωκράτη  ,  έργο  του  εκπαιδευτικού  είναι  να  οδηγήσει  το  υποκείμενο  στη 

συνείδηση της άγνοιάς του ή του λάθους του, να το βγάλει , δηλαδή, από την 

ασφάλειά του και  να το κάνει  να αμφιβάλλει  για τον εαυτό του.(Κανάκης 

1988, Φράγκος 1984:378, 420-440, 1973)

•  Τέλος  διαπιστώνεται  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  ελάχιστες  φορές  (4,15%) 

επιπλήττουν και επικρίνουν το μαθητή, αντιδράσεις  που είναι  αναγκαίο να 

αποφεύγονται, καθώς προβάλλουν τις αδυναμίες των μαθητών και μειώνουν 

την προσωπικότητα και την αυτοεκτίμησή τους. Ο μαθητής διαμορφώνει το 

εγώ του μέσα από την εικόνα, που έχει ο άλλος γι αυτόν και βρίσκεται σε μια 

κατάσταση  διαρκούς   μεταμόρφωσης  του  εαυτού  του,  ανάλογα  με  την 

αλληλεπίδραση  (interaction),  που  υφίσταται  και  μέσα  από  διαδοχικές 

καταστάσεις  ικανοποίησης  και  δυσαρέσκειας.  (Γκότοβος  1986:108-113).  Η 

χρήση της επίπληξης, όταν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

περίσκεψη  και  σε  καμία  περίπτωση  να  μην  αποθαρρύνει  το  μαθητή  να 

συνεχίσει την προσπάθειά του. Επιπλέον δε θα πρέπει να χαρακτηρίζει την 

προσωπικότητα  του  μαθητή  αλλά  τις  πράξεις  και  τα  πράγματα,  π.χ.  «Η 
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απάντησή σου δεν είναι σωστή ,διότι…..τι γνώμη έχεις εσύ» και όχι « είσαι 

ανόητος , δε μαθαίνεις εσύ γράμματα …..» (Βάινας 1998:103).

• Είναι αξιοπρόσεχτο ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί ,πάνω από το 30%, ζητούν τη 

συνδρομή  της  τάξης  α)  χωρίς  να  σχολιάσουν  οι  ίδιοι  την  απάντηση  στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (21,2%) και  β) επισημαίνοντας  οι  ίδιοι  το λάθος  σε 

ποσοστό 9,68%. Οι αντιδράσεις αυτές θεωρούνται θετικές, διότι οι μαθητές, 

που έκαναν το λάθος, παίρνουν απάντηση ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται οι 

υπόλοιποι   μαθητές   να  εκφράζουν  ελεύθερα  την  άποψή  τους.  Επιπλέον, 

δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας στην τάξη και παροτρύνονται οι μαθητές 

να  συμμετέχουν  ενεργά  σε  έναν  ομαδικό  διάλογο.  Σε  τέτοιες  συζητήσεις 

δίνεται  η  ευκαιρία  στους  μαθητές  να  διαπιστώσουν  την  ορθότητα  των 

απόψεών τους, ενώ παράλληλα ασκούνται στη διατύπωση και έκφραση της 

επιχειρηματολογίας τους  (Good, Brophy  1990:343-344). Οι εκπαιδευτικοί θα 

καταφεύγουν  σ`  αυτές  τις  περιπτώσεις,  αφού  εξαντλήσουν  και  πάλι  τα 

χρονικά περιθώρια και την προσπάθεια να δώσουν έστω και μερικώς ορθή 

απάντηση οι ίδιοι μαθητές, που έκαναν το λάθος.

• Τέλος υπογραμμίζουμε την πλέον θετική στάση των εκπαιδευτικών, κατά την 

οποία κάνουν  βοηθητικές  ερωτήσεις  ή  δίνουν διευκρινιστικές  πληροφορίες 

και παραδείγματα σε μικρό όμως ποσοστό (8,29%). Με τις ερωτήσεις αυτές οι 

εκπαιδευτικοί  καθοδηγούν  το  μαθητή  στο  να  φτάσει  ο  ίδιος  στη  σωστή 

απάντηση,  τον  ενθαρρύνουν  να  ανακαλύψει  μόνος  του  τη  γνώση  και  να 

αναδιαμορφώσει  την  απάντησή  του.  Αρκεί  οι  εκπαιδευτικοί  να  μην 

αντιμετωπίζουν θετικά μόνον τα λάθη των μαθητών,  που προέρχονται  από 

προνομιούχα κοινωνικά στρώματα και  η επίδοσή τους είναι άριστη, αλλά του 

συνόλου  των  μαθητών  (  Μαυρογιώργος,  Γ.  1992,Παπακωνσταντίνου,  Π. 

1989,  Ράπτη  1996:93-111).   Οφείλουν  οι  εκπαιδευτικοί  να  εξαντλούν  τα 

περιθώρια που έχουν, για να βοηθήσουν να βρει ο ίδιος ο μαθητής  τη σωστή 

απάντηση, σε δεύτερη φάση απευθύνονται στην τάξη και τελευταία επιλογή 

πρέπει  να  είναι  η  δική  τους  παρέμβαση.  (Βάινας  1998:101,  Αθανασίου 

2003:207-208).

5.3.   Παραδείγματα  στάσεων των  εκπαιδευτικών  σε  λανθασμένες  απαντήσεις 

των μαθητών κατά περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα
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Ερωτήσεις του/της 
εκπαιδευτικού

Απαντήσεις των 
μαθητών

Στάση του/της εκπαιδευ-
τικού 

Ποια  είναι  η  θεματική 
πρόταση  σ’  αυτή  την 
παράγραφο;

Για πείτε μου μερικές λέξεις 
που  είναι  επιρρήματα;  Έλα 
Ελένη.

-Για τους υπέρηχους.

-Πέρασα…

1.  Επιπλήττει/επικρίνει  το 
μαθητή
-Για  τους υπέρηχους;  Τι  είναι 
αυτά που λες; Το κατάλαβες ή 
δεν το κατάλαβες; Για πρόσεξε 
καλά πριν απαντήσεις.

-Δε  θέλω  να  ακούω  τέτοια. 
Νομίζω ότι αυτά τα κάνατε στο 
Δημοτικό.  Τώρα  απλά  τα 
επαναλαμβάνουμε.

  
 

Κάντε  μου  προτάσεις  στις 
οποίες θα γίνεται σύγκριση.  

Τι  σημαίνει  η  λέξη  ακρο- 
βασίες  στην  παρακάτω  πρό-
ταση;  «  Οι  πολιτικές  ακρο-
βασίες είναι ανεπίτρεπτες.» 

-Η  Μακεδονία  είναι 
προτιμότερη  πόλη  από  το 
Πήλιο.

-Πολιτικές διαμάχες.

2.  Επισημαίνει  ότι  η  απά-
ντηση  είναι  λάθος  και  ζητά 
από  τους  μαθητές  να  το 
σχολιάσουν
-Λάθη  σημαντικά  έκανε  η 
συμμαθήτριά  σας.  Ποιος  θα 
μου πει τι λάθη έκανε;

-Όχι,  για  να  δω  ποια  είναι  η 
δική σας γνώμη.

Πείτε  μου  λέξεις  να  έχουν 
σχέση με το «γη»    

Τι είναι οι υπέρηχοι;     

-Γύψινος.

-Είναι όργανα.

3.  Εξηγεί  γιατί  η  απάντηση 
είναι λάθος 
-Δεν  έχει  σχέση  με  το  «γη». 
Ακούγεται  ίδια  αλλά  έχει 
σχέση  με  το  γύψο,  το  υλικό. 
Άλλο το ένα άλλο το άλλο.

-Όχι, είναι ήχοι,  που δεν τους 
ακούμε.  
(Αναφέρει παραδείγματα)

Για  βρες  μου  κανένα 
ουσιαστικό, Σπύρο, εσύ;   

Έχουμε  κανένα  σύνδεσμο 
εδώ στο κείμενο; 

-Πρωί, Κυρία.

-«Εδώ» Κυρία  

4. Απορρίπτει  την απάντηση 
χωρίς  αξιολόγηση  και  δίνει 
το λόγο σε άλλο μαθητή 
-Άστο καλύτερα αυτό, έλα εσύ 
Γιώργο.

-Για να πει ένας άλλος. 

Τι μέρος του λόγου είναι το 
να;    

Τι σημαίνει άγω την ψυχή; 

-Μόριο.

-Ευχαριστώ την ψυχή.

5.  Χωρίς  να  σχολιάσει  την 
απάντηση λέει ή γράφει στον 
πίνακα τη σωστή  
-Σύνδεσμος τελικός

-Οδηγώ την ψυχή.
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«Εγώ είμαι μαθήτρια της Α΄ 
γυμνασίου».  Ποιο  είναι  το 
ονοματικό  και  ποιο  το 
ρηματικό μέρος;      

Τι είναι φιόρδ;                    

-Το «εγώ» είναι το ρημα-
τικό  και  το  υπόλοιπο  το 
ονοματικό.

-Είναι ένα κομμάτι θάλασ-
σας που είχε  παγώσει  και 
τώρα έλιωσε.

6.  Ζητάει  τη  γνώμη  των 
άλλων μαθητών χωρίς ο ίδιος 
να σχολιάσει την απάντηση 
-Για  να  ακούσω,  λοιπόν  ,τι 
λέτε οι άλλοι.

-Ποιος άλλος μπορεί να μας το 
εξηγήσει;

Για  κοιτάξτε  στην  εικόνα 
ποιο μουσικό όργανο έπαιζαν 
οι αρχαίοι Έλληνες;   

Τι σημαίνει η λέξη «άστυ» ; 

-Τη λύρα.

-Αστυνόμος κυρία.

7.  Βοηθά  το  μαθητή  με 
διευκρινιστικές ερωτήσεις να 
διορθώσει το λάθος του.
-Για πρόσεξε περισσότερο. Το 
σχήμα είναι χαρακτηριστικό.

-Για  πρόσεξε  καλά,  όχι  ποια 
λέξη ξέρετε που να έχει σχέση 
με το άστυ αλλά τι σημαίνει η 
λέξη «άστυ».

6. Συμπεράσματα

 Ανακεφαλαιώνοντας  αναφέρουμε  ότι  στις  λανθασμένες  απαντήσεις  του 

μαθητή   η  στάση  του  εκπαιδευτικού  είναι  θεμιτό  να  είναι  προσεκτική  και  να 

αντιδρά  με  τρόπο,  που  θα  βοηθάει  τους  μαθητές  θετικά  στη  μάθηση.  Ο 

εκπαιδευτικός, που έρχεται αντιμέτωπος με τα λάθη και ιδιαίτερα τα προφορικά, 

δεν  πρέπει να τα αντιμετωπίζει ως προβλήματα. Η κατάκτηση της γλώσσας γίνεται 

σταδιακά  και  ο  μαθητής  συνεχώς δοκιμάζει  νέους  τρόπους  έκφρασης.  Από  την 

άποψη  αυτή  τα  λάθη,  που  κάνουν  οι  μαθητές,  οφείλονται  στα  βήματα,  για  να 

αφομοιώσουν το αντικείμενο διδασκαλίας, στη συγκεκριμένη έρευνα, τη γλώσσα, 

αφού κάτι  τέτοιο γίνεται  σταδιακά,  με πειραματισμούς και δοκιμή νέων τρόπων 

έκφρασης.  Άρα  για  έναν  προβληματισμένο  εκπαιδευτικό,  διορθώνω  τα  λάθη, 

σημαίνει,  παρακολουθώ  τα  βήματα,  που  κάνει  ο  μαθητής  να  κατακτήσει  την 

επιθυμητή  γνώση.   Αν  ο  εκπαιδευτικός  δει  τις  λανθασμένες  απαντήσεις  των 

μαθητών  από αυτή την οπτική, τότε θα βρει πολλούς τρόπους για ανατροφοδότηση 

και ενίσχυση της προσπάθειας για μάθηση. 

Από παιδαγωγικής  και  διδακτικής  πλευράς  η  λανθασμένη απάντηση των 

μαθητών παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να:
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• Πληροφορεί το σύνολο της τάξης για την ορθότητα ή όχι της απάντησης του 

κάθε μαθητή..

• Ανακαλεί,  διορθώνει  ορισμένες  πληροφορίες  και  γεγονότα  σε  μια  απευθείας 

συζήτηση με το μαθητή.

• Επαναδιατυπώνει την αρχική ερώτηση με απλούστερη μορφή για να δώσει την 

ευκαιρία  στο μαθητή να αναδιαμορφώσει  την απάντησή του και  να  βρει  τη 

σωστή.

• Κεντρίζει  την  προσοχή  και  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  στη  συγκεκριμένη 

γνώση.

• Παρακολουθεί  και   ανατροφοδοτεί  την  πρόοδο  του  μαθητή,  ώστε  να 

διαμορφώνει  θετική  στάση  στη μάθηση. 

• Παροτρύνει τους αδύναμους  για ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της 

μάθησης.

• Προάγει  και  να  επαναπροσδιορίζει  τους  στόχους  της  διδασκαλίας  του 

εκπαιδευτικού. 

• Επισημαίνει στους εκπαιδευτικούς ότι η μάθηση στους συγκεκριμένους μαθητές 

δεν έχει ολοκληρωθεί.

• Επιτρέπει ακόμα στους εκπαιδευτικούς να ενημερώνουν και τους γονείς για το 

επίπεδο μάθησης των παιδιών τους σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε και αυτοί 

με το δικό τους τρόπο να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν την προσπάθεια των 

παιδιών τους.

• Παρέχει, τέλος, τη δυνατότητα να ενημερώνει και τους αρμόδιους φορείς της 

εκπαίδευσης για τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο, ώστε και αυτοί από τη 

σκοπιά  τους  να  οδηγούνται  σε  αποφάσεις,  που  θα  βελτιώνουν  συνεχώς  τη 

διαδικασία της διδασκαλίας.( Αθανασίου 2000:211, Παπανδρέου 2002, Φωτίου-

Σουλιώτη 2004)

Θετική  μπορεί  να  θεωρηθεί  η  στάση  του  εκπαιδευτικού  απέναντι  στους 

μαθητές, όταν ο εκπαιδευτικός:

• Δείχνει  γνήσιο  ενδιαφέρον,  αγάπη  και  φροντίδα  για  τα  παιδιά  καθώς  και 

εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους για τη μάθηση.

• Σέβεται  τους  μαθητές  του  και  τους  αντιμετωπίζει  ως  ανεξάρτητες 

προσωπικότητες,  αναγνωρίζοντας  και  εκτιμώντας   τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, που ο καθένας παρουσιάζει.
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• Αποδέχεται και σέβεται τη γλωσσική ταυτότητα των μαθητών και αποφεύγει 

σχόλια, τα οποία είναι δυνατόν να μειώσουν την προσωπικότητα των μαθητών 

,την αυτοεικόνα τους και να προκαλέσουν την ειρωνεία και το σαρκασμό από 

τον εκπαιδευτικό αλλά και από ολόκληρη την τάξη. 

• Διακρίνεται  για  την  ειλικρίνεια  και  τον  αυθορμητισμό  του,  κάνει  τους 

μαθητές του να αισθάνονται ότι αξίζουν και δημιουργεί καλές συνθήκες για 

επικοινωνία και θετική στάση απέναντι στις δραστηριότητες της τάξης.

• Έχει  συμβάλλει  στην  οικοδόμηση του συναισθήματος  της  ασφάλειας  στην 

τάξη, όπου οι μαθητές αισθάνονται άνετα να εκφράσουν μια άποψη χωρίς να 

κινδυνεύει το γόητρό τους.

• Ασκεί  εποικοδομητικά  την  εξουσία  του,  χρησιμοποιώντας  την  ενθάρρυνση 

και την ενίσχυση στις αποδεκτές ενέργειές τους, καλλιεργεί το συναίσθημα 

της αυτοπεποίθησης, της  αυτοεκτίμησης και της αυτοαξίας των μαθητών του. 

(Dash 1991:362-367,  Hamachek 1990:368-376,  Παπανδρέου 2002:220-226, 

318, Τριλιανός 1998)

        Συνοψίζοντας  επισημαίνουμε ότι  οι παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές του 

εκπαιδευτικού, η  μορφή κινήτρων και αντιδράσεων,  κατά την επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών, διαμορφώνουν τον τρόπο εργασίας και συμπεριφοράς 

και γενικότερα την εσωτερική ατμόσφαιρα της τάξης. Εάν αυτή διαπνέεται από ένα 

κλίμα ειλικρίνειας  και  αγάπης,  σεβασμού και  αλληλοεκτίμησης,  συνεργασίας  και 

δημοκρατικού   διαλόγου,  τότε  αποτέλεσμα  αυτής  της  αλληλεπίδρασης  είναι  η 

δημιουργία  μιας  εσωτερικής  τάξης  και  μιας  κοινωνικής  συνήθειας  για  την  ορθή 

συμπεριφορά του ατόμου μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον.(Δερβίσης 1982:146)
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