
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Αγωγής 

της 

Σοφίας Ε. Μουσουράκη 

 

 

 

 

«Μελέτη των κατ’ οίκον εργασιών από την οπτική των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων» 

 

 

 

 

Επόπτρια: Αικατερίνη Ν. Κορνηλάκη, Επίκουρη καθηγήτρια 

 

Ρέθυμνο, Ιούνιος 2012 



1 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το «ακανθώδες» και πολυδιάστατο θέμα των 

«κατ’ οίκον εργασιών»
1
. Οι ΚΟΕ αποτελούν ένα κοινό πεδίο στο οποίο εμπλέκονται πολλοί 

και διαφορετικοί παράγοντες όπως οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η πολιτεία κ.ά. 

Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν οι απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων, δηλαδή 

των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων για το θέμα των ΚΟΕ.  

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κατασκευάστηκαν και δόθηκαν για 

συμπλήρωση τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα για κάθε εξεταζόμενη ομάδα, σε 281 

μαθητές, 186 εκπαιδευτικούς και 58 γονείς που είχαν πρωτότοκο παιδί  στην Α’ δημοτικού. 

Η έρευνά μας διεξήχθη κυρίως στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πλήθος συμπερασμάτων. Οι μαθητές 

επιδεικνύουν θετική στάση απέναντι στις ΚΟΕ που τους ανατίθενται. Στην πλειονότητα 

τους, εκτελούν καθημερινά ΚΟΕ. Θεωρούν ότι αυτές εξυπηρετούν κυρίως γνωστικούς 

σκοπούς, δηλαδή υποβοηθούν τη διαδικασία της μάθησης. Όταν συναντήσουν δυσκολίες 

δέχονται βοήθεια κυρίως από τη μητέρα τους. Σημαντικό εύρημα που δε συμφωνεί με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι ότι οι ΚΟΕ δεν γίνονται αφορμή για εντάσεις και φιλονικίες 

στο σπίτι. 

Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους θεωρούν ότι προκύπτει σημαντικό όφελος 

από τις ΚΟΕ για όλους τους μαθητές. Αναθέτουν καθημερινά ΚΟΕ και αρκετές φορές δίνουν 

εργασίες στα παιδιά για το Σαββατοκύριακο και τις περιόδους γιορτών. Τα μαθήματα στα 

οποία αναθέτουν εργασίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα «Μαθηματικά» και η 

«Νεοελληνική Γλώσσα». Όπως και οι μαθητές, θεωρούν ότι οι ΚΟΕ εξυπηρετούν κυρίως 

γνωστικούς σκοπούς, δηλαδή εμπέδωση και επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρέχουν αναλυτικές οδηγίες στους μαθητές τους για την 

εκτέλεση των ΚΟΕ  που τους αναθέτουν. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών ελέγχει τις εργασίες και παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην 

έρευνά μας, δήλωσαν ότι η πλειονότητα των γονέων δεν εκφέρει γνώμη αναφορικά με τις 

ΚΟΕ που ανατίθενται στα παιδιά τους. 

                                                           
1
  Στο εξής θα αναφερόμαστε στον όρο «κατ’ οίκον εργασίες» με τη συντομογραφία ΚΟΕ. 
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Από τα σημαντικότερα ευρήματα που αφορούν στους γονείς είναι το γεγονός ότι 

σχεδόν όλοι τους θεωρούν απαραίτητη την ανάθεση ΚΟΕ στα παιδιά τους. Η άποψη τους 

για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι ΚΟΕ ταυτίζεται με την άποψη των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, δίνουν δηλαδή έμφαση στα γνωστικά οφέλη που προκύπτουν. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γονείς δήλωσαν να διακατέχονται από θετικά συναισθήματα 

χαράς και ενδιαφέροντος κατά την εμπλοκή τους με τις ΚΟΕ. Τέλος, οι κυριότερες δυσκολίες 

που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν είναι η επεξήγηση της ύλης με κατανοητό τρόπο και η 

επίδειξη της απαιτούμενης υπομονής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Το φαινόμενο των κατ’ οίκον εργασιών έχει 

γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι οι εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στους 

μαθητές, οι οποίες εκτελούνται εκτός σχολικού χώρου και ωραρίου χωρίς την παρουσία 

του. 

Έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας-κρισημότητας του θέματος αλλά και των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών τάσεων που δίνουν μεγάλη σημασία στις κατ’ οίκον εργασίες 

θελήσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω τις αντιλήψεις των άμεσα εμπλεκόμενων 

παραγόντων. 

Αφετηρία για την ενασχόλησή μας με τις κατ’ οίκον εργασίες αποτέλεσαν οι 

προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα. 

Επιπρόσθετα, κίνητρο μας υπήρξε το ενδιαφέρον μας για να φέρουμε στο φως τα δεδομένα 

της ελληνικής πραγματικότητας στο υπό εξέταση θέμα, αφού λίγες έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο. 

Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

μελετήσαμε αρχικά τον ορισμό των ΚΟΕ και την ιστορική τους πορεία μέσα στο πέρασμα 

των χρόνων. Έπειτα, εξετάσαμε τη σχέση των μαθητών με τις ΚΟΕ και ειδικότερα με το 

χρόνο που χρειάζονται για την εκτέλεσή τους. Επίσης, εξετάσαμε το όφελος των ΚΟΕ, 

λόγους για τους οποίους οι μαθητές δεν ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, εάν υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάλογα το φύλο, τις οδηγίες που παρέχονται στους μαθητές για την 

εκτέλεση τους και  έρευνες που έχουν εξετάσει την επίδραση των ΚΟΕ στη σχολική επιτυχία 

καθώς και τους περιορισμούς των ερευνών αυτών. Επιπρόσθετα, διερευνήσαμε τους 

σκοπούς ανάθεσης των ΚΟΕ, την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση από τους 

εκπαιδευτικούς και τη συνεργασία τους με τους γονείς. Επίσης, εξετάσαμε τη γονεϊκή 

εμπλοκή στις ΚΟΕ και εάν οι ΚΟΕ γίνονται αφορμή για εντάσεις και φιλονικίες στο σπίτι. 

Τέλος, διερευνήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΚΟΕ. 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης με ειδίκευση στις Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις σε παιδιά Προσχολικής και 

Σχολικής ηλικίας. Πολλές ήταν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά 
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διαστήματα. Στο τέλος όμως, κοιτάζοντας πίσω μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η 

διαδρομή ήταν σίγουρα γεμάτη οφέλη για εμάς. 

Η εργασία αυτή δε θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη 

κάποιων ανθρώπων. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία με μεγάλο 

ενδιαφέρον και προθυμία. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επόπτρια μου, την κυρία Αικατερίνη Ν. Κορνηλάκη, 

επίκουρη καθηγήτρια για τα αμέτρητα αποθέματα  υπομονής που επέδειξε, τις συμβουλές 

της και τον απεριόριστο χρόνο που αφιέρωσε σε όλη τη διάρκεια της παρούσας εργασίας, 

για τα ερεθίσματα και τις παρατηρήσεις της που με βοήθησαν παρά πολύ για τη συγγραφή 

της. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και κυρίως το σύζυγό μου για 

την ηθική υποστήριξη που μου παρείχε. 

Σας ευχαριστώ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο

                                                                                     

ΕΝΝΟΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1.0 Έννοια 

Με τον όρο «κατ’ οίκον εργασίες»  (ΚΟΕ) εννοούμε τις εργασίες που ανατίθενται από 

τους εκπαιδευτικούς και εκτελούνται από τους μαθητές εκτός του σχολικού ωραρίου και 

της σχολικής τάξης, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού (Φύκαρης, 2008
. 
 Χατζηδήμου, 1995

. 

Cooper & Valentine, 2001). Σύμφωνα με τον Cooper (1989 : 86
.
  2001 : 145) οι ΚΟΕ ορίζονται 

ως «ένα καθήκον που ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους από τους εκπαιδευτικούς σε 

χώρο εκτός σχολείου και χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω προκύπτει ότι, οι μαθητές θα πρέπει γυρνώντας από το σχολείο, να 

αποφασίσουν μόνοι τους πότε και πού θα εκτελέσουν τις ΚΟΕ, οι οποίες τους ανατέθηκαν 

από τον εκπαιδευτικό. Πρέπει δηλαδή, οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες αυτενέργειας, 

αυτό-καθοδήγησης και αυτό-ρύθμισης (Βαρβατσούλης, 2009
.
 Φύκαρης, 2008). Άλλωστε 

στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου οι σκοποί ανάθεσης των ΚΟΕ είναι κυρίως αυτοί  

(Ramdass & Zimmerman, 2011). 

1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 

Οι ΚΟΕ εμφανίζονται πρώτη φορά το 1505 σε γερμανικά σχολεία και αναφέρονται στον 

κανονισμό της Νυρεμβέργης. Πήραν όμως συστηματική μορφή κατά τους χρόνους της 

Μεταρρύθμισης,  όταν το σχολείο πέτυχε την ανεξαρτησία του μακριά από την κυρίαρχη 

μορφή της οικογένειας (Φύκαρης, 2008). 

Οι ΚΟΕ σπάνια θεωρήθηκαν ως «πρόβλημα» το 19
ο
 αιώνα. Η εκπαίδευση ήταν 

υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 14 χρόνων. Μικρή μερίδα μαθητών επέλεγαν να 

συνεχίσουν στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης και αυτό γιατί συνήθως τα παιδιά 

έμπαιναν αμέσως στην παραγωγική διαδικασία και αποτελούσαν «κλειδί» για την 

οικογενειακή οικονομία. Όσα παιδιά επέλεγαν να συνεχίσουν έκαναν πολλές θυσίες και 

αυτά και οι γονείς τους καθώς έπρεπε να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στις ΚΟΕ (Gill & 

Schlossman, 2004
.  
Βαφειάδου, 2010). 

Κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα εμφανίστηκαν δύο κυρίαρχες τάσεις στην Ευρώπη, 

που αφορούσαν τις ΚΟΕ. Η πρώτη αφορούσε την αύξηση των ΚΟΕ για να γίνονται πράξη και 

να εφαρμόζονται όσα όλα διδασκόταν στο σχολείο. Έτσι, οι ΚΟΕ ήταν συνέχεια της 
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δουλειάς που πραγματοποιούνταν στο σχολείο.  Η δεύτερη τάση, αφορούσε στην ανάθεση 

ΚΟΕ ως μέσο επιβολής πειθαρχίας (Φύκαρης, 2008). 

 Κατά το τέλος του 19
ου

 και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα η Αμερική είχε μια έντονη τάση 

κατά των ΚΟΕ. Ο Rice (1987) σε μια μελέτη του, ανέφερε ότι θα ήταν καλύτερο οι μαθητές 

να διοχετεύουν το χρόνο τους σε άλλες δραστηριότητες και όχι στις ΚΟΕ.  Άλλοι μελετητές,  

όπως ο Bok (1900) ανέφεραν ότι οι ΚΟΕ έβλαπταν την πνευματική, ψυχική και 

συναισθηματική  υγεία των παιδιών. Το αποκορύφωμα της κίνησης αυτής ήταν το 1901, 

όταν το νομοθετικό σώμα της πολιτείας της Καλιφόρνια ψήφισε νόμο, ο οποίος καταργούσε 

τις ΚΟΕ για τα παιδιά κάτω της ηλικίας των πέντε ετών και τις περιόριζε στα δημόσια 

γυμνάσια (Eren & Henderson, 2011).  

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα οι ΚΟΕ θεωρούνταν υπεύθυνες για πολλές φυσικές, 

συναισθηματικές και ψυχικές ασθένειες (π.χ. αϋπνία, στρες, βία, νευρικότητα, 

συναισθηματική ανωριμότητα, δυστυχία κ.λπ.) σε βαθμό να θεωρούνται «εθνικό έγκλημα» 

(Λεβάκη & Κολώνια, 2010). Η απαίτηση για λιγότερες ΚΟΕ ανατράπηκε αργότερα στη 

δεκαετία του 1950 μετά την εκτόξευση του Sputnik. Οι εκπαιδευτές στις ΗΠΑ ανησυχούσαν 

τώρα ότι η έλλειψη αυστηρότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα άφηνε απροετοίμαστα τα 

παιδιά για να αντιμετωπίσουν το σύνθετο τεχνολογικό μέλλον (Cooper & Valentine, 2001). 

Έτσι, εντατικοποιήθηκαν οι λειτουργίες του σχολείου, ιδιαίτερα στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες (Λεβάκη & Κολώνια, 2010). 

 Στις δεκαετίες 1960 και 1970 αναφέρεται ότι αυξήθηκαν οι ΚΟΕ και ο λόγος για 

αυτήν την αλλαγή φαίνεται να ήταν τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια. Οι δημοσκοπήσεις 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς έδειχναν ότι η πλειοψηφία ήταν υπέρ των ΚΟΕ, 

ακόμα και στο δημοτικό σχολείο (Wildman, 1968). Ωστόσο, δεν είχε ξεπεραστεί η κριτική 

των προηγούμενων χρόνων σχετικά με τη συναισθηματική, φυσική αλλά και ψυχολογική 

πίεση που ασκούνταν στα παιδιά από την ανάθεση των ΚΟΕ. Ειδικοί, παιδαγωγοί και 

ψυχολόγοι, συνέχιζαν να τονίζουν την ανάγκη να μειωθούν οι ΚΟΕ, όμως οι εκπαιδευτικοί 

πιεζόμενοι από το Αναλυτικό Πρόγραμμα συνέχιζαν να αναθέτουν «κατ’ οίκον εργασίες» 

στους μικρούς μαθητές (Βαφειάδου, 2010). 

Οι ΚΟΕ αυξήθηκαν και ο ανταγωνισμός έκανε το 1980 την Ιαπωνία να τις αυξήσει 

ακόμα περισσότερο. Το 1990 οι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης έδειξαν τις ΚΟΕ ως μέσο για 

να αυξηθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και να ευνοηθεί η ακαδημαϊκή επιτυχία  (Eren 

& Henderson, 2011).   
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 Αυτή  η σύντομη ιστορική αναδρομή μας υπογραμμίζει ότι οι στάσεις απέναντι στις 

ΚΟΕ αντικατοπτρίζουν τις εκάστοτε πολιτικές και οικονομικές  αναζητήσεις και την εκάστοτε 

φιλοσοφική προσέγγιση της εκπαίδευσης. Η έρευνα για τις ΚΟΕ μπορεί να κατανοηθεί μόνο 

κάτω από το πρίσμα του πολιτισμικού και ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

συντελέστηκε (Cowan & Hallam, 1999).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο

                                                                                    

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

 

2.0 Σχέση μαθητών με το χρόνο εκτέλεσης των «κατ’ οίκον 

εργασιών» 

 Με την είσοδο του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο ο χρόνος αποκτά μια άλλη 

«έννοια», από ένα αγαθό που είχε μέχρι τώρα σε αφθονία, μετατρέπεται σε ένα είδος 

πολυτελείας. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση το παιδί πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται 

σωστά το χρόνο που κυλάει και δε σταματά. Η σωστή διαχείριση του χρόνου συχνά 

συνδέεται με τη σχολική επιτυχία και κατ’ επέκταση με την επαγγελματική, οπότε 

μεταβάλλεται πολύ εύκολα σε πηγή άγχους (Κάππας, 1993).  

 «Ο σχολικός χρόνος βασίζεται στην πεποίθηση ότι οποιαδήποτε μη στατική δομή 

προξενεί υποχρεωτικά δυσλειτουργία στην οργάνωση ενός συστήματος. Αποτέλεσμα αυτής 

της αντίληψης είναι η υιοθέτηση μιας στατικής οργανωτικής δομής με αυστηρή χρονική 

κατανομή και αυστηρό προγραμματισμό» (Σοφού, 2002 : 229). Το πρόβλημα όμως, δε 

λύνεται από τα άκαμπτα σχολικά προγράμματα. Ίσα ίσα, αυξάνεται, αφού οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν στη διάθεση τους τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζονται για την εμβάθυνση σε 

νέες γνώσεις αλλά και για να επιλύουν τις προβληματικές καταστάσεις που τους 

παρουσιάζονται καθημερινά (Σοφού, 2002). 

 Γενική παραδοχή στα τρέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα είναι το γεγονός ότι οι 

πρωταγωνιστές τους είναι «δέσμιοι» του χρόνου (Φύκαρης, 2009). Άλλοι χαρακτηρίζουν τη 

μάθηση «αιχμάλωτο του χρόνου», τα σχολεία και τους πρωταγωνιστές «αιχμάλωτους του 

ρολογιού και των ημερολογίων». Συνειδητοποιούμε ότι η ανελαστική χρήση του χρόνου δε 

βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης (Σοφού, 2002). Το βάρος καλείται να σηκώσει 

κυρίως ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί το σχολικό χρόνο. 

 Ο εκπαιδευτικός είναι λοιπόν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των ΚΟΕ. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό αν σκεφτούμε ότι ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που αποφασίζει πότε, πόσες και 

για ποιους σκοπούς θα αναθέσει εργασίες για το σπίτι. Επιπρόσθετα, είναι αυτός που τις 

μαζεύει, τις διορθώνει και παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές.  

 Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν σε 

καθημερινή βάση ΚΟΕ στους μαθητές τους. Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα σημαντικό 

πρόβλημα το οποίο δεν είναι άλλο από τη χρονική διάρκεια που απαιτούν για την εκτέλεσή 

τους από τους μαθητές.  
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Η χρονική διάρκεια που χρειάζεται κάθε παιδί για την εκτέλεση των ΚΟΕ εξαρτάται 

από τους ρυθμούς εργασίας, τις γνώσεις αλλά και τις ικανότητες διαχείρισης που έχει. Ο 

χρόνος εκτέλεσης των ΚΟΕ πρέπει να υπολογίζεται με βάση το χρόνο που χρειάζονται 

«αδύναμοι» μαθητές  αφού έχει εκτιμηθεί ότι αυτοί χρειάζονται το διπλάσιο χρόνο από ότι 

οι «καλοί» και «δυνατοί» μαθητές για την ολοκλήρωση των εργασιών τους (Κοσσυβάκη, 

2003). Οι μαθητές με μικρότερες  ικανότητες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

εκτέλεση των ΚΟΕ (Epstein & Voorhis, 2002). 

Μια  άλλη λύση για το πρόβλημα του χρόνου, εκτός από τον υπολογισμό του 

χρόνου που χρειάζονται οι αδύνατοι μαθητές, είναι η εξατομίκευση των ΚΟΕ. Δεν πρέπει να 

δίνονται ίδιες ΚΟΕ σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. Για να έχουν νόημα, πρέπει να είναι 

εξατομικευμένες, έτσι ώστε να είναι σχεδιασμένες πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να τονώνεται η αυτοπεποίθηση κυρίως των «αδύναμων» 

μαθητών, γιατί δε θα χρειάζονται κάποιον για να τους βοηθήσει στην εκτέλεση των ΚΟΕ, 

αφού θα είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο φάσμα των ικανοτήτων τους 

(Πετρόπουλος, 2010). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε, ότι στην αναδίφηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας με το εξεταζόμενο θέμα τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με το χρόνο 

που δαπανούν οι μαθητές για την εκτέλεση των ΚΟΕ, είναι αντικρουόμενα. 

Υπάρχουν έρευνες οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο περισσότερος 

χρόνος παραμονής στο σχολείο αλλά και περισσότερες ΚΟΕ δεν οδηγούν σε καλύτερες 

σχολικές επιδόσεις (Βαφειάδου, 2010). 

 Μια εύλογη εξήγηση για την «αδύναμη» σύνδεση του χρόνου που δαπανάται για 

τις ΚΟΕ με την επίδοση των μαθητών είναι τα κίνητρα που έχουν οι τελευταίοι. Αν και έχουν 

γίνει λίγες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι πολλοί μαθητές 

εμπλέκονται με τις ΚΟΕ, όχι από ενδιαφέρον, αλλά από ένα αίσθημα ευθύνης, επιθυμία να 

ευχαριστήσουν και για να αποφύγουν τυχόν τιμωρίες (Katz, Kaplan & Gueta, 2010). 

Τα  παιδιά εκτελούν τις ΚΟΕ για να πετύχουν την επιδοκιμασία των γονιών και των 

δασκάλων τους  (Xu, 2005). Σε έρευνα του Xu (2005), ένα αγόρι είπε «Ο πατέρας μου λέει 

ότι πρέπει να πάρω καλούς βαθμούς και έτσι κάνω τις ΚΟΕ, αν και δε μου αρέσουν». Ένα 

κορίτσι ανέφερε ότι ήθελε ο πατέρας της να είναι περήφανος για αυτήν και ότι αισθάνθηκε 

πολύ όμορφα όταν της είπε ότι οι ΚΟΕ της, ήταν όλες σωστές  (Xu, 2005 : 47). 

Από την άλλη πλευρά, οι «υποστηρικτές» των ΚΟΕ αναφέρουν ότι το εκτεταμένο 

μέγεθος των εργασιών, οφείλεται στο ότι αυξάνει το συνολικό χρόνο μελέτης. Ο χρόνος 

μελέτης έχει σημαντική επίδραση στη σχολική επιτυχία (Trautwein & Koller, 2003). 



16 

 

2.1  Όφελος και ΚΟΕ  

2.1.1 Περιορισμοί των ερευνών σχετικά με την επίδραση των 

ΚΟΕ στη σχολική επιτυχία 

• Οι ΚΟΕ αποτελούν μια δύσκολη μεταβλητή για να μελετηθεί άμεσα χωρίς την 

επίδραση άλλων μεταβλητών. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις όσον αφορά το εάν, 

πότε , πού και πώς εκτελούν οι μαθητές τις ΚΟΕ. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των ΚΟΕ, όπως οι ικανότητες των 

μαθητών, τα κίνητρα τους, η βαθμίδα εκπαίδευσης τους, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ο 

οποίος σχεδιάζει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί τις ΚΟΕ, οι γονείς ανάλογα με το 

ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία και πολλοί άλλοι 

(Blazer, 2009). 

• Η πλειονότητα των ερευνών αυτών είναι μελέτες συσχέτισης. Οι έρευνες 

συσχέτισης έχουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν τη συλλογή μεγάλου αριθμού 

πληθυσμού, ο οποίος διαφέρει στα χαρακτηριστικά, στην κοινωνική κατάσταση 

αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει. Το μεγάλο μειονέκτημα των 

ερευνών συσχέτισης είναι η αδυναμία τους να επιτρέπουν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για αιτιατές σχέσεις. Έτσι, η σχέση μεταξύ ποσότητας των ΚΟΕ που 

ολοκληρώθηκαν και της σχολικής επιτυχίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα άλλων 

παραγόντων που δεν έχουν μελετηθεί (Cooper, Lindsay, Nye, Greathouse, 1998). 

• Οι περισσότερες μελέτες έχουν στηριχθεί σε αναφορές των γονέων ή των μαθητών 

σχετικά με το χρόνο που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των ΚΟΕ. Συχνά αυτές οι 

αναφορές είναι ανακριβής. Οι μαθητές μπορεί να υπερβάλλουν με το ποσό του 

χρόνου που δαπανούν για την εκτέλεση των ΚΟΕ ενώ οι γονείς μπορεί να 

υποτιμούν το χρόνο που επενδύουν τα παιδιά τους για τις ΚΟΕ (Blazer, 2009). 

 

2.1.2 Έρευνες που έχουν εξετάσει την επίδραση των ΚΟΕ  στη 

σχολική επιτυχία 

• Η Keith (1982) στη μελέτη της, εξέτασε τη σχέση της ποσότητας του χρόνου που 

δαπανούν μαθητές Γυμνασίου με τη σχολική επιτυχία, όπως μετρήθηκε απ’ τους 

βαθμούς τους.  Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αυξανόμενος χρόνος μελέτης συνέβαλε 

σημαντικά στην αύξηση των βαθμών των μαθητών. 
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• Οι Holmes και Croll (1989) διεξήγαγαν μια έρευνα σε ένα σχολείο αρρένων. 

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 

τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα του χρόνου που επενδύουν οι 

μαθητές στην εκτέλεση των  ΚΟΕ υποδεικνύουν μια δυνατή σχέση με την επίδοση 

στις σχολικές εξετάσεις. Μάλιστα όσο περισσότερο χρόνο καταναλώνουν οι 

μαθητές με τις ΚΟΕ τους, τόσο αυξάνονται τα σκορ επίδοσης στις εξετάσεις. 

• Οι  Leone και Richards (1989) στη μελέτη τους διερεύνησαν το χρόνο που περνούν 

οι έφηβοι για να εκτελέσουν τις ΚΟΕ και την ποιότητα του χρόνου αυτού. 

Εξετάστηκε, επίσης, η σχέση των δύο παραπάνω μεταβλητών με την επίδοση των 

μαθητών. Γενικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του χρόνου εργασίας 

σχετίζεται με την αναβάθμιση της σχολικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε 

θετική σχέση ανάμεσα στην ποσότητα των ΚΟΕ που ολοκληρώνονταν από τους 

μαθητές μεγαλύτερων τάξεων  και στη σχολική επιτυχία, αλλά αρνητική σχέση στις 

μικρότερες τάξεις. 

• Οι Cooper, Lindsay, Nye και Greathouse (1998) στην έρευνα τους βρήκαν  να 

υπάρχει αδύναμη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα των ΚΟΕ που ανατίθενται στους 

μαθητές και τη σχολική επίδοση. Θετική σχέση βρέθηκε ανάμεσα στην ποσότητα 

των ΚΟΕ που ολοκληρώνουν οι μαθητές και στη σχολική επίδοση στις μεγαλύτερες 

τάξεις. Στις πιο μικρές τάξεις, οι ΚΟΕ σχετιζόταν με αρνητικές στάσεις των μαθητών. 

• Οι Cooper, Valentine,  Nye και Lindsay (1999) στη μελέτη τους,  που αφορούσε τη 

συμμετοχή των μαθητών σε πέντε διαφορετικούς τύπους εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων όπως ΚΟΕ, παρακολούθηση τηλεόρασης κ.ά. και τη σχολική 

επίδοση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι  περισσότερος χρόνος με τις ΚΟΕ 

σχετίζεται με καλύτερους βαθμούς. 

• Οι Muhlenbruck, Cooper, Nye και Lindsay (2000) διεξήγαγαν έρευνα σε 82 

εκπαιδευτικούς (28 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 54 εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σχετική με τις ΚΟΕ που αναθέτουν και την επίδοση 

των μαθητών τους σε τεστ. Δε βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν την ασθενή 

σχέση στα δημοτικά σχολεία ανάμεσα στην ποσότητα των ΚΟΕ και στις μικρές 

τάξεις, ούτε ότι οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν περισσότερες ΚΟΕ στις τάξεις με 

χαμηλές επιδόσεις. Βρέθηκαν στοιχεία που δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

μικρότερων τάξεων αναθέτουν ΚΟΕ  συχνά για να αναπτύξουν καλές συνήθειες 

μελέτης. 
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• Οι Cooper και Valentine (2001) πραγματοποίησαν μια ανάλυση 120 μελετών που 

εξέταζαν τη σχέση των ΚΟΕ με τη σχολική επιτυχία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

οι μαθητές, οι οποίοι εκτελούσαν τις ΚΟΕ τους είχαν καλύτερες επιδόσεις απ’ 

αυτούς που δεν τις εκτελούσαν. Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ ΚΟΕ και 

επίδοσης ανάλογα με την τάξη φοίτησης των μαθητών. Οι επιδόσεις των μαθητών 

είναι πιο στενά συνδεδεμένες με την εκτέλεση των ΚΟΕ στους μαθητές γυμνασίου 

σε σύγκριση  με τους μαθητές δημοτικού σχολείου. Γιατί γίνεται αυτό; Σύμφωνα με 

τους Cooper και Valentine οι ΚΟΕ εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης. Στο δημοτικό σχολείο οι ΚΟΕ εστιάζονται στην ανάπτυξη 

βασικών ικανοτήτων αλλά και καλών συνηθειών μελέτης ενώ στο γυμνάσιο δίνουν 

βαρύτητα  σε ακαδημαϊκό περιεχόμενο. 

• Οι Eren και Henderson (2008) αξιοποιώντας παραμετρικές και μη παραμετρικές 

τεχνικές αξιολόγησαν το ρόλο των ΚΟΕ στις σχολικές επιδόσεις. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι ΚΟΕ είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τα αποτελέσματα στα 

τεστ. Τα αποτελέσματα δεν είναι ομοιόμορφα μεταξύ των διαφόρων 

υποπληθυσμών. Οι ΚΟΕ είναι πιο αποτελεσματικές για τους «πολύ καλούς» και 

«αδύναμους» μαθητές. 

• Ο Coulter (1979) αναφέρεται σε αρκετές έρευνες που εξέτασαν τη σχέση των ΚΟΕ 

με τη σχολική επιτυχία. 

 Αναφέρει την έρευνα των Cooke και Brown (1935), όπου τα σκορ της επιτυχίας στα 

Μαθηματικά, στην Ανάγνωση, στη Λογοτεχνία και στην Ιστορία συγκρίθηκαν με το 

χρόνο τον οποίο δήλωσαν ότι χρειάστηκαν για την εκτέλεση των ΚΟΕ 1000 μαθητές. 

Οι Cooke και Brown άφησαν να εννοηθεί ότι δεν υπήρχε θετική σχέση μεταξύ του 

χρόνου και της επιτυχίας, άρα δεν υπήρχε τίποτα να κερδηθεί από τις υποχρεωτικές 

ΚΟΕ στο δημοτικό σχολείο.  

Σύμφωνα με τον Coulter η πιο γνωστή και ίσως η καλύτερη σχεδιασμένη έρευνα 

ήταν αυτή του Di  Napoli το 1937. Ο ερευνητής σύγκρινε τη σχολική επιτυχία δύο 

ομάδων από τις οποίες η μία εκτελούσε ΚΟΕ υποχρεωτικά και η άλλη εθελοντικά. Η 

έρευνα διεξήχθη σε 6 δημοτικά σχολεία της Νέας Υόρκης. Σε κάποιες τάξεις (5
η
 και 

7
η
 τάξη)αυτών των σχολείων ανατέθηκαν ΚΟΕ είτε εθελοντικά είτε υποχρεωτικά.  

Από τους μαθητές που φοιτούσαν στην 5
η
 τάξη ευνοήθηκαν αυτοί που εκτελούσαν 

υποχρεωτικά ΚΟΕ ενώ από τους μαθητές που φοιτούσαν στην 7
η
 τάξη φαίνεται να 

ευνοήθηκαν αυτοί που εκτελούσαν ΚΟΕ σε εθελοντική βάση. Το γεγονός ότι οι 

διαφορές δεν ήταν σημαντικές στην 7
η
 τάξη μπορεί να φανερώνει ότι δεν υπάρχουν 
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αρνητικές συνέπειες που να σχετίζονται με τη διακοπή της εκτέλεσης των ΚΟΕ για 

ένα εξάμηνο, αφού πριν η εκτέλεση των ΚΟΕ ήταν παγιωμένη τακτική. Το 

πραγματικό ερώτημα το οποίο δεν ήγειρε ο Di  Napoli ήταν τι συνέπειες θα 

υπήρχαν εάν δεν υπήρχαν πριν υποχρεωτικές ΚΟΕ. 

Επίσης, ο Koch (1965) σύγκρινε την επιτυχία σε αριθμητικές έννοιες, παιδιών 6
ης

 

τάξης εκ των οποίων κάποια δεν είχαν ΚΟΕ, άλλα εκτελούσαν ΚΟΕ 15 λεπτά την 

ημέρα και άλλα 30  λεπτά την ημέρα πάνω από μια περίοδο δέκα εβδομάδων. Στα 

αποτελέσματα φάνηκαν να ευνοούνται οι ομάδες των μαθητών που εκτελούσαν 

ΚΟΕ. Το πρόβλημα με αυτήν τη μελέτη, ήταν ότι έλαβαν μέρος μόνο τρεις τάξεις 

από ένα σχολείο και τρεις διαφορετικοί εκπαιδευτικοί είχαν αναλάβει κάθε τάξη-

ομάδα. Οι πιθανότητες οι διαφορές να σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό και όχι με 

την πειραματική διαδικασία είναι υψηλές. Είναι από τις μελέτες που παρέλειψαν 

να λάβουν επαρκώς υπόψη τους τις επιδράσεις του εκπαιδευτικού. 

 

2.2 Λόγοι για τους οποίους οι μαθητές δεν ολοκληρώνουν τις 

«κατ’ οίκον εργασίες» τους 

 

 

 

 

Excuses (for not doing homework) I Have Heard 

 

I'm sorry I forgot to do 

(I really did not listen to you). 

My dog was hungry; he ate it up. 

My sister decided to throw up. It went 

through the laundry; (at least I'm clean) 

I lost it on the bus, at home, in-between. 

Family Ties was on, Alex is neat. 

I did not do it; I had to compete: 

in soccer 

lacrosse 

football 

basketball 

arm wrestling 

The Mr. Universe contest 

 The Olympics. 

My father's in the hospital so I did not do my work. But 

your father is a doctor. (Do I look like a jerk?) 

I got married; I was hungry; I had a pain. 

I threw up; I fell down; I went insane. 
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A flying saucer followed me. I went home and felt tired. 

I swallowed a bug, a kite, a plate. 

I'm really sorry-I just expired. 

 

Lynn Early 

Rochester, New York 

 

 

I Don't Have My Homework, Cause My Uncle Ate It 

So I took a large brick of velveeta cheese 

and two eight ounce packages 

of sour cream and two cans of rotel tomatoes 

which I drained, and I set to work preparing. 

I melted cheese in a double boiler on low 

added sour cream when it was melted, 

added tomatoes, too, and allowed it to heat 

up completely. 

I was going to serve it with potato chips 

and salsa from the store, 

but my uncle had a hunger attack 

and ate all of my ethnic project. 

Teacher, need I say more. 

 

Rosemary Adam 

Claremont, California 

  

 

Πολλοί εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται γιατί οι μαθητές δεν εκτελούν ή δεν 

ολοκληρώνουν τις ΚΟΕ τους, ενώ όπως πιστεύουν, έχουν αρκετό  χρόνο για να μελετήσουν. 

Έχουν όμως αρκετό χρόνο; Απάντηση στην ερώτηση αυτή έρχεται να μας δώσει η Hinchey 

(1996), η οποία πραγματοποίησε σχετική έρευνα. 

 Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην παραπάνω έρευνα, απάντησαν ότι δεν 

εκτελούν τις ΚΟΕ τους γιατί δεν έχουν χρόνο. Εκτός από τις πολλές ώρες που περνούν στο 

σχολείο, ασχολούνται και με πολλές εξωσχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες όπως 

ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και άλλα. Υπάρχουν και παιδιά που δουλεύουν μετά το 

σχολείο για να έχουν δικά τους χρήματα ή ακόμα και για να βοηθήσουν τις οικογένειες 

τους. Μερικά παιδιά απάντησαν ότι θέλουν να έχουν κοινωνική ζωή. Θέλουν να βγαίνουν 

με τους φίλους τους, να πηγαίνουν σε πάρτι κ.ά. (Βαφειάδου, 2010
. 
  Hinchey,  1996). 

 Ένας ακόμα λόγος που ανέφεραν οι μαθητές, είναι ότι δε βρίσκουν κάποιο λόγο για 

να εκτελέσουν τις ΚΟΕ τους. Μεγάλη μερίδα μαθητών αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί δε 

νοιάζονται για τις εργασίες που αναθέτουν. Δεν τις μαζεύουν, δεν τις διαβάζουν, δεν τις 

βαθμολογούν και γενικά δεν τους δίνουν τη σημασία που πρέπει. Αυτό έχει σαν συνέπεια, 
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οι μαθητές να αναρωτιούνται «τι σημασία έχει αν εγώ εκτελέσω τις εργασίες μου;» 

(Βαφειάδου, 2010
. 
  Hinchey,  1996). 

 Υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιοι μαθητές να θεωρήσουν τις ΚΟΕ πολύ δύσκολες 

ή πολύ εύκολες. Αυτοί που τις θεωρούν πολύ δύσκολες, μπορεί να ματαιωθούν και να μην 

προσπαθήσουν να τις επιλύσουν, ενώ αυτοί που τις θεωρούν πολύ εύκολες μπορεί να 

βαρεθούν και να μην τις εκτελέσουν (Βαφειάδου, 2010
. 
  Hinchey,  1996). 

 

2.3 Φύλο  μαθητών και «κατ’ οίκον εργασίες» 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες που εξετάζουν τη σχέση που έχει το φύλο του μαθητή 

(αγόρι - κορίτσι)  με την εκτέλεση των ΚΟΕ. Τα κορίτσια τείνουν να «επενδύουν» 

περισσότερο χρόνο και προσπάθεια σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες απ’ ότι τα αγόρια 

(Cowan & Hallam, 1999
.
  Hong, Wan & Peng, 2011). 

Αυτό το φαινόμενο αρκετοί εκπαιδευτικοί το εξηγούν λέγοντας ότι τα κορίτσια 

ωριμάζουν νωρίτερα και ενδιαφέρονται για την παρουσίαση των εργασιών τους 

περισσότερο απ’ ότι τα αγόρια. Τα κορίτσια, όταν αισθάνονται ότι δεν τα πηγαίνουν πολύ 

καλά σε κάποιο μάθημα ή αισθάνονται ότι δεν έχουν εκτελέσει «καλά» μια εργασία, τότε 

καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια και συγκέντρωση, γιατί θέλουν να βελτιώσουν τους 

βαθμούς τους (Harris, Nixon & Rudduck, 1993). 

Σε γενικές γραμμές, τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια, είναι πιο οργανωμένα, 

διαβάζουν πιο συστηματικά, έχουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις ΚΟΕ, 

συνειδητοποιούν την αξία των εργασιών και τη συνδέουν με την επαγγελματική  επιτυχία. 

Επίσης, διαχειρίζονται το χρόνο τους σωστά και με περισσότερη υπευθυνότητα. Σημαντικό 
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στοιχείο είναι και το γεγονός ότι προσπαθούν να αυτό-ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους σε 

σχέση με τις ΚΟΕ, αλλά έχουν και περισσότερα εσωτερικά κίνητρα απ’ ότι τα αγόρια (Harris, 

Nixon & Rudduck, 1993
.  
Xu , 2007, 2010). 

Τα αγόρια τείνουν να αναγνωρίζουν κάποιες δραστηριότητες σαν αποδεκτές ή μη 

αποδεκτές για την ανδρική τους φύση και να θεωρούν «πραγματική» εργασία ότι σχετίζεται 

με παραγωγικές δραστηριότητες και σαν μη εργασία ότι σχετίζεται με προφορικές 

δραστηριότητες (Harris, Nixon & Rudduck, 1993). 

Ένα χαρακτηριστικό των αγοριών, που δεν το επιδεικνύουν τόσο έντονα τα 

κορίτσια, είναι η ανταγωνιστικότητα. Τα αγόρια όταν αμφισβητούνται οι ικανότητες τους, 

στρέφονται σε αμυντικές στρατηγικές, όπως να χρονοτριβούν, να παραιτηθούν από την 

προσπάθεια και άλλα.  Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι τα αγόρια πολύ συχνά αναβάλουν 

την εκτέλεση των εργασιών τους  μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως 

υπεροχή των ικανοτήτων τους απέναντι στα άλλα παιδιά, γιατί αυτοί μπορούν να 

εκτελέσουν τις εργασίες  πολύ γρήγορα ή ακόμα μπορεί και να ληφθεί ως δικαιολογία για 

τη μικρή επίδοση τους, η οποία στρέφει την προσοχή μακριά από το ενδεχόμενο 

μειωμένων ικανοτήτων (Xu & Corno, 2006
.
 Xu, 2010). 

Κάποιοι ερευνητές (Harris, Nixon & Rudduck, 1993
.  

Xu & Corno, 2006) θεωρούν ότι 

οι διαφορές που υπάρχουν στα δύο φύλα όσον αφορά τις ΚΟΕ σχετίζονται και με 

κοινωνικούς παράγοντες. Οι άνδρες κάνουν σαφή διάκριση ανάμεσα στο χρόνο που 

περνούν στη δουλειά τους και στο χρόνο που περνούν στο σπίτι, όπου μπορούν να 

ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν. Αντίθετα, οι γυναίκες δεν κάνουν καμία τέτοια 

διάκριση, αφού είναι αυτές που θα γυρίσουν από τη δουλειά τους και θα συνεχίσουν με τις 

εργασίες του σπιτιού. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τα αγόρια και τα κορίτσια σε σχέση με 

τις ΚΟΕ. Τα αγόρια διαχωρίζουν το σχολείο από το σπίτι ενώ τα κορίτσια όχι. Τα κορίτσια  

είναι έτοιμα να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια για τις ΚΟΕ με το που γυρίσουν από 

το σχολείο και να συζητήσουν για αυτές ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο τους. Τα αγόρια 

στον ελεύθερο τους χρόνο προτιμούν να ασχολούνται με τα αθλητικά τους ενδιαφέροντα, 

όπως ποδόσφαιρο και άλλα. 
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2.4 Οδηγίες προς τους μαθητές 

 

 Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΚΟΕ μπορούν να προκαλέσουν πολύ άγχος και στρες 

τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς τους (Olympia, Sheridan & Jenson, 1993). 

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά να εκτελέσουν τις εργασίες τους. 

 Πρώτα απ’ όλα, το κυριότερο είναι να έχει ο μαθητής ένα δικό του, σταθερό  χώρο 

όπου θα μελετάει. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι καλά φωτισμένος, να μην έχει θορύβους 

έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του μαθητή και να έχει κατάλληλη θερμοκρασία 

(Βαφειάδου, 2010
.
 Τσιμπούκης, 1971

.  
Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007

. 

Waldman, 2007). 

 Για ένα μαθητή θα ήταν ιδανικό να έχει ένα γραφείο για να μελετάει αντί για ένα 

κρεβάτι ή στο πάτωμα. Η καρέκλα που χρησιμοποιεί ο μαθητής θα πρέπει να υποστηρίζει 

κατάλληλα τη μέση και την πλάτη του. Επίσης, θα πρέπει να του επιτρέπει να έχει και τα 

δύο του πόδια στο έδαφος, μπροστά του. Τέλος, το ύψος της καρέκλας πρέπει να είναι 

κατάλληλο για να μην καμπουριάζει ο μαθητής όταν θέλει να γράψει ή να διαβάσει (Hong, 

Milgram & Rowell, 2004
. 
 Waldman, 2007). 

 Ένας τρόπος, ο οποίος βοηθάει αρκετά τους μαθητές είναι η καλή οργάνωση των 

σημειώσεων και του γραφείου τους. Πρέπει να υπάρχουν πάνω στο γραφείο όλα τα 

απαραίτητα υλικά, όπως μολύβια, γόμες και άλλα. Καλό θα ήταν οι σημειώσεις του μαθητή 

να είναι οργανωμένες για να μη χάνεται χρόνος με την αναζήτησή τους. Το γραφείο πρέπει 

να είναι συμμαζεμένο, γιατί διαφορετικά μπορεί να δράσει σαν ένας φίλος που κάνει 

θορύβους και αποσπάει την προσοχή του μαθητή (Βαφειάδου, 2010
. 

Χατζηδήμου, 

Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007
.  
Waldman, 2007). 

 Όταν αρχίζει ο μαθητής να εκτελεί τις ΚΟΕ του, καλό θα ήταν να ξεκινάει από τις πιο 

δύσκολες και μετά να περνάει στις πιο εύκολες. Αυτό προτείνεται, αφού δεν έχει κουραστεί 

ακόμα πνευματικά (Βαφειάδου, 2010
.  
Waldman, 2007). 

 Μαθητές οι οποίοι, ενώ μελετούν συστηματικά και είναι οργανωμένοι, 

δυσκολεύονται αρκετά με τα μαθήματά τους. Αυτοί οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα 

λάθη δεν είναι απευκταία και ότι μαθαίνουμε μέσα από αυτά. Επιπρόσθετα, οι μαθητές 

πρέπει να γνωρίζουν ότι το να ζητήσουν βοήθεια δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να 

ντρέπονται. Μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή από 

κάποιο συμμαθητή. Μάλιστα οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

τους, αν συνάντησαν κάποιες δυσκολίες προκειμένου αυτές να λυθούν μέσα από 
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ανατροφοδότηση (Βαφειάδου, 2010
.  

Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007
. 

Waldman, 2007). 

 Όταν κουράζεται ο μαθητής και νιώθει να αποσπάται η προσοχή του πρέπει να 

προσπαθεί να την επαναφέρει αμέσως στη μελέτη του. Ο κάθε μαθητής μπορεί να κάνει 

μια συμφωνία με τον εαυτό του και κάθε 45 λεπτά να κάνει ένα διάλειμμα. Όταν οι 

μαθητές είναι κουρασμένοι και δεν κάνουν διάλειμμα, είναι λιγότεροι παραγωγικοί. Όταν 

κάνουν διάλειμμα οι μαθητές, καλό θα ήταν να μετακινούνταν στο χώρο, γιατί έτσι 

«αδειάζει» πιο εύκολα το μυαλό τους (Βαφειάδου, 2010
.  
Waldman, 2007). 

 Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να μελετούν με άλλους. Το θετικό στοιχείο σε αυτήν 

την περίπτωση είναι ότι βοηθάει και συμβουλεύει ο ένας τον άλλο. Ελλοχεύει όμως ο 

κίνδυνος να αποσπαστεί η προσοχή των μαθητών από τα μαθήματά τους.  Ένας τρόπος για 

να διασφαλιστεί κάπως η μελέτη σε μια ομάδα ανθρώπων είναι να συγκεντρώνονται για 

μελέτη σε κάποια βιβλιοθήκη. Στις βιβλιοθήκες, η ομάδα θα αναγκαστεί να μη μιλάει πολύ 

και να είναι μαζεμένη (Waldman, 2007). 

 Τέλος, ειδικοί συμβουλεύουν ιδιαίτερα τους μικρότερους μαθητές να 

χρησιμοποιούν ένα τετράδιο εργασιών, όπου θα σημειώνουν τις εργασίες που έχουν να 

κάνουν για την επόμενη μέρα. Έτσι, οι μαθητές είναι οργανωμένοι και δύσκολα θα 

ξεχάσουν να εκτελέσουν κάποια εργασία (Βαφειάδου, 2010
. 

 Χατζηδήμου, Στραβάκου & 

Κουγιουρούκη, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο

                                                                            

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

 

3.0 Σκοποί ανάθεσης των «κατ’ οίκον εργασιών» 

  

Γιατί οι εκπαιδευτικοί όλων σχεδόν των βαθμίδων αναθέτουν ΚΟΕ; 

 «Με το πέρασμα των χρόνων πολλοί σκοποί έχουν προταθεί για την ανάθεση των  

ΚΟΕ. Οι σκοποί αυτοί μπορεί να εμφανίζονται αντιφατικοί, γιατί αναφέρονται σε 

διαφορετικά είδη εργασιών και απευθύνονται σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και 

ικανοτήτων» (Cowan & Hallam, 1999 : 3).  

 Οι Cowan & Hallam (1999) ομαδοποίησαν τους σκοπούς ανάθεσης των ΚΟΕ  σε 

πέντε κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

Οι ΚΟΕ προωθούν τη μάθηση 

Πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και πολλοί γονείς θεωρούν ότι οι ΚΟΕ επιτρέπουν την 

εξάσκηση και την επανάληψη  σε αυτά που έχουν ήδη διδαχθεί μέσα στην τάξη. Αποτελούν 

δηλαδή μια συνέχεια της δουλειάς που γίνεται στο σχολείο. Επιπρόσθετα, αρκετές φορές οι 

ΚΟΕ επιτρέπουν την προετοιμασία για το επόμενο μάθημα που θα διδαχθεί μέσα στην 

τάξη.  

Οι ΚΟΕ μπορεί να επεκτείνουν τη μάθηση πέρα από το σχολείο. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσε ένας εκπαιδευτικός να αναθέσει στους μαθητές του να παρακολουθήσουν 

κάποια εκπομπή στην τηλεόραση ή να επισκεφτούν κάποιο μουσείο και στη συνέχεια πάνω 

σε αυτή τη δραστηριότητα να «χτιστεί» η διδασκαλία και η πορεία του μαθήματος. Η γνώση 

δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται μόνο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.  

Ανάλογα με το είδος των ΚΟΕ που αναθέτει ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται και η 

δημιουργικότητα των μαθητών.  

Οι ΚΟΕ προωθούν γενικές ικανότητες  

Οι ΚΟΕ μπορούν να αντισταθμίσουν τις όποιες ανισότητες υπάρχουν ανάμεσα 

στους μαθητές μιας τάξης, αφού μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες για εξατομικευμένες 

εργασίες.  

Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ευνοούν την πρωτοβουλία και την 

ανεξαρτησία του μαθητή. Αναπτύσσουν την αυτο-πειθαρχεία και ενθαρρύνουν την 

υπευθυνότητα των παιδιών για μάθηση. Με άλλα λόγια, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν να 

αυτο-ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. 
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Ένας εξίσου σημαντικός σκοπός ανάθεσης ΚΟΕ, είναι ότι αναπτύσσουν ικανότητες 

χρήσης πηγών μάθησης (π.χ. βιβλιοθήκες, διαδίκτυο), οι οποίες αργότερα θα φάνουν 

χρήσιμες στα παιδιά  στην καθημερινότητα τους. 

Οι σκοποί που εξυπηρετούν οι ΚΟΕ στο σχολείο 

Αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί παραπονιούνται ότι ο διδακτικός χρόνος δεν είναι 

αρκετός. Οι ΚΟΕ μειώνουν τις δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με το χρόνο, λόγω του ότι 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

εκπαιδευτικοί επειδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν κάτι στο σχολείο, το αναθέτουν σαν 

ΚΟΕ. 

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις ΚΟΕ μπορούν όχι μόνο να αξιολογήσουν την πρόοδο 

των μαθητών τους αλλά και να αξιολογήσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Για 

παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αναρωτηθεί:  «Για ποιο λόγο μια μεγάλη μερίδα 

των μαθητών μου δεν κατάλαβε την υπό εξέταση ύλη; Μήπως πρέπει να διδάξω ξανά την 

ίδια ενότητα αλλά με άλλο διδακτικό τρόπο;». 

Επιπλέον οι ΚΟΕ εκμεταλλεύονται τις πηγές που δεν είναι  διαθέσιμες στο σχολικό 

χώρο. Ένα σχολείο μπορεί να μην έχει βιβλιοθήκη ή να μην έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Αυτές οι πηγές όμως, μπορεί να είναι διαθέσιμες στο σπίτι ή στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον των παιδιών (π.χ. δημοτικές βιβλιοθήκες). 

Πολλές φορές αναθέτονται ΚΟΕ γιατί πραγματοποιούν τις προσδοκίες των γονέων, 

των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των πολιτικών και του ευρύ κοινού. Τέλος, οι ΚΟΕ δίνουν 

τη δυνατότητα εξετάσεων σε συγκεκριμένα τμήματα ύλης και πολλές φορές παρέχουν τη 

δυνατότητα τιμωρίας των μαθητών. Αρκετοί εκπαιδευτικοί αναθέτουν ΚΟΕ στους μαθητές 

τους  για να τους τιμωρήσουν για κάποιο λόγο. 

Οι ΚΟΕ προωθούν τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας 

Οι ΚΟΕ αποτελούν μια γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι. Μέσω των ΚΟΕ 

ενημερώνονται οι γονείς για το τι συμβαίνει στο σχολείο, δημιουργώντας κανάλια διαλόγου 

μεταξύ σπιτιού και σχολείου. 

Οι ΚΟΕ προωθούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια 

Οι ΚΟΕ  παρέχουν ευκαιρίες για την εδραίωση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και 

παιδιών και παρέχουν ευκαιρίες για τη μεταξύ τους συνεργασία. 

 

Όλοι οι παραπάνω σκοποί εξυπηρετούν τρεις βασικούς παράγοντες: τη διδασκαλία, 

την επικοινωνία και την πολιτική (Φύκαρης, 2008
.  

Epstein & Voorhis, 2002
. 
 Voorhis, 2004

.  

Warton, 2001) όπως αναλύονται στη συνέχεια. 
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Διδακτικοί σκοποί: Οι διδακτικοί σκοποί των ΚΟΕ περιγράφονται συχνά από τους 

εκπαιδευτικούς που τονίζουν τη συμβολή τους στην  εξάσκηση, την προετοιμασία για το 

επόμενο μάθημα, τη συμμετοχή στη μάθηση και την προσωπική βελτίωση του μαθητή 

(Φύκαρης, 2008
.  
Voorhis, 2004

. 
 Warton, 2001). 

Επικοινωνιακοί σκοποί: Πολλοί εκπαιδευτικοί αναθέτουν ΚΟΕ για να ενθαρρύνουν 

την επικοινωνία γονέων-δασκάλων, την επικοινωνία γονέων-παιδιού και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμαθητών (Φύκαρης, 2008
.  

Corno, 2000
.
 Murray et al.,  

2006
.
 
 
Voorhis, 2004). 

Πολιτικοί σκοποί: Οι ΚΟΕ υπηρετούν πολιτικές λειτουργίες όταν αναθέτονται για να 

εκτελέσουν πολιτικές εντολές ή για να ικανοποιηθούν οι ευρύτερες κοινωνικές προσδοκίες 

(Φύκαρης, 2008
.  
Voorhis, 2004). 

 

3.1 Σχεδιασμός των «κατ’ οίκον εργασιών»  από τους 

εκπαιδευτικούς  

 

 Όταν οι ΚΟΕ αποτελούν προϊόν συστηματικού σχεδιασμού, αυξάνουν σε 

αποτελεσματικότητα, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο που απαιτείται για τη  

διεκπεραίωσή τους (Πετρόπουλος, 2010). 

 Έρευνες δείχνουν ότι είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αναθέτουν στους 

μαθητές τους ΚΟΕ ανάλογα με τη σχολική τους βαθμίδα (Βαφειάδου, 2010). Η 

καταλληλότερη χρονική διάρκεια για την Α΄ και Β΄ τάξη, κυμαίνεται από 10 ως 30 λεπτά της 

ώρας,  για τη  Γ΄ και Δ΄ τάξη το ανώτερο μέχρι μια ώρα και για την Ε΄ και Στ΄ το ανώτερο 

μιάμιση ώρα καθημερινά (Κοσσυβάκη, 2003).  Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ΚΟΕ εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς για μαθητές διαφορετικών τάξεων. Για 

παράδειγμα,  για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου οι ΚΟΕ τείνουν περισσότερο να 

εστιάζουν σε θέματα διαχείρισης χρόνου και ανάπτυξης καλών συνηθειών, παρά σε 

ακαδημαϊκό περιεχόμενο που είναι ο πρωταρχικός στόχος του γυμνασίου (Brock, Lapp, 

Flood, Fisher & Han, 2007). 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκτελούν πρώτα οι ίδιοι τις εργασίες που θα 

αναθέσουν στους μαθητές τους, αποφεύγοντας έτσι αρκετά λάθη ή τυχόν παραλείψεις 

(Κοσσυβάκη, 2003).   

Σημαντικό στοιχείο είναι οι εκπαιδευτικοί να δίνουν σαφείς οδηγίες στους μαθητές 

τους για τις ΚΟΕ καθώς και  να συζητούν μαζί τους, το σκοπό ανάθεσης των εργασιών 
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αυτών. Στην έρευνά τους οι Mengel, Holcroft και Zahn (1966) ζήτησαν από 84 

εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις ΚΟΕ. 

Κάθε βδομάδα εφάρμοζαν και μία διαφορετική προσέγγιση. Την πρώτη βδομάδα δεν 

έδωσαν πληροφορίες σχετικά με τις ΚΟΕ, ούτε έκαναν κάποια προσπάθεια να 

αιτιολογήσουν το σκοπό ανάθεσης τους. Τη δεύτερη βδομάδα ο εκπαιδευτικός έδωσε 

πλήρεις και πολύ προσεκτικές διευκρινήσεις για το λόγο ανάθεσης των ΚΟΕ, όμως δεν 

δόθηκε στους μαθητές η ευκαιρία για ερωτήσεις. Την τρίτη βδομάδα έγινε πλήρης 

συζήτηση με όλους τους μαθητές για τη φύση και την αξία της εργασίας που δόθηκε. Οι 

εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τους μαθητές να πουν τις ιδέες τους σχετικά με την αξία της 

εργασίας που τους δόθηκε και να «ξοδέψουν» όσο χρόνο τους χρειαζόταν για να 

διασφαλίσουν ότι οι στόχοι των ΚΟΕ ήταν ξεκάθαροι σε όλους τους μαθητές. Οι εργασίες 

που δόθηκαν όλες τις βδομάδες ήταν από την ίδια θεματική περιοχή.  

Αφού εφαρμόστηκαν και οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Τα 2/3 των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι τα παιδιά τα 

πήγαν καλύτερα την τρίτη βδομάδα. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι 

την πρώτη βδομάδα υπήρχαν έντονα αισθήματα απογοήτευσης. Σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς, τα παιδιά πίστεψαν ότι οι εργασίες της πρώτης βδομάδας, όπου δε 

δόθηκαν διευκρινήσεις, ήταν οι πιο δύσκολες  (Mengel, Holcroft & Zahn, 1966) .  

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι «τα μεγάλα πακέτα εργασιών, με υψηλής 

δυσκολίας ασκήσεις, που απαιτούν την εγρήγορση όλης της οικογένειας, προκειμένου να 

εκτελεστούν, δεν καθιστούν καλύτερο ή ικανότερο το δάσκαλο που τα προωθεί έναντι του 

συναδέλφου του που επιλέγει εργασίες με φειδώ, ευκολόπεπτες  και προσαρμοσμένες στο 

επίπεδο των μαθητών του. Ο Herbert J. Walberg  και η Susan J. Paik αναφέρουν ότι οι ΚΟΕ 

είναι σαν ένα κάθισμα με τρία πόδια το οποίο προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό που τις 

αναθέτει και παρέχει πληροφορίες, έναν γονιό που (απλώς) τις παρακολουθεί και έναν 

μαθητή που τις φέρνει  (εξ’ ολοκλήρου) εις πέρας. Εάν έστω κι ένα πόδι είναι αδύναμο το 

κάθισμα κινδυνεύει να πέσει» (Κομητοπούλου, 2010 : 125) 

 

3.2 Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση των «κατ’ οίκον 

εργασιών» 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των ΚΟΕ είναι η αξιολόγησή τους από τους 

εκπαιδευτικούς, όταν ολοκληρωθούν από τους μαθητές. Πρέπει να ελέγχονται και να 
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αξιολογούνται συστηματικά εάν θέλουμε οι μαθητές να δίνουν την προσοχή και τη 

σοβαρότητα που απαιτούν (Βαφειάδου, 2010
.
  Μαυρικάκης, 1976

.
 Χατζηδήμου, 1995

. 

Φουστανάκης, 1977
.
 Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007

.   
Cowan & Hallam, 

1999).  

 Ιδανικό θα ήταν οι ΚΟΕ  να διορθώνονται και να γίνονται οι σχετικές παρατηρήσεις 

επ’ αυτών. Καλό θα ήταν να μην περνά καμία ΚΟΕ απαρατήρητη (Μαυρικάκης, 1976). 

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν ότι οι μαθητές δεν έχουν εκτελέσει μόνοι 

τους τις ΚΟΕ που είχαν, αλλά με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα. Ακόμα και σε αυτήν την 

περίπτωση πρέπει να ελέγχονται και να διορθώνονται, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο 

εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή ότι ενδιαφέρεται για την προσπάθεια που έκανε 

(Φύκαρης, 2008). Αλλά αυτό είναι ασφαλώς δύσκολο και ενίοτε αδύνατο, όπως 

λειτουργούν ακόμη τα σχολεία μας, με τις πολυπληθείς τάξεις και τις πολλαπλές 

υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών (Μαυρικάκης, 1976). 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων,  αναθέτουν και αξιολογούν ΚΟΕ. 

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του τρόπο αξιολόγησης των ΚΟΕ και ανατροφοδότησης 

των μαθητών του (Cowan & Hallam, 1999).  

Μια μερίδα εκπαιδευτικών, συζητάει προφορικά μαζί με τους μαθητές τις λύσεις 

των ΚΟΕ μέσα στην τάξη. Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί, προτιμούν να γράφουν αναλυτικά 

σχόλια και παρατηρήσεις πάνω στις ΚΟΕ των μαθητών τους, ενώ υπάρχουν και αυτοί που 

απλώς διορθώνουν τις ΚΟΕ και τις θεωρούν μέρος της αξιολόγησης των μαθητών 

(Βαφειάδου, 2010). Υπάρχουν και αυτοί που απλώς μαζεύουν τις εργασίες των μαθητών 

χωρίς να τις διορθώσουν και να τις επιστρέψουν ποτέ (Cooper, 1994). 

Επιπρόσθετα, «η ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί προς τους 

μαθητές μπορεί να είναι απλά ένα σημάδι (π.χ. ! ή ;) ένας βαθμός, ένα γραπτό σχόλιο όπως 

«καλή δουλειά» ή και οδηγίες με τις οποίες οι ανατιθέμενες εργασίες θα εκτελούνταν 

καλύτερα» (Cowan & Hallam, 1999 : 23). 

Η αξία της ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών στα τεστ και τις ΚΟΕ έχει 

εδραιωθεί σε αρκετές μελέτες (Austin, 1980
.
 Schoen & Kreye, 1974). Σε αυτό το σημείο, 

πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν 

βελτίωση όταν δεν αξιολογούνται οι εργασίες τους. Σύμφωνα με μελέτες, όταν οι ΚΟΕ των 

μαθητών γεμίσουν με κόκκινο στυλό από τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις, σπάνια (οι 

μαθητές) ενδιαφέρονται για να διορθώσουν τα λάθη τους. Δεν έχουν κουράγιο πολλές 

φορές ούτε καν να διαβάσουν ξανά τις «κατ’ οίκον εργασίες» τους διορθωμένες. Για το 

λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να γίνεται περιγραφική αξιολόγηση των ΚΟΕ  και οι 
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εκπαιδευτικοί να ξεκινούν και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα θετικά σημεία 

(Βαφειάδου, 2010). 

Ο Austin (1980) θέτει ένα σημαντικό ερώτημα: «Πότε επιτρέπουμε στους μαθητές 

μας να κάνουν ερωτήσεις;  Είναι προτιμότερο οι μαθητές  να θέτουν ερωτήσεις πριν 

μαζέψουμε τις ΚΟΕ για να τις διορθώσουμε ή μετά που θα διορθωθούν και θα τους 

επιστραφούν;».  Οι απόψεις σε αυτό το σημείο είναι αντικρουόμενες.  Από τη μια πλευρά ο 

Kulhavy (1977) αναφέρει ότι, όταν η ανατροφοδότηση είναι διαθέσιμη πολύ εύκολα, τα 

υποκείμενα τείνουν να μαθαίνουν λιγότερο απ’ όταν η ανατροφοδότηση είναι λιγότερο 

εύκολα διαθέσιμη. Εάν οι μαθητές που έχουν να επιλύσουν κάποια προβλήματα ξέρουν ότι 

μπορούν να κάνουν ερωτήσεις πριν συλλεχθούν οι ΚΟΕ, μπορεί να μην αφιερώσουν τον 

ίδιο χρόνο για να λύσουν τα προβλήματα αυτά. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η άποψη ότι είναι προτιμότερο να επιτρέπουμε 

στους μαθητές να θέτουν ερωτήματα προτού μαζέψουμε τις ΚΟΕ, παρά να ρωτούν όταν τις 

επιστρέφουμε διορθωμένες. Η παραπάνω θέση, υποστηρίζει ότι όσο νωρίτερα παρέχεται 

ανατροφοδότηση των ΚΟΕ τόσο το καλύτερο (Austin, 1980). 

Η διόρθωση από τον εκπαιδευτικό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ΚΟΕ, 

όπως αναφέρεται από τους North & Pillay (2002), η οποία αντανακλά μια παραδοσιακή 

δασκαλο-κεντρική προσέγγιση. Εναλλακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν την αυτο-

αξιολόγηση και την αξιολόγηση μέσω των συμμαθητών για να βοηθήσουν τους μαθητές να 

γίνουν περισσότερο ανεξάρτητοι και να αναπτύξουν την αίσθηση της ικανοποίησης για τα 

δικά τους κατορθώματα, παρά να δουλεύουν απλά για να ικανοποιήσουν τον εκπαιδευτικό 

(North & Pillay, 2002). 

 Υπάρχουν και αρκετοί τύποι ΚΟΕ που δεν χρειάζονται έλεγχο. Για παράδειγμα, 

διάλογοι μπορούν να γίνουν εξάσκηση στο σπίτι και να γίνει η δραματοποίησή τους στην 

τάξη, μια ιστορία μπορεί να διαβαστεί στο σπίτι από τους μαθητές και μετά να 

ακολουθήσει κάποια σχετική  δραστηριότητα μέσα στην τάξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

επιτυχία των ΚΟΕ μετράται απλά απ’ το πόσο κοντά έφτασαν στο σκοπό τους, το ίδιο είδος 

αξιολόγησης που συμβαίνει και στη ζωή, όταν για παράδειγμα χρησιμοποιούμε μια γλώσσα 

για να επικοινωνούμε (North & Pillay, 2002). 

 Πολλές φορές ο μεγάλος όγκος εργασιών που έχουν για να διορθώσουν οι 

εκπαιδευτικοί  καθημερινά γυρίζοντας στο σπίτι, τούς αφήνουν πολύ λίγο χρόνο για να 

σκεφτούν άλλες πτυχές της διδασκαλίας τους (North & Pillay, 2002). 

 Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι αμοιβές 

και τα κίνητρα που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους. Οι Cowan & Hallam (1999) 
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αναφέρουν ότι ακόμα και ο προφορικός έπαινος και τα γλυκά έχουν αποτελέσματα στα 

παιδιά. 

 Οι αμοιβές που παρέχουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους 

ποικίλλουν και μπορεί να είναι κάποια δωράκια, όπως, μολύβια, αυτοκόλλητα, 

μαρκαδόροι, μέχρι και κάποιο γλύκισμα! Επιπρόσθετα, μπορεί να είναι κάποια ευχάριστη 

δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορεί ένας μαθητής να κερδίσει έξτρα χρόνο στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία έχουν σταλεί 

από το υπουργείο παιδείας και αποτελούν μια αρκετά δελεαστική αμοιβή (Βαφειάδου, 

2010). 

 

 

3.3 Συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα παιδιά  πηγαίνουν καλύτερα στο 

σχολείο όταν εμπλέκονται οι γονείς τους. Οι τύποι εμπλοκής των γονέων ποικίλουν και 

περιλαμβάνουν συζήτηση με τον εκπαιδευτικό, εθελοντισμό στο σχολείο, βοήθεια στις ΚΟΕ 

ή απλή ενθάρρυνση (Balli, Demo & Wedman,1998). 

Οι γονείς εμπλέκονται ή όχι σε σχολικές δραστηριότητες, όπως είναι και οι ΚΟΕ, για 

τρεις λόγους: α) Εμπλέκονται εάν πιστεύουν ότι ο γονεϊκός ρόλος περιλαμβάνει την 

ανάμιξη-εμπλοκή  τους και εάν είχαν παρατηρήσει το μοντέλο αυτό από τους δικούς τους 

γονείς ή κάποιον άλλο ενήλικα. β) Εμπλέκονται εάν βιώσουν μια εμπειρία προσωπικής 

αποτελεσματικότητας, βοηθώντας τα παιδιά τους να επιτύχουν στο σχολείο. γ) Εμπλέκονται 

εάν κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τις προσκλήσεις για βοήθεια από το προσωπικό του 

σχολείου ή από τα παιδιά τους (Balli, Demo & Wedman, 1997). 

Πολλές μελέτες συνδέουν τη γονεϊκή εμπλοκή με αρκετά θετικά αποτελέσματα, 

όπως την υψηλή σχολική επιτυχία, τη βελτίωση της παρακολούθησης στο σχολείο, την 

αύξηση της συνεργατικής συμπεριφοράς και τη μείωση της σχολικής διαρροής (Balli, Demo 

& Wedman,1998).  

Κατανοούμε λοιπόν όλοι το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στη 

μαθησιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν 

στην αρχή του σχολικού έτους αλλά και καθ’ όλη τη διάρκειά του τους γονείς για τις ΚΟΕ 

των παιδιών τους (Βαφειάδου, 2010). 
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Πολλοί ερευνητές παρατηρούν ότι ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 

μπορεί να είναι προβληματικός, γιατί οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να 

συμπεριλάβουν τους γονείς στην ανάπτυξη πολιτικών για τις ΚΟΕ. Επιπρόσθετα, μπορεί να 

μην πιστεύουν στην ικανότητά των γονέων να βοηθήσουν πραγματικά τα παιδιά τους. 

Συχνά ο γονεϊκός ρόλος περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση 

της εκπαιδευτικής ισχύς του εκπαιδευτικού (Solomon, Warin & Lewis, 2002). 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν στοιχεία ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν περισσότερη 

επαφή με τους γονείς αλλά και ότι οι γονείς επιθυμούν περισσότερη επικοινωνία και 

πληροφόρηση από τους εκπαιδευτικούς (Balli, Demo & Wedman, 1998). Οι γονείς θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν από τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος ενεργά στις 

δραστηριότητες των ΚΟΕ, αν και είναι πιθανόν κάποιοι γονείς να συναντήσουν δυσκολίες 

(Solomon, Warin & Lewis, 2002). 

Γονείς αναφέρουν ότι μερικές φορές παρέχουν φτωχή ή μη κατάλληλη βοήθεια στα 

παιδιά τους και αισθάνονται ότι δεν είναι έτοιμοι για παροχή βοήθειας σε βασικά θέματα 

(Voorhis, 2011
.
 Murray et al., 2006). Αυτή η πραγματικότητα τονίζει την ανάγκη για 

καλύτερη επικοινωνία και καθοδήγηση από το σχολείο στο σπίτι, που αφορά τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών και το πώς οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν τις ΚΟΕ 

(Voorhis, 2004). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα ζωτικής σημασίας ρόλο μέσα στην 

οικογένεια, αν και πιθανότατα έχουν λάβει μικρή εκπαίδευση ή καθοδήγηση για το πώς να 

δουλεύουν με οικογένειες (Balli, Demo & Wedman, 1998). 

Ένας τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τους 

γονείς των μαθητών για να ενισχυθούν τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων είναι η 

τήρηση ενός τετραδίου εργασιών. Πολλές φορές όμως η πραγματικότητα είναι 

διαφορετική.  Οι εκπαιδευτικοί άλλοτε προτείνουν ένα τετράδιο για όλες τις εργασίες, 

άλλοτε διαφορετικό τετράδιο για κάθε μάθημα και τέλος κάποιες φορές δε χρησιμοποιούν 

κανένα τετράδιο απλά σημειώνουν πάνω στα βιβλία τους κάποια βασικά σημεία. Το 

τετράδιο εργασιών είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να 

ελέγχουν εάν το παιδί τους έχει κάποια εργασία για το σχολείο και εάν την έχει κάνει 

(Βαφειάδου, 2010
. 
 Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007). 

 «Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς για το πώς πρέπει να 

συμπεριφέρονται αυτοί στα παιδιά τους σχετικά με τις ΚΟΕ, για το πώς και πότε πρέπει να 

τα βοηθούν, για το τι πρέπει να προσέχουν όταν τα βοηθούν, για τον χρόνο που χρειάζονται 

τα παιδιά τους για τη διεκπεραίωσή τους κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, γιατί μόνο με 
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τον τρόπο αυτό μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των ΚΟΕ» (Χατζηδήμου, 

2010 : 43). 

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας αποτελεί αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί να 

αναλογίζονται και την οικογενειακή κατάσταση των μαθητών τους (Βαφειάδου, 2010).  

Έρευνες υποδεικνύουν ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται με την 

εμπλοκή τους στις ΚΟΕ (Balli, Demo & Wedman,1998). Οι γονείς που ανήκουν σε υψηλά 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα εμπλέκονται περισσότερο απ’ ότι οι γονείς που ανήκουν 

σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (Balli, Demo & Wedman,1997). Ο Dornbusch 

(1986) σε μια έρευνα που πραγματοποίησε, σε 8000 μαθητές γυμνασίου βρήκε ότι ο πιο 

σημαντικός δείκτης από το ιστορικό της οικογένειας για την πρόβλεψη της επιτυχίας των 

μαθητών, είναι η μόρφωση των γονέων (Balli, Demo & Wedman,1998). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσον αφορά με τις 

ΚΟΕ που αναθέτουν στους μαθητές τους, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην είναι σε 

θέση να τις εκτελέσουν λόγω δυσμενών συνθηκών στο περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, 

μπορεί κάποιος μαθητής να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσει μια 

θεατρική παράσταση στην οποία βασίζεται μια εργασία που του ανέθεσε ο εκπαιδευτικός. 

Έτσι, ο μαθητής αυτός αλλά και οι γονείς του έρχονται σε δύσκολη θέση (Βαφειάδου, 2010). 

 

3.4 Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς 

Το Ελληνικό υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει εκδώσει δύο εγκυκλίους 

παρέχοντας σχετικές οδηγίες για τις ΚΟΕ στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την πρώτη 

εγκύκλιο οι εργασίες, που ίσως είναι απαραίτητο να ανατίθενται ως κατ’ οίκον εργασίες, 

πρέπει να έχουν τα εξής γνωρίσματα (ΥΠΕΠΘ, 2003 : 2): 

«α) Να μην είναι απλές αντιγραφές (από εγκυκλοπαίδειες κτλ) και απομνημονεύσεις. 

β) Να είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς τη βοήθεια των γονέων. Γι’ αυτό 

κρίνεται σκόπιμο να εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν». 

Οι ΚΟΕ που δεν μπορούν να εκτελεστούν από τους μαθητές δεν είναι καλές 

εργασίες και αυτό γιατί τα παιδιά ματαιώνονται και δεν καταβάλουν αρκετή προσπάθεια 

για την επίλυσή τους. Για να διασφαλιστεί η ικανότητα των μαθητών να εκτελούν μόνοι 

τους τις ΚΟΕ πρέπει αυτές να εξατομικεύονται και να διαφοροποιούνται για κάθε μαθητή 

(Vatterott, 2010). 

«γ) Να τις έχει προετοιμάσει ο δάσκαλος σταθμίζοντας και τη δυσκολία και τη διάρκειά 

τους με βάση το μέσο μαθητή. 
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δ) Να μην περιέχουν δυσκολίες αλλά εκτός από ό,τι συγκεκριμένο προβλέπεται κάθε φορά 

να ελεγχθεί. 

ε) Να δίνονται έπειτα από συζήτηση με τους μαθητές, ώστε να διευκρινίζονται οι δυσκολίες 

τους και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή τους. 

στ) Να μη δίνονται ως τιμωρία. 

ζ) Να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η διόρθωσή τους από το δάσκαλο και να μην 

δίνονται όταν δεν πρόκειται να ελεγχθούν. 

η) Να είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας δεξιότητας. 

θ) Να συμβάλλουν στην προετοιμασία της επόμενης ενότητας, χωρίς αυτό να γίνεται κατά 

σύστημα και υποχρεωτικά. 

ι) Στην περίπτωση εργασιών και ασκήσεων που περιέχονται στα βιβλία να μην απαιτείται 

αντιγραφή των εκφωνήσεών τους στο τετράδιο. 

ια) Να μην απαιτείται γραπτή εκτέλεση εργασιών που μπορούν να γίνουν με ευκολότερο 

και οικονομικότερο τρόπο (όπως είναι π.χ. η επισήμανση με σημάδια στοιχείων πάνω στο 

κείμενο και προφορική τους ανακοίνωση). 

ιβ) Να μη δίνονται εργασίες τεχνικής φύσεως (χάρτες, κατασκευές κτλ.), αν προηγουμένως 

ο δάσκαλος δεν έχει δείξει στους μαθητές πώς γίνονται και δεν τους έχει ασκήσει μέσα 

στην τάξη. 

ιγ) Να μη δίνονται για τις ημέρες αργίας του σχολείου 

περισσότερες εργασίες από όσες τις άλλες μέρες. 

ιδ) Η εκτέλεσή τους για όλα τα μαθήματα να μην 

απαιτεί περισσότερο από περίπου 30 λεπτά για τις Α΄ 

και Β΄, 40΄ για τις Γ΄ και Δ΄ και 60΄ για τις Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεις» (ΥΠΕΠΘ, 2003 : 2). 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι ΚΟΕ που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές 

πρέπει να είναι δημιουργικές, αυθεντικές και να έχουν νόημα για τους τελευταίους. Η 

χρησιμότητα των ΚΟΕ μπορεί να πείσει τους μαθητές να ασχοληθούν με αυτές (Darling-

Hammond & Ifill-Lynch, 2006). 

 

Ειδικότερα για κάθε μάθημα χωριστά δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων :  
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Γλωσσικό μάθημα:  

 

«Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων  (Α΄ και Β΄), για περισσότερη εξάσκηση  στη  

γραφή, αντιγράφουν σε χωριστό τετράδιο το κείμενο που έχουν για ορθογραφία.  

Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων σε τετράδιο εργασιών για το γλωσσικό 

μάθημα μπορούν, για παράδειγμα, να συμπληρώσουν ασκήσεις που συμβάλλουν στον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και συγκεκριμένα ασκήσεις που τα βοηθούν να 

«συλλαμβάνουν» τη σημασία των λέξεων με όλους τους δυνατούς τρόπους (σύνδεση των 

λέξεων με πράγματα, συμφραζόμενα, κυριολεκτική και μεταφορική χρήση, παραγωγή και 

σύνθεση, περιφράσεις, ιδιωτισμούς και ιδιωματισμούς, συσχέτιση συνώνυμων και 

αντίθετων, σχήματα λόγου κτλ.). Γι’ αυτές τις δραστηριότητες χρήσιμο είναι οι μαθητές να 

συμβουλεύονται κατάλληλα λεξικά : ορθογραφικά, σημασιολογικά, συνωνύμων κ. ά. 

Στο ίδιο τετράδιο συνθέτουν περιληπτικά κείμενα από το μάθημα της γλώσσας ή 

και από άλλα μαθήματα με την προϋπόθεση ότι έχουν διδαχθεί στην τάξη τους 

συστηματικά στο να επισημαίνουν τα ουσιώδη μέσα σε μια πρόταση και σε μια παράγραφο 

και να παραλείπουν τα μη ουσιώδη, καθώς επίσης και στο να πυκνώνουν μια πρόταση, μια 

παράγραφο, ένα κείμενο. Εάν δεν έχουν ασκηθεί οι μαθητές σε παρόμοιες δραστηριότητες, 

δεν θα μπορέσουν να συνθέσουν μία ικανοποιητική περίληψη, γι’ αυτό και δεν πρέπει να 

τους το απαιτούμε. Σε καμιά περίπτωση δεν αναθέτουμε ως «κατ’ οίκον» εργασίες 

ασκήσεις παραγωγής λόγου, ασκήσεις τεχνολογικής και χρονικών αντικαταστάσεων» 

(ΥΠΕΠΘ, 2003 : 2-3). 

  

Γεωγραφία και Θρησκευτικά: 

 

«Αυτά που τονίστηκαν πιο πάνω για το γλωσσικό μάθημα ισχύουν και για αυτά τα 

δύο μαθήματα. Αν κριθεί απαραίτητο να δοθούν για το σπίτι εργασίες, αυτές να κινούνται 

στις αρχές και τη φιλοσοφία του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ και των Συμπληρωματικών Οδηγιών 

του Π.Ι.» (ΥΠΕΠΘ, 2003 : 3). 

 

Μαθηματικά:  

 

«Οι  εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί με τις «κατ’ οίκον» 

εργασίες που αναθέτουν στους μαθητές. Ενδείκνυται όμως σε περιπτώσεις που 

εξυπηρετούν ειδικούς στόχους, όπως ανακεφαλαιώσεις ενοτήτων ή περαιτέρω εμπέδωση 
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και επέκταση της ύλης. Οι ανατιθέμενες εν γένει εργασίες πρέπει να απαιτούν την ελάχιστη 

εξωτερική βοήθεια (π.χ. από γονείς κλπ.) για να ολοκληρωθούν, να μην είναι χρονοβόρες 

και να είναι σύμφωνες με τα Αναλυτικά προγράμματα. Επί πλέον σε περιπτώσεις που οι 

μαθητές εκπονούν στην τάξη σχέδια εργασίας να ενθαρρύνεται η «κατ’ οίκον» ομαδική 

εργασία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου» (ΥΠΕΠΘ, 2005: 2). 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος: 

 

 «Κατά την ανακεφαλαίωση των ενοτήτων μπορεί να ανατίθενται «κατ’ οίκον» 

εργασίες που να βοηθούν τους μαθητές να οργανώνουν όσα έμαθαν (π.χ. σύνθεση 

περίληψης, σχεδιασμό πινάκων ή διαγραμμάτων με τις βασικές έννοιες της ενότητας) και/ή 

εργασίες που να οδηγούν σε δημιουργική ανασύσταση όσων έμαθαν ή σε κάποια δράση 

(π.χ. πρόταση για δημιουργία αφίσας). Σε καμία περίπτωση στις «κατ’ οίκον» εργασίες δεν 

περιλαμβάνεται η απομνημόνευση κειμένων. Η «κατ’ οίκον» εργασία δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά. 

 Επίσης, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τη συνεργασία ομάδας 

μαθητών «κατ’ οίκον», εφόσον συναινούν οι γονείς και το επιτρέπουν οι συνθήκες.  Αυτή η 

«κατ’ οίκον» συνεργασία μπορεί να εφαρμόζεται κατά την εκπόνηση σχεδίων εργασίας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνεχίσουν και εκτός σχολείου 

την από κοινού εμβάθυνση και κριτική διερεύνηση ενός θέματος» (ΥΠΕΠΘ, 2005 : 3). 

 

Φυσικά: 

 

 «Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται πρόσθετες εργασίες για το σπίτι πέρα από αυτές 

που προτείνονται στο βιβλίο του μαθητή και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού» (ΥΠΕΠΘ, 2005 

:3). 

 

Ιστορία: 

 

 «Τα παιδιά μελετούν μία-δύο φορές τη συγκεκριμένη ενότητα, εντοπίζουν τα 

κυριότερα σημεία και τις νέες έννοιες που πιθανόν διδάχθηκαν, ώστε να είναι σε θέση να 

αποδίδουν το περιεχόμενο της ενότητας, χωρίς να υποχρεώνονται να αποστηθίσουν ούτε 

το βασικό κείμενο, ούτε τα συνοδευτικά κείμενα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να 

συμπληρώσουν στο τετράδιο εργασιών, που προβλέπεται να τους μοιραστεί από τον ΟΕΔΒ, 
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ένα ανακεφαλαιωτικό κείμενο, αν αυτό βέβαια δεν έγινε στο σχολείο. Εννοείται ότι σε 

καμία περίπτωση δεν αναθέτουμε στους μαθητές να αντιγράφουν πρόσθετες πληροφορίες 

από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανατρέχουν σε 

πηγές για να ερευνήσουν κάποια θέματα και να τα αποδώσουν γραπτά με δημιουργικό 

τρόπο (σύντομο δοκίμιο)» (ΥΠΕΠΘ, 2003  : 3). 

 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 

 

 «Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες για το σπίτι. Ενδείκνυται όμως στα 

πλαίσια εκπόνησης σχεδίων εργασίας (projects) η συνεργασία των μαθητών σε εξωσχολικό 

χρόνο, μετά και από συνεννόηση των γονέων» (ΥΠΕΠΘ, 2005 : 3). 

 

 

Αισθητική Αγωγή: 

 

 «Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται συγκεκριμένες εργασίες για το σπίτι. Όμως οι 

μαθητές είναι σημαντικό να προτρέπονται να ασχολούνται δημιουργικά με τις καλές τέχνες, 

τον ελεύθερο χρόνο τους  στο σπίτι» (ΥΠΕΠΘ, 2005 :  3). 

 

Φυσική Αγωγή: 

 

 «Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες για το σπίτι» (ΥΠΕΠΘ, 2005 : 3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο

                                                                                        

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  

 

 

4.0 Γονεϊκή εμπλοκή στις «κατ’ οίκον εργασίες» 

 Η γονεϊκή εμπλοκή διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

συμπεριφορών και στάσεων ειδικά για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου (Hoover-

Dempsey, Bassler & Burow, 1995). 

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι γονεϊκής εμπλοκής. Αυτοί περιλαμβάνουν συμμετοχή 

των γονέων σε βασικές υποχρεώσεις των παιδιών στο σπίτι, επικοινωνία του σχολείου με το 

σπίτι, βοήθεια των γονέων στο σχολείο και τέλος, συμμετοχή των γονέων με μαθησιακές 

δραστηριότητες των παιδιών στο σπίτι. 

 Η πρώτη απ’ τις παραπάνω μορφές είναι και η πιο διαδεδομένη, η οποία 

περιλαμβάνει γενική υποστήριξη και επίβλεψη των γονέων προς τους μαθητές στο σπίτι.  

 Η επικοινωνία του σχολείου με το σπίτι θεωρείται «γονεϊκή εμπλοκή» αλλά είναι 

συνήθως «πληροφόρηση των γονέων». Όλα τα σχολεία στέλνουν πολύ συχνά στις 

οικογένειες πληροφορίες σχετικές με εκδηλώσεις, με την επίδοση των μαθητών, με 

συγκεντρώσεις και άλλα τρέχοντα θέματα. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες 

είναι μονόπλευρες, χωρίς να ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους γονείς. Κάποια σχολεία 

οργανώνουν συζητήσεις εκπαιδευτικών - γονέων με όλους τους γονείς, κάποιες φορές 

συζητήσεις με ορισμένους γονείς και κάποιες άλλες με κάποιο συγκεκριμένο γονιό. 

 Μια διαδεδομένη μορφή κυρίως στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα, είναι η γονεϊκή 

βοήθεια στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουν το ρόλο του βοηθού των εκπαιδευτικών μέσα στη 

σχολική τάξη ή σε άλλες τοποθεσίες μέσα στο σχολείο, όπως βιβλιοθήκες ή σε σημαντικά 

γεγονότα, όπως ταξίδια. 

 Τέλος, μια λιγότερη συχνή μορφή εμπλοκής είναι η συμμετοχή των γονέων με 

μαθησιακές δραστηριότητες στο σπίτι. Οι γονείς μπορούν να  ενθαρρυνθούν  από τους 

εκπαιδευτικούς,  να συζητήσουν με τα παιδιά τους, να διαβάσουν κάποια βιβλία μαζί  τους, 

να τους διδάξουν διάφορες δεξιότητες… (Epstein, 1986). 
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4.1 Οι  ΚΟΕ αφορμή για φιλονικίες και εντάσεις  

 Οι ΚΟΕ έχουν γίνει πια συνήθεια για όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το 

«ακανθώδες» ζήτημα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς). Κάθε μέρα οι μαθητές φέρνουν 

από το σχολείο αρκετές ΚΟΕ, τις οποίες, τις περισσότερες φορές, οι γονείς τις περιμένουν. 

Υπάρχει η αντίληψη στους γονείς ότι «καλός» δάσκαλος είναι αυτός που αναθέτει πολλές 

ΚΟΕ (Βαφειάδου, 2010
.  

Λολώνη, 1987
.  

Corno, 1996). Συχνά, οι ΚΟΕ γίνονται αφορμή για 

φιλονικίες και εντάσεις στο σπίτι και έτσι η γαλήνη της οικογένειας διαταράσσεται.  

 Οι οικογένειες συχνά δυσανασχετούν και αναφέρουν ότι οι ΚΟΕ τους «κοστίζουν» 

αρκετό από τον ήδη περιορισμένο χρόνο που έχουν για οικογενειακές δραστηριότητες, 

όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν αποτύχει να εξηγήσουν το περιεχόμενο των εργασιών που 

ανέθεσαν στους μαθητές τους.  Επίσης, αρκετές φορές,  οι εργασίες που έχουν ανατεθεί 

στους μαθητές δεν έχουν κάποια σχέση με αυτά που ελέχθησαν μέσα στην τάξη. Συχνά, οι 

γονείς αναλαμβάνουν να βελτιώσουν αλλά και να κάνουν πιο ενδιαφέρουσες τις ΚΟΕ των 

παιδιών τους, πράγμα που τους παίρνει αρκετό χρόνο (Voorhis, 2004).  

Σε αυτό το σημείο έρχονται οι γονείς, σαν οι από μηχανής θεοί, για να βοηθήσουν 

τα παιδιά τους (Βρεττός, Ταρατόρη & Χατζηδήμου, 2001). Όμως, συχνά, οι γονείς  δεν 

καταφέρνουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τις ΚΟΕ, είτε, γιατί δεν είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι (Murray et al., 2006) είτε, γιατί παρέχουν μη κατάλληλη βοήθεια στα 

παιδιά τους (Voorhis, 2011). Κάθε γονιός, ανάλογα με τις σπουδές ή την επαγγελματική 

κατάρτιση του, γνωρίζει καλύτερα πώς να βοηθήσει το παιδί του σε κάποια μαθήματα 

(Αγγελόπουλος, 2010).Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος 

π.χ. αν πρόκειται για χωρισμένο γονιό (Solomon, Warin & Lewis, 2002) ή σε περιπτώσεις 

που δε ζει ο ένας από τους δύο γονείς (Αγγελόπουλος, 2010). Επιπρόσθετα, μπορεί ακόμα 

κάποιοι γονείς να μην έχουν πρόσβαση σε πηγές (π.χ. υπολογιστές, βιβλιοθήκη) που θα 

τους βοηθούσαν να παρέχουν βοήθεια στα παιδιά τους  (Reach & Cooper, 2004).  

Ο ρόλος των γονέων μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά ή δημιουργικά στις ΚΟΕ. 

Ανασταλτικά, μπορεί να λειτουργήσει, αν οι γονείς χρησιμοποιούν τις ΚΟΕ ως μέσο 

ανταγωνισμού ανάμεσα στους μαθητές (Αγγελόπουλος, 2010). 

Ας μην ξεχνάμε, ότι οι ΚΟΕ μπορεί να γίνουν πηγή άγχους τόσο για τους μαθητές, 

όσο και για τους γονείς τους (Brock, Lapp, Flood, Fisher & Han, 2007). Οι γονείς μεταφέρουν 

αρκετές φορές το άγχος τους στα παιδιά. Έχει μάλιστα παρατηρηθεί, γονείς να 

διεκπεραιώνουν οι ίδιοι εργασίες των παιδιών τους για να μην πάνε «άγραφα» τα παιδιά 

τους την άλλη μέρα στο σχολείο (Βρεττός, Ταρατόρη & Χατζηδήμου, 2001). 
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Από την άλλη πλευρά, οι ΚΟΕ μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά αν 

χρησιμοποιηθούν σαν εφαλτήριο για εξήγηση αποριών και περαιτέρω συζήτηση. Θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως αφετηρία εξωσχολικών δραστηριοτήτων όπως 

επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και άλλα 

(Αγγελόπουλος, 2010). 

Αν λάβουμε υπόψη μας  όλα τα παραπάνω, συνειδητοποιούμε, ότι η διατάραξη της 

οικογενειακής ζωής δεν είναι δύσκολο να συμβεί. Για να αποφευχθεί αυτή η δυσάρεστη για 

όλους κατάσταση, απαιτείται η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων (Βαφειάδου, 

2010). 

 

4.2 «Μηχανισμοί» για την παροχή βοήθειας 

 

 Όπως αναφέραμε παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο, οι γονείς συχνά ενώ θέλουν να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους με τις ΚΟΕ, συχνά δεν μπορούν είτε λόγω έλλειψης γνώσεων, 

είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω παρεχόμενης μη κατάλληλης βοήθειας.  

 Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιοι «μηχανισμοί» οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν 

σε αυτές τις περιπτώσεις τους μαθητές στην εκτέλεση των ΚΟΕ. Ένας τέτοιος μηχανισμός 

είναι οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας, οι οποίες παρέχουν στους μαθητές βοήθεια για την 

ολοκλήρωση των ΚΟΕ μετά το σχολείο. Σε αυτές τις γραμμές ένας εκπαιδευτικός ή κάποιος 

που γνωρίζει είναι διαθέσιμος για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με προβλήματα που 

αφορούν τις ΚΟΕ. Τέτοια προγράμματα επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν 

κατάλληλη βοήθεια εάν δε διαθέτουν τις δεξιότητες ή τις πηγές για να ολοκληρώσουν τις 

εργασίες τους έξω από το χώρο του σχολείου. 

 Οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας μπορεί να μην είναι προετοιμασμένες για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με μαθητές στους οποίους ανατίθεται πάρα 

πολύ δουλειά ή τους μαθητές που λαμβάνουν εργασίες που είναι πολύ προχωρημένες για 

αυτούς. 

 Ο όρος «τηλεφωνική γραμμή» χρησιμοποιείται συχνά όχι μόνο για συστήματα που 

παρέχουν ζωντανά καθοδήγηση για τις εργασίες αλλά και για αυτοματοποιημένες 

υπηρεσίες που παρέχουν ανατροφοδότηση και πληροφορίες σχετικές με τις ΚΟΕ. Για 

παράδειγμα, όσον αφορά το τελευταίο είδος που περιγράψαμε, επιτρέπει στο γονέα ή το 

μαθητή που δε γνωρίζει τις εργασίες που έχουν ανατεθεί, να καλέσει έναν αριθμό και να 
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συνδεθεί με ένα ηχογραφημένο μήνυμα από ένα συγκεκριμένο δάσκαλο, ο οποίος 

περιγράφει τις καθημερινές εργασίες που έχουν τα παιδιά για το σπίτι. 

 Άλλοι «μηχανισμοί» για την παροχή βοήθειας για τις ΚΟΕ είναι ένα αυτόματο 

σύστημα τηλεφωνητή που επιτρέπει στους μαθητές να καλέσουν, να αφήσουν στον 

τηλεφωνητή τον αριθμό τους και να επικοινωνήσει μαζί τους ο εκπαιδευτικός όταν 

μπορέσει. Υπάρχουν επίσης πηγές στο διαδίκτυο (chat room, e-mail, πίνακες 

ανακοινώσεων) οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να θέτουν ερωτήσεις και να 

λαμβάνουν απαντήσεις και τέλος, εκπαιδευτικά προγράμματα στην τηλεόραση τα οποία 

ενσωματώνουν «ζωντανές» κλήσεις (Cooper &  Reach, 2004). 

  

 

4.3 Οδηγίες για τους γονείς 

 

 Οι γονείς είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουν στο παιδί τους ένα κατάλληλο 

χώρο για μελέτη. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός, τακτοποιημένος, χωρίς να 

υπάρχουν πεταμένα πράγματα εδώ κι εκεί, τα οποία μπορεί να διασπάσουν την προσοχή 

του παιδιού την ώρα της μελέτης. Το μέρος αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει την ηρεμία του 

παιδιού, χωρίς να διασπάται η προσοχή του από διάφορα ερεθίσματα, όπως είναι οι 

ομιλίες ή οι φωνές άλλων μελών της οικογένειας κ.ά ( Βαφειάδου, 2010 
.
 Τσιμπούκης, 1971

 .
 

ΥΠΕΠΘ, 2000).  

 Όταν δεν υπάρχουν συνθήκες ηρεμίας είναι δύσκολο ακόμα και για τους μεγάλους 

να ασχοληθούν και να εστιάσουν την προσοχή τους σε κάποια εργασία. Καταλαβαίνουμε 

όλοι πόσο δυσκολότερο είναι για τα μικρά παιδιά. Ο Benson (1988) μας πληροφορεί ότι 

όλοι οι μαθητές που πήραν μέρος στην έρευνα που διεξήγαγε, ανέφεραν ότι κάποιες φορές 

αποσπάται η προσοχή τους ενώ εκτελούν ΚΟΕ. Το τηλέφωνο και η τηλεόραση είναι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν από τους μισούς μαθητές της έρευνας. Το 36% - 40% των 

μαθητών ανέφερε και άλλους παράγοντες που τους αποσπούν την προσοχή τους όταν 

εκτελούν ΚΟΕ, όπως είναι, το να μπαινοβγαίνουν οι γονείς και τα άλλα αδέρφια στο 

δωμάτιο, θόρυβοι από συσκευές αλλά και το κουδούνι. Σαν αντισταθμιστικά μέτρα, οι 

γονείς πρέπει να ελέγχουν το τηλέφωνο,  να απαντούν γρήγορα στο κουδούνι της πόρτας, 

να απενεργοποιούν συσκευές, να ελέγχουν την ένταση της τηλεόρασης, να φροντίζουν να 

μην υπάρχουν άλλα αδέρφια ή ακόμα και κατοικίδια στο χώρο που εκτελεί ο μαθητής τις 
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ΚΟΕ και τέλος, να ζητηθεί από τα άλλα μέλη της οικογένειας να ελαχιστοποιήσουν όσο το 

δυνατό τις φωνές τους κατά τη διάρκεια μελέτης των παιδιών (Xu & Corno, 2003). 

 Ειδικά τον πρώτο καιρό, θα ήταν ιδανικό το παιδί όταν μελετάει να μην αισθάνεται 

ότι χάνει ευχάριστες δραστηριότητες που κάνουν εκείνη την ώρα τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας. Για παράδειγμα, θα ήταν παράλογο να ζητήσουμε από ένα μικρό παιδί να 

εκτελέσει τις ΚΟΕ ενώ όλη η υπόλοιπη οικογένεια παίζει κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι ή 

βλέπει κάποια αγαπημένη σειρά στην τηλεόραση (ΥΠΕΠΘ, 2000). 

 Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα για το παιδί στο σπίτι. Να 

γνωρίζει για παράδειγμα , ότι, όταν επιστρέψει από το σχολείο θα γευματίσει και μετά θα 

χαλαρώσει για λίγη ώρα και έπειτα θα ξεκινήσει το διάβασμα. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό 

να τηρείται ακόμα και αν οι γονείς απουσιάζουν από το σπίτι (Μαστρομιχαλάκη-Ζούρα, 

2010). 

 Οι γονείς κατά τη διάρκεια μελέτης του παιδιού θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι, αν 

το παιδί τους χρειαστεί να ρωτήσει ή αν θελήσει να συζητήσει κάτι. Σε καμία όμως 

περίπτωση δεν πρέπει να καθόμαστε δίπλα στο παιδί για να μελετήσει. Έτσι, καλλιεργούμε 

λάθος συνήθειες στο παιδί και δεν του δίνουμε να καταλάβει έγκαιρα ότι οι ΚΟΕ είναι κάτι 

που αφορά το ίδιο και όχι τη μητέρα ή τον πατέρα (ΥΠΕΠΘ, 2000). Ακόμα χειρότερο είναι να 

εκτελούν οι ίδιοι τις ΚΟΕ των παιδιών τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εργασίες χάνουν το 

νόημα τους αλλά και μαθητές χάνουν την αυτοπεποίθηση τους και δε μαθαίνουν να 

διεκπεραιώνουν μόνοι τους τις υποχρεώσεις που έχουν (Βαφειάδου, 2010
.
 Βρεττός, 

Ταρατόρη & Χατζηδήμου, 2001).  

 Ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι να ενθαρρύνουν και να 

ενισχύουν την προσπάθεια των παιδιών τους. Σημασία δεν πρέπει να έχει για τους γονείς, η 

σωστή εκτέλεση των ΚΟΕ αλλά η προσπάθεια που κατέβαλε το παιδί τους. Ένας γονιός 

πρέπει να εμψυχώνει την προσπάθεια του παιδιού του και να υποστηρίζει την καλή 

ψυχολογία του, ακόμα και αν κάποιες μέρες δεν τα πάει τόσο καλά με τις ΚΟΕ που του 

ανατέθηκαν (Αγγελόπουλος, 2010
. 
 Φύκαρης, 2008). 

 Σημαντικός παράγοντας για τη θετική επίδραση των γονέων στην εκτέλεση των ΚΟΕ 

των παιδιών τους είναι να δείξουν στο παιδί τους ότι πράγματα που έμαθαν οι ίδιοι από 

την εκτέλεση των  ΚΟΕ που τους είχαν αναθέσει οι εκπαιδευτικοί τους, τους χρησιμεύουν 

στην καθημερινότητά τους (Ohanians, 2007). Για παράδειγμα, να αναφέρουν στο παιδί ότι 

πρέπει να εκτελέσει τις ΚΟΕ του, που αφορούν το πώς να συντάσσει μια αίτηση, γιατί θα 

του χρειαστεί αργότερα στις συναλλαγές του με δημόσιες υπηρεσίες. 
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 Τελευταίο, αλλά μείζονος σημασίας είναι οι γονείς να επικοινωνούν συχνά με τον 

εκπαιδευτικό του παιδιού τους. Να ενημερώνονται συχνά για τα όποια προβλήματα 

υπάρχουν και να συνεργάζονται από κοινού με τον εκπαιδευτικό για την επίλυση τους. Με 

αυτή τη στάση του γονέα, το παιδί διαμορφώνει μια  θετική στάση προς το σχολείο και τα 

μαθήματά του (Βαφειάδου, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο

                                                                          

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 

 Όπως προέκυψε από τα παραπάνω, οι απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητα ή μη των 

ΚΟΕ διχάζουν ερευνητές και παιδαγωγούς. Παρατηρούνται στη βιβλιογραφία τρεις 

διαφορετικές απόψεις: 

α. Των υποστηρικτών  (υπέρμαχων), οι οποίοι  είναι της άποψης ότι οι ΚΟΕ εξυπηρετούν 

παιδαγωγικούς και γνωστικούς σκοπούς και πρέπει να δίνονται ανεξάρτητα από την τάξη 

και την παιδαγωγική βαθμίδα (Γκονέλα, 2006 
.
 Χατζηδήμου, 2010). Προβάλλουν τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα: 

• Συμβάλλουν στην εμβάθυνση της νέας γνώσης (Κοσσυβάκη, 2003
.
 Λεβάκη & 

Κολώνια, 2010
.
 Μαυρικάκης, 197

.
  Φύκαρης, 2008

.  
Χατζηδήμου, 2010

.
  Cooper & 

Valentine, 2001
. 
 Cowan & Hallam, 1999). 

• Αυξάνουν την σχολική επίδοση των μαθητών (Χατζηδήμου, Στραβάκου & 

Κουγιουρούκη, 2007
.
 Hill, Spencer, Alston & Fitzgerald, 1986

. 
Hong,  Wan & Peng, 

2011
. 

Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, Dejong  & Jones,  2001
.
 Voorhis, 

2011). 

• Διαπαιδαγωγούν τους μαθητές στην αυτονομία, τη δημιουργικότητα και την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων (Γκονέλα, 2006
.
 Κοσσυβάκη, 2003

.
 Μαυρικάκης, 1976

. 

Φύκαρης, 2008
.
  Χατζηδήμου, 2010

. 
Cooper & Valentine, 2001

.
 Cowan & Hallam, 

1999
. 
Ramdass & Zimmerman, 2011). 

• Διαφοροποιούν και εξατομικεύουν τη διδακτική διαδικασία (Γκονέλα, 2006
. 

Κοσσυβάκη, 2003
.
  Μανιάς, 2010). 

• Αποτελούν για τον εκπαιδευτικό τρόπο αυτο-αξιολόγησης (Κοσσυβάκη, 2003). 

• Βελτιώνουν τη στάση του μαθητή προς το σχολείο (Φύκαρης, 2008
.
 Χατζηδήμου, 

Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007
.
 Cooper & Valentine, 2001

. 
Cowan & Hallam, 

1999). 

• Ενισχύουν τη συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία (Γκονέλα, 2006
. 

Λεβάκη & Κολώνια, 2010
.
 Φύκαρης, 2008

. 
Χατζηδήμου, Στραβάκου & 

Κουγιουρούκη, 2007
. 
 Cooper & Valentine, 2001

.   
Cowan & Hallam, 1999). 

• Είναι ένας τρόπος διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών (Κοσσυβάκη, 

2003
. 

Γκονέλα, 2006
.  

Χατζηδήμου, 2010). Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί 
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μπορούν να αναθέτουν στους μαθητές τους, εργασίες με βάση τις διάφορες 

διδακτικές ενότητες που επεξεργάζονται κάθε φορά, όπως να παρακολουθήσουν 

κάποια εκπομπή στην τηλεόραση και να την αξιολογήσουν.  Με αυτόν τον τρόπο 

αντί κάποια παιδιά να παρακολουθούν παθητικά τηλεόραση, παίρνουν 

ενεργητικούς  ρόλους (Κοσσυβάκη, 2003). 

β. Των πολέμιων (επικριτών), οι οποίοι  επισημαίνουν τα αρνητικά από την ανάθεση των 

ΚΟΕ, επιμένοντας ότι καταπατούνται τα δικαιώματα του μαθητή για ψυχαγωγία και 

ανάπαυση κατά τον ελεύθερο χρόνο του (Γκονέλα, 2006
.  

Χατζηδήμου, 2010). Αναφέρουν τα 

ακόλουθα μειονεκτήματα: 

• Δεν αφήνουν ελεύθερο χρόνο στα παιδιά 

και τους στερούν την πρόσβαση σε 

διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες 

(Γκονέλα, 2006
. 

Ηλιόπουλος, 1981
.
 

Κοσσυβάκη, 2003
. 

 Φύκαρης, 2008
. 
 

Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 

2007
.
  Coulter, 1979

. 
 Cooper & Valentine, 2001

.   
Cowan & Hallam, 1999). 

• Οι ΚΟΕ μπορούν να τονίσουν τις κοινωνικές ανισότητες (Γκονέλα, 2006
.
 Ηλιόπουλος, 

1981
. 
 Κοσσυβάκη, 2003

.  
Φύκαρης, 2008

.  
Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 

2007
.  
Cooper & Valentine, 2001

.   
Cowan & Hallam, 1999). 

• Δε διαφοροποιείται η σύνταξή τους, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των 

μαθητών (Γκονέλα, 2006
. 
 Κοσσυβάκη, 2003). 

• Οδηγούν στην απόκτηση ανεπιθύμητων τεχνικών όπως «κλέψιμο», αντιγραφή 

εργασιών (Φύκαρης, 2008
.  

Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007
.  

Cooper 

& Valentine, 2001). 

• Προκαλούν άγχος και απογοήτευση στους μαθητές (Γκονέλα, 2006
. 

 Ηλιόπουλος, 

1981
. 
 Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007

. 
  Brock, Lapp, Flood, Fisher & 

Han, 2007
. 
 Cowan & Hallam, 1999). 

• Μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές στον κορεσμό και να μειωθεί το ενδιαφέρον  

τους για γνώση (Κοσσυβάκη, 2003 
.  
Φύκαρης, 2008

.
  Cowan & Hallam, 1999). 

• Οι γονείς πολλές φορές ασκούν πίεση στα παιδιά τους για να ολοκληρώσουν τις 

ΚΟΕ (Φύκαρης, 2008
.  

Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007
.  

Cowan & 

Hallam, 1999). 
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• Οι γονείς μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στα παιδιά τους, εάν οι οδηγίες που 

τους δίνουν διαφέρουν από εκείνες του εκπαιδευτικού (Φύκαρης, 2008
.
 

 
Cooper & 

Valentine, 2001
.   

Cowan & Hallam, 1999). 

• Η εμπλοκή των γονέων μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε παρέμβαση (Χατζηδήμου, 

Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007
.  
Cooper & Valentine, 2001). 

• Διαταράσσει τις οικογενειακές σχέσεις (Μαστρομιχαλάκη-Ζούρα, 2010
.
 

Αγγελόπουλος, 2010 
. 
 Murray, et al., 2006) Πολλές φορές οι γονείς δεν αισθάνονται 

ότι είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τις ΚΟΕ. 

Επιπρόσθετα, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τα 

μπερδεύουν, αφού αρκετές φορές χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο διδακτικής 

προσέγγισης απ’ ότι ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη. Σε αυτήν την προσπάθεια 

των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους μπορεί 

να είναι συγκρουσιακές (Murray, et al., 2006
. 
 Voorhis, 2004 ).  

• Χρησιμοποιούνται ως μέσο επιβολής ποινής (Γκονέλα, 2006
. 
 Κοσσυβάκη, 2003). 

γ. «Αυτών που δέχονται την ανάθεση των ΚΟΕ, αλλά προτείνουν η εκτέλεσή τους να γίνεται 

μέσα στο σχολείο, έχοντας υπόψη τους άλλους τύπους σχολείων, όπως για παράδειγμα το 

Ολοήμερο Σχολείο» (Χατζηδήμου, 2010 : 39). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο                                                                                                                             

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Οι σκοποί και οι υποθέσεις  της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει τρεις διαφορετικούς σκοπούς καθώς αποσκοπεί να 

μελετήσει τις ΚΟΕ από τρεις διαφορετικές οπτικές: αυτή των μαθητών, των εκπαιδευτικών 

και των γονέων.  

Αν και έχει μελετηθεί ξανά στο παρελθόν η οπτική των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών θελήσαμε να επαναλάβουμε τη διερεύνηση αυτή εμπλουτίζοντας τη με νέα 

ερωτήματα. Στον ελληνικό χώρο έχουν πραγματοποιηθεί λίγες έρευνες σχετικές με το υπό 

εξεταζόμενο θέμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε νέα δεδομένα και 

πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή 

πράξη. 

Όσον αφορά τους γονείς, θελήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις αυτών που 

έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τις σχολικές απαιτήσεις και ειδικότερα τις ΚΟΕ. 

Για το λόγο αυτό επιλέξαμε γονείς που για πρώτη φορά έχουν παιδί στην Α΄ δημοτικού. Η 

διερεύνηση αυτή δίνει πρωτοτυπία στην έρευνα μας, αφού στην αναδίφηση της 

βιβλιογραφίας δεν αναφέρεται πουθενά παρόμοια μελέτη.   

Συγκεκριμένα ο πρώτος στόχος της έρευνας μας  ήταν να εξεταστούν οι ΚΟΕ μέσα 

από τις εμπειρίες των μαθητών της Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. Ειδικότερα σκοπός 

της μελέτης ήταν: 

• Να διερευνηθεί η αρέσκεια των μαθητών ως προς το σχολείο και τις ΚΟΕ. 

• Να διαπιστωθεί η συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ. 

• Να ερευνηθεί ο χρόνος που χρειάζονται για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους. 

• Να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές θεωρούν ότι τους 

ανατίθενται ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί σε ποια μαθήματα τους ανατίθενται οι περισσότερες ΚΟΕ. 

• Να μελετηθεί σε ποιο μάθημα αρέσει στους μαθητές να εκτελούν ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί ποιες μορφές εργασιών προτιμούν οι μαθητές (ατομικές, 

ομαδικές, επαναληπτικές, ζωγραφικής…). 

• Να διαπιστωθεί ποιος βοηθάει συνήθως τους μαθητές όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τις ΚΟΕ τους. 
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• Να διερευνηθεί σε ποια μαθήματα χρειάζονται περισσότερη βοήθεια οι 

μαθητές όταν εκτελούν ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί ο βαθμός δυσκολίας των ΚΟΕ που έχουν να εκτελέσουν. 

• Να ερευνηθεί εάν τους παρέχονται επαρκείς οδηγίες για τις ΚΟΕ από τους 

εκπαιδευτικούς. 

• Να διερευνηθεί εάν όταν τους παρέχονται οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς, 

γνωρίζουν πώς να εκτελέσουν τις ΚΟΕ τους. 

• Να μελετηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί τούς παρέχουν επαρκή αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση για τις ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί ποιος εκπαιδευτικός είναι περισσότερος αρεστός στους 

μαθητές, αυτός που δίνει ή αυτός που δεν δίνει ΚΟΕ. 

• Να εξεταστεί εάν οι ΚΟΕ γίνονται αφορμή για φιλονικίες και εντάσεις στο σπίτι. 

• Να διερευνηθούν οι λόγοι εκτέλεσης των ΚΟΕ από τους μαθητές. 

• Να ερευνηθεί τι θεωρούν οι μαθητές για τη «φύση» των ΚΟΕ, αν δηλαδή 

πρέπει να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. 

• Να διαπιστωθεί η γνώμη των μαθητών σχετικά με τις διαφοροποιημένες ΚΟΕ. 

• Να μελετηθεί εάν οι μαθητές θα ήθελαν να μην εκτελούν ΚΟΕ στο σπίτι αλλά να 

ολοκληρώνουν όλες οι εργασίες τους στο σχολείο. 

 

Ο δεύτερος στόχος της μελέτης μας ήταν να ερευνήσουμε τις ΚΟΕ από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της μελέτης ήταν:. 

• Να εξακριβωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν ΚΟΕ και με τι συχνότητα. 

• Να διευκρινιστούν οι λόγοι ανάθεσης των ΚΟΕ στους μαθητές. 

• Να διαπιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ΚΟΕ έχουν όφελος και για 

ποιους μαθητές (τους «αδύναμους», τους «καλούς», τους «μέτριους» ή όλους). 

• Να διερευνηθεί ο βαθμός δυσκολίας σχεδιασμού των ΚΟΕ. 

• Να εξεταστεί που στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί και πόσο χρόνο αφιερώνουν για 

το σχεδιασμό των ΚΟΕ και εάν κατά τη φάση του σχεδιασμού λαμβάνουν 

υπόψη τους το χρόνο που έχουν στη διάθεση τους για να τις διορθώσουν. 

• Να εξακριβωθεί σε ποια μαθήματα ανατίθενται συχνότερα ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να αναθέτουν ομαδικές ή 

ατομικές ΚΟΕ αλλά και τι μορφή έχουν (γραπτές, προφορικές, έρευνες, 

projects…). 
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• Να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί δίνουν οδηγίες στους μαθητές για τις ΚΟΕ 

και εάν οι τελευταίοι έχουν χρόνο να θέσουν ερωτήματα πάνω σε αυτές. 

• Να εξακριβωθεί εάν ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς ΚΟΕ στους μαθητές, 

τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα) και σε τι όγκο. 

• Να μελετηθεί το ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές για τις ΚΟΕ που τους 

αναθέτουν και ποια κατηγορία ΚΟΕ τους «τραβάει» περισσότερο (έρευνα 

πηγών, όσες απαιτούν συνεργασία με άλλους συμμαθητές…). 

• Να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν τις ίδιες ή διαφοροποιημένες 

ΚΟΕ στους μαθητές τους. 

• Να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί κατά την ανάθεση των ΚΟΕ στους μαθητές 

τους, υπολογίζουν το χρόνο που χρειάζονται οι τελευταίοι για την ολοκλήρωσή 

τους. 

• Να εξακριβωθεί εάν παρέχεται έλεγχος και ανατροφοδότηση από τους 

εκπαιδευτικούς στους μαθητές. 

• Να διαπιστωθεί η παροχή κινήτρων και το είδος τους, από τους εκπαιδευτικούς 

στους μαθητές για την εκτέλεση των ΚΟΕ. 

• Να μελετηθούν οι κυρώσεις-συνέπειες που θέτουν οι εκπαιδευτικοί για τη μη 

εκτέλεση των ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί εάν οι ΚΟΕ χρησιμοποιούνται ως μέσο πειθαρχίας στην τάξη. 

• Να εξεταστεί εάν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ποιοι από τους μαθητές τους 

εκτελούν μόνοι τους τις εργασίες και ποιοι όχι. 

• Να διαπιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν ΚΟΕ πιεζόμενοι απ’ τη γνώμη 

των γονέων. 

• Να μελετηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν θετική, ουδέτερη ή αρνητική τη 

συμβολή των ΚΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Ο τρίτος σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τις ΚΟΕ από την οπτική των γονέων. 

Ιδιαίτερα, μας ενδιέφερε να εξετάσουμε πώς αντιμετωπίζουν τις ΚΟΕ οι γονείς των παιδιών 

και ειδικότερα εκείνοι που αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά τις ΚΟΕ. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκαν γονείς που για πρώτη φορά είχαν παιδί που φοιτούσε στην  Α΄ τάξη του 

δημοτικού. Συγκεκριμένα τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι : 

• Να ερευνηθεί εάν η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει τη 

στάση τους για τις ΚΟΕ.. 
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• Να μελετηθεί η αναγκαιότητα και οι λόγοι ανάθεσης  των ΚΟΕ  σύμφωνα με τη 

γνώμη των γονέων. 

• Να διερευνηθεί η άποψη των γονέων για τον όγκο των ΚΟΕ (λίγες, πολλές). 

• Να διερευνηθεί πόσο εποικοδομητικό θεωρούν τον έλεγχο και την 

ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί για τις ΚΟΕ. 

• Να ερευνηθεί ποιος βοηθάει το παιδί όταν αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα με 

τις ΚΟΕ. 

• Να μελετηθούν τα συναισθήματα τόσο του παιδιού όσο και του γονέα που 

εμπλέκεται με την εκτέλεση των  ΚΟΕ. 

• Να διερευνηθεί εάν οι γονείς λαμβάνουν βοήθεια-οδηγίες από τον 

εκπαιδευτικό όσον αφορά τις ΚΟΕ.. 

• Να εξετασθεί πού στηρίζονται οι γονείς προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί 

τους. 

• Να διαπιστωθεί τι δυσκολεύει περισσότερο τους γονείς σε σχέση με τις ΚΟΕ. 

 

Οι υποθέσεις της μελέτης μας όσον αφορά τους μαθητές με βάση τη βιβλιογραφία 

διαμορφώνονται ως εξής: 

• Οι μαθητές δεν αρέσκονται να εκτελούν ΚΟΕ  (Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  

Κουγιουρούκη, 2007
. 
 Warton, 2001 

.
 Xu, 2008) . 

• Ανατίθενται συχνά ΚΟΕ στους μαθητές  (Βαφειάδου, 2010
. 
 Χατζηδήμου, Στραβάκου  

&  Κουγιουρούκη, 2007
. 
 Φύκαρης, 2008). 

• Οι μαθητές αφιερώνουν για τις ΚΟΕ τους πάνω από μία ώρα καθημερινά 

(Χατζηδήμου, 1995 
.
 Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  Κουγιουρούκη, 2007). 

• Οι μαθητές θεωρούν ότι οι ΚΟΕ βελτιώνουν τη σχολική τους επίδοση (Χατζηδήμου, 

1995 
.
 Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  Κουγιουρούκη, 2007). 

• Τα μαθήματα για τα οποία εκτελούν περισσότερες ΚΟΕ είναι η «Νεοελληνική 

Γλώσσα» και τα «Μαθηματικά» (Βαφειάδου, 2010
.  

Χατζηδήμου, 1995
. 
 Φύκαρης, 

2008). 

• Οι μαθητές προτιμούν να εκτελούν ομαδικές εργασίες (Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  

Κουγιουρούκη, 2007). 

• Οι μαθητές για να διεκπεραιώσουν τις ΚΟΕ συχνά ζητούν βοήθεια από τους γονείς 

τους (Βαφειάδου, 2010
.
 

 
Χατζηδήμου, 1995

. 
Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  

Κουγιουρούκη, 2007). 
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• Οι εργασίες που έχουν να εκτελέσουν οι μαθητές είναι εύκολες (Χατζηδήμου, 

1995). 

• Παρέχονται οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές σχετικά με τις ΚΟΕ  

που τους έχουν ανατεθεί (Βαφειάδου, 2010
. 

Χατζηδήμου, 1995
. 

Χατζηδήμου, 

Στραβάκου  &  Κουγιουρούκη, 2007). 

• Οι μαθητές γνωρίζουν πώς να εκτελέσουν τις ΚΟΕ τους όταν τους παρέχονται οι 

κατάλληλες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς (Βαφειάδου, 2010). 

• Στους μαθητές αρέσουν οι εκπαιδευτικοί που δίνουν λίγες και εύκολες ΚΟΕ 

(Χατζηδήμου, 1995
.   

Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  Κουγιουρούκη, 2007). 

• Οι ΚΟΕ γίνονται αφορμή για εντάσεις και φιλονικίες στο σπίτι (Μαστρομιχαλάκη-

Ζούρα, 2010 
.
  VanDeWeghe, 2004 

.
 Voorhis, 2011). 

• Οι μαθητές εκτελούν ΚΟΕ κυρίως για να πετύχουν την επιδοκιμασία των 

σημαντικών άλλων (γονέων, δασκάλων) (Brock, Lapp, Flood, Fisher & Han, 2007 
.
 

Xu, 2005). 

• Οι μαθητές θεωρούν ότι οι ΚΟΕ πρέπει να είναι προαιρετικές (Χατζηδήμου, 1995). 

• Σύμφωνα με τους μαθητές οι ΚΟΕ πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

ανάγκες τους (Χατζηδήμου, 1995). 

• Οι μαθητές θα ήθελαν ένα σχολείο όπου όλες οι ΚΟΕ θα γίνονταν εκεί (Χατζηδήμου, 

1995). 

 

 

Οι υποθέσεις της μελέτης όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς είναι οι εξής: 

• Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν συχνά ΚΟΕ (Βαφειάδου, 2010 
.
 Χατζηδήμου, 

Στραβάκου,  &  Κουγιουρούκη, 2007 
.
 Φύκαρης, 2008). 

• Ο βασικός λόγος ανάθεσης ΚΟΕ είναι η συγκράτηση όσων έχουν διδαχθεί οι 

μαθητές (Χατζηδήμου, 1995 
. 
Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  Κουγιουρούκη, 2007). 

• Οι ΚΟΕ συμβάλλουν στην αύξηση της σχολικής επίδοσης (Brock, Lapp, Flood, Fisher 

& Han, 2007
.
 Farrow, Tymms & Henderson, 1999

.
 Olympia, Sheridan & Jenson, 

1993). 

• Οι εκπαιδευτικοί δε συναντούν δυσκολίες στο σχεδιασμό των ΚΟΕ (Βαφειάδου, 

2010
 . 
Χατζηδήμου, 1995). 
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• Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν μισή έως μία ώρα για το σχεδιασμό των ΚΟΕ που 

αναθέτουν και χρειάζονται από δεκαπέντε λεπτά έως δύο ώρες την εβδομάδα για 

τη διόρθωσή τους (Βαφειάδου, 2010
 . 
Χατζηδήμου, 1995). 

• ΚΟΕ ανατίθενται συνήθως στα μαθήματα της «Νεοελληνικής Γλώσσας» και των 

«Μαθηματικών» (Βαφειάδου, 2010
 . 
Χατζηδήμου, 1995

 .
 Φύκαρης, 2008). 

• Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν συνήθως ατομικές και γραπτές ΚΟΕ (Βαφειάδου, 2010
 . 

Χατζηδήμου, 1995). 

• Οι εκπαιδευτικοί συζητούν με τους μαθητές τους τις ΚΟΕ που τους αναθέτουν 

(Βαφειάδου, 2010
 . 
Χατζηδήμου, 1995 

.
 Austin, 1980). 

• Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν συχνά ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα αλλά σπάνια κατά τη 

διάρκεια των γιορτών (Βαφειάδου, 2010
 . 
Χατζηδήμου, 1995). 

• Οι ΚΟΕ μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στον κορεσμό και να μειωθεί το 

ενδιαφέρον  τους για γνώση (Κοσσυβάκη, 2003  
. 
Φύκαρης, 2008

.
  Cowan & Hallam, 

1999). 

• Η σύνταξή των ΚΟΕ δε διαφοροποιείται, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων 

των μαθητών (Γκονέλα, 2006 
.
 Κοσσυβάκη, 2003 

.
 Παλιούρα, 2010). 

• Οι εκπαιδευτικοί υπολογίζουν το χρόνο που χρειάζονται οι μαθητές τους για την 

ολοκλήρωση των ΚΟΕ τους (Χατζηδήμου, 1995). 

• Οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις ΚΟΕ των μαθητών τους και τους παρέχουν 

ανατροφοδότηση (Βαφειάδου, 2010 
.
  Μαυρικάκης, 1976 

.
 Φουστανάκης, 1977 

Χατζηδήμου, 1995
 .

 Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007 
.   

Cowan & 

Hallam, 1999 
.
 North & Pillay, 2002). 

• Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν κίνητρα στους μαθητές τους για την εκτέλεση των ΚΟΕ 

τους (Βαφειάδου, 2010 
.
  Cowan & Hallam, 1999 

.
 Xu, 2008). 

• Οι εκπαιδευτικοί θέτουν κυρώσεις για τη μη εκτέλεση των ΚΟΕ από τους μαθητές 

τους (Φύκαρης, 2008 
.
 Warton, 2001 

.
  Katz, Kaplan & Gueta, 2010 

.
 Xu & Corno, 

1998). 

• Οι ΚΟΕ χρησιμοποιούνται ως μέσο επιβολής ποινής (Γκονέλα, 2006 
.
  

Δεληκωστοπούλου, 1981 
.
 Κοσσυβάκη, 2003 

.
  Cowan & Hallam, 1999 

.
 Voorhis, 

2004). 

• Οι εκπαιδευτικοί σπάνια ενημερώνονται από τους μαθητές για τη βοήθεια που 

δέχθηκαν για την εκτέλεση των ΚΟΕ (Βαφειάδου, 2010 
. 

Χατζηδήμου, 1995
 .

 

Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2007). 
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• Η ανάθεση ΚΟΕ από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές συνδέεται άρρηκτα με την 

πίεση που ασκούν οι γονείς στους πρώτους (Βαφειάδου, 2010
 . 

Λολώνη, 1987 
.
 

Φύκαρης, 2008 
.
 Brock, Lapp, Flood, Fisher & Han, 2007 

.
 Corno, 1996). 

• Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ΚΟΕ που αναθέτουν συμβάλλουν θετικά στη 

μαθησιακή διαδικασία (Βαφειάδου, 2010
 . 
Χατζηδήμου, 1995

 .
 Voorhis, 2011). 

 

 

Οι υποθέσεις της μελέτης αναφορικά με τους γονείς είναι οι εξής: 

• Οι γονείς που ανήκουν σε υψηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα εμπλέκονται 

περισσότερο με τις ΚΟΕ των παιδιών τους απ’ ότι οι γονείς που ανήκουν σε χαμηλά 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (Balli, Demo & Wedman,1997 
.
 Balli, Demo & 

Wedman, 1998). 

• Οι γονείς θεωρούν αναγκαίες και απαραίτητες τις ΚΟΕ (Βαφειάδου, 2010
 . 

Λολώνη, 

1987 
.
 Φύκαρης, 2008 

.
 Corno, 1996). 

• Οι γονείς πιστεύουν ότι οι ΚΟΕ ανατίθενται στους μαθητές για να αναπτύξουν την  

αυτονομία τους και να συγκρατήσουν όλα όσα μαθαίνουν στο σχολείο 

(Χατζηδήμου, 1995). 

• Οι γονείς προτιμούν τους εκπαιδευτικούς που αναθέτουν πολλές και δύσκολες ΚΟΕ 

(Χατζηδήμου, 1995 
. 
Χατζηδήμου, Στραβάκου  &  Κουγιουρούκη, 2007). 

• Οι γονείς θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν συχνά τις ΚΟΕ που αναθέτουν 

(Χατζηδήμου, 1995). 

• Συχνά προκαλείται άγχος τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά από την 

προσπάθεια για ολοκλήρωση των ΚΟΕ (Βαφειάδου, 2010). 

• Οι γονείς  δε λαμβάνουν βοήθεια και οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς για τις ΚΟΕ 

των παιδιών τους (Βαρβατσούλης, 2010 
.
 Βαφειάδου,2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο

                                                                         

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

7.0 Οι συμμετέχοντες  

 Στην έρευνα μας πήραν μέρος τρεις διαφορετικοί πληθυσμοί (μαθητές, 

εκπαιδευτικοί και γονείς).  

 Όσον αφορά τους μαθητές πήραν μέρος 281, οι οποίοι φοιτούσαν στις τρεις 

τελευταίες τάξεις του  Δημοτικού. Από αυτούς οι 97 φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη, εκ των οποίων 

54  ήταν αγόρια και 43 κορίτσια. Tα παιδιά της Δ’ δημοτικού είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 10:6  

έτη. Οι μαθητές Ε΄ τάξης που έλαβαν μέρος ήταν 104, εκ των οποίων 54 ήταν αγόρια και  50 

κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας τα 11:7 έτη. Τέλος, οι μαθητές που φοιτούσαν στην ΣΤ΄ τάξη 

και πήραν μέρος στην έρευνά μας ήταν 80, 44 αγόρια και 36 κορίτσια, με  μέσο όρο ηλικίας 

τα 12:5 έτη.  Από την έρευνα αποκλείστηκαν οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων, καθώς δεν 

θα μπορούσαν να ανταποκριθούν άνετα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές στην έρευνα προέρχονταν από τρεις νομούς της Κρήτης: 

Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου.  Την πλειονότητά τους οι μαθητές του δείγματος ήταν 

αγόρια, 152 (54%) ενώ τα κορίτσια ήταν 129 (46%). Τα περισσότερα παιδιά φοιτούσαν στην 

Πέμπτη τάξη με ποσοστό 37%. Τέλος, οι μαθητές προέρχονταν  κυρίως από τους νομούς 

Ρεθύμνου και Λασιθίου. 

Όσον αφορά τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών, πήραν μέρος 186 εκπαιδευτικοί 

από όλους τους νομούς της Κρήτης: Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. 

Αποκλείστηκαν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων όπως αγγλικών, φυσικής αγωγής, 

πληροφορικής, εικαστικών κ.ά.  γιατί θελήσαμε να επικεντρωθούμε στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα σε μία τάξη. Επιπρόσθετα, 

αποκλείστηκαν από την έρευνα και οι εκπαιδευτικοί  ειδικής αγωγής. Καταλαβαίνουμε όλοι 

ότι οι συνθήκες σε αυτά τα σχολεία (ειδικής  αγωγής) διαφέρουν από ότι στα νέα σχολεία 

αναμορφωμένου προγράμματος.  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας ήταν γυναίκες σε 

ποσοστό 69%. Στην πλειονότητά τους προερχόταν από τους νομούς Ρεθύμνου (45%) και 

Ηρακλείου (40%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα ποσοστό 12,5% εκτός από το 

βασικό του πτυχίο κατέχει και  δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ο χρονολογία γέννησης των 

συμμετεχόντων κυμαινόταν από το 1953 έως το 1988. Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας, είχαν μόλις 1-5 χρόνια προϋπηρεσία (32%). 
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Όσον  αφορά τους γονείς, πήραν μέρος 58, οι οποίοι έπρεπε να έχουν πρωτότοκο 

παιδί ή μοναχοπαίδι στην Α’ τάξη δημοτικού σχολείου. Αποκλείστηκαν οι υπόλοιποι γονείς 

γιατί θέλαμε να διερευνήσουμε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των γονέων που έρχονται 

αντιμέτωποι για πρώτη φορά με τις «κατ’ οίκον εργασίες».  

Από αυτούς το 86% ήταν γυναίκες και μόλις το 14% ήταν άνδρες. Στην πλειονότητά 

τους, σε ποσοστό 28% έχουν λάβει πανεπιστημιακή μόρφωση. Η ηλικία των περισσότερων 

γονέων του δείγματος κυμαινόταν  από 36 έως 40 ετών. Να αναφέρουμε ότι, οι 

συμμετέχοντες προέρχονταν κυρίως από τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 

 

7.1  Εργαλεία 

 Για τη συλλογή των δεδομένων μας  χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του γραπτού 

δομημένου ερωτηματολογίου.  

 Παρά τα μειονεκτήματα του, το επιλέξαμε σαν μέσο συλλογής δεδομένων στην 

έρευνα μας, καθώς επιτρέπει τη συλλογή πολυάριθμων υποκειμένων σε πολύ σύντομο 

χρόνο (Βάμβουκας, 2007). Επίσης, η χορήγηση ερωτηματολογίου είναι ο φθηνότερος 

τρόπος συλλογής πληροφοριών (Παπαναστασίου, 1996).  Το ερωτηματολόγιο μας επιτρέπει 

συλλογή στοιχείων που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικά για λόγους κοινωνικής 

ευπρέπειας. Βέβαια,  προϋπόθεση είναι ότι διασφαλίζει την ανωνυμία των υποκειμένων  

έρευνας (Βάμβουκας, 2007). 

Για να υλοποιήσουμε τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήσαμε τρία διαφορετικά 

ερωτηματολόγια. Ένα για τους μαθητές, ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους 

γονείς.  

Το ερωτηματολόγιο των μαθητών αποτελούνταν από 38 ερωτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Το περιεχόμενο των ερωτήσεων είχε σαν σκοπό να διερευνηθεί η αρέσκεια των μαθητών 

απέναντι στις ΚΟΕ, η συχνότητα με την οποία τους ανατίθενται, η σκοπιμότητά τους 

σύμφωνα με τη δική τους γνώμη, ποια είδη ΚΟΕ τους αρέσουν, ποιος τους βοηθάει όταν 

συναντήσουν δυσκολίες, σε ποια μαθήματα δυσκολεύονται περισσότερο, σε ποια 

μαθήματα αρέσκονται να εκτελούν ΚΟΕ, αν τους παρέχονται οδηγίες, έλεγχος και 

ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς, αν οι ΚΟΕ γίνονται αφορμή για φιλονικίες και 

εντάσεις στο σπίτι τους κ.ά.  Οι ερωτήσεις ήταν  «κλειστού τύπου». Τα είδη ερωτήσεων 

κλειστού τύπου που χρησιμοποιήσαμε στην δημιουργία του ερωτηματολογίου ήταν 

ερωτήσεις διάταξης, κατηγορικές και κλίμακας. 
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Η πρώτη σελίδα αποτελούνταν από μια συνοδευτική επιστολή για τους 

συμμετέχοντες  μαθητές στην μελέτη μας. Στην επιστολή αυτή εξηγούσαμε το σκοπό της 

έρευνάς μας και προσπαθούσαμε να πείσουμε τα υποκείμενα να συνεργαστούν μαζί μας 

και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Διαβεβαιώσαμε τους μαθητές  ότι δεν υπήρχαν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις και ότι οι απαντήσεις τους θα κρατηθούν ανώνυμες.  

Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών περιελάμβανε 46 ερωτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ). Το περιεχόμενο των ερωτήσεων εξέταζε τη συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί 

αναθέτουν ΚΟΕ, τους λόγους ανάθεσης τους και το βαθμό δυσκολίας σχεδιασμού τους από 

τους εκπαιδευτικούς, ποια είναι τα «δημοφιλή» μαθήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί 

αναθέτουν περισσότερες ΚΟΕ, εάν αναθέτουν και σε ποιο βαθμό ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα 

και τις γιορτές, εάν χρησιμοποιούν τις ΚΟΕ ως μέσο πειθαρχίας, αν παρέχουν κίνητρα στους 

μαθητές τους  για την εκτέλεσή τους, εάν θέτουν κυρώσεις για τη μη εκτέλεσή τους κ.ά. Οι 

ερωτήσεις ήταν κυρίως «κλειστού τύπου». Τα είδη ερωτήσεων κλειστού τύπου που 

χρησιμοποιήσαμε στην δημιουργία του ερωτηματολογίου ήταν ερωτήσεις  συμπλήρωσης, 

διάταξης, κατηγορικές και κλίμακας. 

Η πρώτη σελίδα αποτελούνταν από μια συνοδευτική επιστολή για τους 

συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς  στη μελέτη μας, όπου τους εξηγούσαμε το σκοπό της 

μελέτης μας και ότι η συμβολή τους θα ήταν πολύ σημαντική. Επίσης, ζητήσαμε να μη 

σημειώσουν πουθενά πάνω στο ερωτηματολόγιο το όνομά τους προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ανωνυμία τους.  

Τέλος, το ερωτηματολόγιο των γονέων αποτελούνταν από 30 ερωτήσεις 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Το περιεχόμενο των ερωτήσεων είχε σαν σκοπό να διερευνηθεί η 

αναγκαιότητα και οι λόγοι ανάθεσης των ΚΟΕ σύμφωνα με τη γνώμη των γονέων, ποιος 

βοηθάει το παιδί όταν συναντήσει δυσκολίες, ποια είναι τα συναισθήματα τόσο των 

γονέων όσο και των παιδιών κατά την εκτέλεση των ΚΟΕ, εάν οι γονείς λαμβάνουν βοήθεια 

από τον εκπαιδευτικό κ.ά.  Οι περισσότερες  ερωτήσεις ήταν «κλειστού τύπου». Τα είδη 

ερωτήσεων κλειστού τύπου που χρησιμοποιήσαμε στην δημιουργία του ερωτηματολογίου 

ήταν ερωτήσεις διάταξης, κατηγορικές και κλίμακας. Όπως,  στα υπόλοιπα 

ερωτηματολόγια, για τους ίδιους λόγους και εδώ η πρώτη σελίδα ήταν μια επιστολή. 
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7.2 Διαδικασία 

 

Αφού συντάξαμε τα ερωτηματολόγια, τα χορηγήσαμε πιλοτικά σε μικρές ομάδες 

παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες προοριζόταν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

εντοπίσαμε λάθη, παραλείψεις και δυσκολίες σε κάποιες από τις ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων και έτσι μπορέσαμε να τις διορθώσουμε. 

Τα ερωτηματολόγια των δασκάλων και των μαθητών επιδόθηκαν στα σχολεία από 

την ερευνήτρια. Κάθε ερωτηματολόγιο είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα φάκελο. Το κάθε 

υποκείμενο αφού συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο το εσώκλειε πίσω στο φάκελο.  

Τα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τους  γονείς στάλθηκαν με τα παιδιά στους 

ίδιους και αφού τα συμπλήρωναν τα εσώκλειαν στο φάκελο. Τα παιδιά τους τα 

τοποθετούσαν την επόμενη μέρα σε μια ειδική «κάλπη» που είχε στηθεί στην αίθουσα 

διδασκαλίας τους. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η έρευνα διεξήχθη από τον Απρίλιο του 2011 έως τον 

Ιούνιο του ίδιου έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο

                                                                          

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 

Αρέσκεια των μαθητών ως προς τις ΚΟΕ και το σχολείο(ερωτήσεις 4 και 9) 

Οι μαθητές, στην πλειονότητά τους απάντησαν ότι τους αρέσει πολύ το σχολείο με 

ποσοστό 41% και μόλις το 10% απάντησε ότι δεν του αρέσει καθόλου (Πίνακας 1). Όσον 

αφορά την εκτέλεση των ΚΟΕ, οι περισσότεροι από τους μαθητές  απάντησαν  ότι τους 

αρέσει αρκετά να εκτελούν ΚΟΕ (Πίνακας 2). 

Πίνακας 1. Κατανοµή του βαθµού αρεσκείας των µαθητών στο (σχολείο) 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή του βαθµού αρεσκείας των µαθητών για τις ΚΟΕ 

 f(%)  
Αρέσκεια για τις ΚΟΕ Καθόλου 38  13,5% 

Λίγο 63 22,5%  

Αρκετά 119 42% 

Πολύ 60 21,5%  

Σύνολο 280  99,5% 

  ∆εν απάντησαν 1 0,5%  

                                                                                    Σύνολο 281 100% 

 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η γενικότερη θετική στάση των μαθητών για το 

σχολείο σχετίζεται με την αρέσκεια τους για τις ΚΟΕ, υπολογίσαμε το συντελεστή 

συσχέτισης ανάμεσα στις ερωτήσεις 4 και 9. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman 

έδειξε ότι υπήρξε σημαντική συσχέτιση (r=0,57 , p<0,0001). 

 

 f(%) 
Αρέσκεια για το σχολείο Καθόλου 28  10% 

Λίγο 46 16% 

Αρκετά 92 33% 

Πολύ 114 41% 

Σύνολο 281 100% 
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Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ (ερώτηση 5) 

Παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα ότι οι μαθητές απάντησαν στην 

συντριπτική τους πλειονότητα, 219 (78%) ότι εκτελούν σε καθημερινή βάση ΚΟΕ (Πίνακας 

3). 

 
Πίνακας 3. Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ στους µαθητές 

 f(%) 

Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ 
Σπάνια 17 6% 

1-2 φορές την εβδοµάδα 24 8.5% 

3-4 φορές την εβδοµάδα 21 7.5% 

Καθηµερινά 219 78% 

Σύνολο 281 100% 

 
Ποσοστό χρόνου που χρειάζονται οι μαθητές  για την εκτέλεση των ΚΟΕ που τους έχουν 

ανατεθεί (ερώτηση 6) 

Το ποσό του χρόνου που χρειάζονται οι περισσότεροι μαθητές για την εκτέλεση των 

ΚΟΕ τους δεν υπερβαίνει την μία ώρα. Μόνο το 4% των μαθητών χρειάζεται πάνω από 3 

ώρες (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Κατανοµή χρόνου που χρειάζονται οι µαθητές για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους 

 f(%) 

Ποσό χρόνου 
Έως µισή ώρα 90  32% 

Από µισή έως 1 ώρα 105 37% 

1 µε 1,5 ώρα 44 16% 

1,5 ώρα µε 2 ώρες 15 5% 

2-3 ώρες 17 6% 

Περισσότερες από 3 ώρες 10 4% 

Σύνολο 281 100% 

 

Χρησιμότητα των ΚΟΕ σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών (ερώτηση 8) 

Οι μαθητές κατέταξαν  ως πρώτο λόγο χρησιμότητας των ΚΟΕ, το γεγονός ότι τους 

βοηθούν να κατανοήσουν όλα όσα διδάσκονται στην τάξη με ποσοστό 69%, και ακολουθεί 

στη δεύτερη θέση η άποψη ότι τους βοηθούν να γίνονται καλύτεροι μαθητές με ποσοστό 

62% (Πίνακας 5).  
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Πίνακας 5. Κατανοµή απόψεων σχετικά µε τη χρησιµότητα των ΚΟΕ 

 f(%) 

Χρησιµότητα ΚΟΕ σύµφωνα µε 

τους µαθητές 

Κατανόηση όσων διδάσκονται στην τάξη 195 69% 

Καλύτερος µαθητής 175 62% 

Καλλιέργεια εργατικότητας και υπευθυνότητας 120 43% 

Καλλιέργεια µελέτης και οργάνωσης 120 43% 

Μη διαθέσιµος χρόνος 38 14% 

Επαφή µε τους γονείς 16 6% 

∆εν είναι χρήσιµες 15 5% 

Μάθημα που αρέσει στους μαθητές να εκτελούν ΚΟΕ (ερωτήσεις 12α και 12β) 

Οι περισσότεροι μαθητές, με ποσοστό 92%, απάντησαν ότι υπάρχει μάθημα που 

τους αρέσει να εκτελούν ΚΟΕ (Πίνακας 6). Το αγαπημένο τους μάθημα είναι τα 

Μαθηματικά με ποσοστό 27% και ακολουθούν τα Φυσικά και τα Εικαστικά με ποσοστό 

16%. Το μάθημα που έρχεται τελευταίο στις προτιμήσεις των παιδιών για να εκτελούν 

εργασίες στο σπίτι είναι η Γεωγραφία με ποσοστό 2,5% (Πίνακας 7). 

Πίνακας 6. Υπάρχει µάθηµα που αρέσει στους µαθητές να εκτελούν ΚΟΕ 

 f(%) 

Υπάρχει µάθηµα που αρέσει στους µαθητές να εκτελούν ΚΟΕ; 
Ναι 259(92%) 

Όχι 22(8%) 

Σύνολο 281(100%) 

 
 
Πίνακας 7. Κατανοµή µαθηµάτων που αρέσει στους µαθητές να εκτελούν ΚΟΕ 

 f(%) 

Μάθηµα που αρέσει στους µαθητές να εκτελούν ΚΟΕ 
Μαθηµατικά 75 27% 

Εικαστικά 45 16% 

 Φυσική 45 16% 

Ιστορία 35 12,5% 

Νεοελληνική Γλώσσα 27 9% 

Μελέτη Περιβάλλοντος 17 6% 

Θρησκευτικά 8 3% 

Γεωγραφία 7 2,5% 

Σύνολο 259 92% 

 
 ∆εν απάντησαν 22 8% 

                                                                                          Σύνολο 281 100% 
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Σχέση φύλου με την προτίμηση εκτέλεσης ΚΟΕ σε συγκεκριμένα μαθήματα   

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η αρέσκειά των μαθητών στην εκτέλεση ΚΟΕ 

στα μαθήματά τους διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους, υπολογίσαμε τον έλεγχο 

Chi-Square ανάμεσα στις ερωτήσεις 1 και 12β. Βρέθηκε ότι η αρέσκεια εκτέλεσης ΚΟΕ 

διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο (χ2=16,507, p=0.021). Τα αγόρια αρέσκονται να 

εκτελούν περισσότερες ΚΟΕ στα Μαθηματικά ενώ τα κορίτσια στα Εικαστικά (Πίνακας 8). 

Πίνακας 8.Ποσοστά αρέσκειας µαθηµάτων ανά φύλο 

Μάθηµα 

που 

αρέσκεσαι 

να εκτελείς 

ΚΟΕ 

 
Φύλο µαθητών 

Αγόρι Κορίτσι 

Νεοελληνική 

Γλώσσα 
16 (12%) 11 (9%) 

Μαθηµατικά 51 (36%) 24 (20%) 

Ιστορία 20 (14%) 15 (13%) 

Φυσική 23 (16%) 22 (18%) 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
8 (6%) 9 (8%) 

Θρησκευτικά 2 (1%) 6 (5%) 

Γεωγραφία 1 (1%) 6 (5%) 

Εικαστικά 19 (14%) 26 (22%) 

Σύνολο 140 (100%) 119 (100%) 

 

Μορφές εργασιών που προτιμούν οι μαθητές (ερωτήσεις 13 και 29) 

Οι ομαδικές εργασίες βρίσκονται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των μαθητών 

με ποσοστό 66% έναντι των ατομικών με ποσοστό 33,5% (Πίνακας 9). Επιπρόσθετα, οι 

μαθητές αρέσκονται να εκτελούν ΚΟΕ σχετικές με ζωγραφική και κατασκευές αλλά και να 

ψάχνουν πληροφορίες. Μόλις το 6% των μαθητών αναφέρει ότι δεν του αρέσει καμία 

εργασία (Πίνακας 10). 

 

 

Πίνακας 9. Κατανοµή µορφή εργασιών 

 f(%) 

Μορφή εργασιών 
Ατοµικές 94 33,5% 

Οµαδικές 186 66% 

Σύνολο 280 99,5% 

 
∆εν απάντησαν  1 0,5% 

                                                                                                          Σύνολο 281 100% 
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Πίνακας 10. Κατανοµή εργασιών που αρέσουν στους µαθητές 

 f(%) 

Εργασίες που αρέσουν στους µαθητές 
Ζωγραφική και κατασκευές 112 40% 

Εύρεση πληροφοριών 109 39% 

Επαναληπτικές 101 36% 

Κατανόησης 81 29% 

Αποστήθισης 54 19% 

Καµία 18 6% 

 
Πρόσωπα που βοηθούν τους μαθητές με τις ΚΟΕ (ερώτηση 16) 

Στην συντριπτική πλειονότητά τους οι μαθητές όταν έχουν δυσκολίες με τις ΚΟΕ  

τους, ανέφεραν ότι δέχονται βοήθεια από τη μητέρα τους, σε ποσοστό 47%. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι το 18,5% των μαθητών δε λαμβάνουν βοήθεια από κανένα (Πίνακας 

11). 

Πίνακας 11. Κατανοµή προσώπων που βοηθούν τους µαθητές µε τις ΚΟΕ όταν έχουν 
δυσκολίες 

 f(%) 

Πρόσωπα 
Πατέρας 61 22% 

Μητέρα 133 47% 

Ο δάσκαλος του ολοήµερου 8 3% 

Ο δάσκαλος του ιδιαίτερου 14 5% 

Ο δάσκαλος του φροντιστηρίου 1 0,5% 

Κάποιος συγγενείς (παππούς, γιαγιά, θείος…) 12 4% 

Κανένας 52 18,5% 

Σύνολο 281 100% 

 

Βαθμός δυσκολίας και ολοκλήρωση των ΚΟΕ που έχουν να εκτελέσουν οι μαθητές 

(ερωτήσεις 17 και 19) 

 

Οι απαντήσεις των μαθητών του δείγματος της έρευνας, όσον αφορά την 

ολοκλήρωση των ΚΟΕ που τους ανατίθενται, δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκτελούν πάντα 

τις ΚΟΕ τους (ποσοστό 67%) (Πίνακας 12). Σχετικά με το βαθμό δυσκολίας των ΚΟΕ που 

έχουν να εκτελέσουν οι μαθητές, οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν είναι ούτε εύκολες, 

ούτε δύσκολες, είναι δηλαδή  μέτριας δυσκολίας (ποσοστό 51%) (Πίνακας 13). 

 



63 

 

Πίνακας 12. Κατανοµή της συνέπειας των µαθητών απέναντι στις ΚΟΕ  

 f(%) 

Ολοκλήρωση των ΚΟΕ 
Πάντα 188 67% 

Τις πιο πολλές φορές 62 22% 

Μερικές φορές 20 7% 

Σπάνια 8 3% 

Ποτέ 3 1% 

Σύνολο 281 100% 

 
Πίνακας 13. Κατανοµή του βαθµού δυσκολίας των ΚΟΕ 

 f(%) 

Βαθµός δυσκολίας των ΚΟΕ 
Πολύ δύσκολες 11 4% 

Λίγο δύσκολες 47 17% 

Ούτε εύκολες ούτε δύσκολες 145 51% 

Αρκετά εύκολες 35 12,5% 

Πολύ εύκολες 43 15,5% 

Σύνολο 281 100% 

 
Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η ευκολία των εργασιών σχετίζεται με τη 

συνέπεια στην εκτέλεσή τους, υπολογίσαμε το συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στις 

ερωτήσεις 17 και 19. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman έδειξε ότι υπήρξε σημαντική 

συσχέτιση (r=-0,22, p=0,0001). Η αρνητική φορά της συσχέτισης φανερώνει ότι όσο πιο 

δύσκολες είναι οι εργασίες τόσο λιγότερο συνεπής είναι ο μαθητής στην εκτέλεσή τους. 

 

Παροχή οδηγιών από τους εκπαιδευτικούς σχετικές με τις ΚΟΕ (ερώτηση 22) 

Στην ερώτηση για την παροχή οδηγιών σχετικές με τις ΚΟΕ από τον εκπαιδευτικό, 

προς τους μαθητές, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές σε ποσοστό 77,5% δίνουν 

οδηγίες μέσα στην τάξη σχετικές με τις ΚΟΕ που ανέθεσαν στους μαθητές τους. Μόλις το 

2% των εκπαιδευτικών, σύμφωνα πάντα με τους μαθητές δεν παρέχει ποτέ οδηγίες 

(Πίνακας 14). 
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Πίνακας 14. Κατανοµή της συχνότητας παροχής οδηγιών από τον εκπαιδευτικό για τις ΚΟΕ 

 f(%) 

Παροχή οδηγιών Ποτέ 5 2% 

Σπάνια 13 4,5% 

Αρκετές φορές 45 16% 

Πολλές φορές 218 77,5% 

Σύνολο 281 100% 

 

Οι παρεχόμενες οδηγίες βοηθούν τους μαθητές να εκτελέσουν τις ΚΟΕ τους;  (ερωτήσεις 22 

και 23) 

 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι παρεχόμενες οδηγίες του εκπαιδευτικού 

σχετίζονται με το αν οι μαθητές γνωρίζουν να εκτελέσουν τις ΚΟΕ τους, υπολογίσαμε το 

δείκτη συσχέτισης ανάμεσα στις ερωτήσεις 22 και 23. Ο συντελεστής συσχέτισης του 

Spearman έδειξε ότι υπήρξε σημαντική συσχέτιση (r=0,23 , p=0,0001). 

 

Παρεχόμενος έλεγχος και το είδος του, όσον αφορά τις ΚΟΕ που επιστρέφουν οι μαθητές 

στο σχολείο (ερωτήσεις 24 και 25) 

 

Οι περισσότεροι μαθητές (68%) ανέφεραν ότι οι ΚΟΕ τους ελέγχονται από τον 

εκπαιδευτικό πάντα. Υπάρχει, ωστόσο ένα ποσοστό 10% που απάντησε ότι ελέγχονται 

σπάνια και ένα 3% που ανέφερε ότι δεν ελέγχονται ποτέ (Πίνακας 15). Σύμφωνα με τους 

μαθητές, όταν ελέγχουν οι εκπαιδευτικοί τις ΚΟΕ των μαθητών τους, στην πλειονότητά τους 

(26%) βάζουν υπογραφή και βαθμούς (23%) και μόλις το 21,5 % των μαθητών του 

δείγματος της έρευνας ανέφερε ότι κάνουν προφορικά σχόλια και το 16% ότι γράφουν 

σχόλια (Πίνακας 16). Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απλά 

διορθώνουν τις ΚΟΕ χωρίς να εξηγούν στους μαθητές τους πολλά από τα λάθη που κάνουν. 

 

Πίνακας 15. Κατανοµή της συχνότητας ελέγχου των ΚΟΕ από τον εκπαιδευτικό 

 f(%) 
Έλεγχος των ΚΟΕ Ποτέ 9 3% 

Σπάνια 27 10% 

Αρκετές φορές 54 19% 

Πάντα 191 68% 

Σύνολο 281 100% 
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Πίνακας 16. Κατανοµή του είδους ελέγχου που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί 

 f(%) 

Είδος ελέγχου 
Βαθµός 65 23% 

Υπογραφή 73 26% 

Γραπτά σχόλια 45 16% 

  Προφορικά σχόλια 60 21,5% 

Τίποτα 38 13,5% 

Σύνολο 281 100% 

 
Αρεστός δάσκαλος στους μαθητές (ερώτηση 30) 

Ο δάσκαλος που αρέσει περισσότερο στους μαθητές είναι εκείνος που βάζει λίγες 

εργασίες (30%) και έπειτα ακολουθεί αυτός που δε βάζει καθόλου εργασίες (23,5%). Αυτός 

που αρέσει λιγότερο στους μαθητές είναι αυτός που βάζει δύσκολες εργασίες (10%) 

(Πίνακας 17). 

 
Πίνακας 17.Κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών ως προς το ποιος δάσκαλος τους είναι 
πιο αρεστός σε σχέση µε τις ΚΟΕ  

 f(%) 
Αρεστός δάσκαλος Πολλές εργασίες 40 14% 

Λίγες εργασίες 84 30% 

∆ύσκολες εργασίες 27 10% 

Εύκολες εργασίες 63 22% 

∆ε βάζει καθόλου εργασίες 66 23,5% 

Σύνολο 280 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                                        Σύνολο 281 100% 

 

Αρεστός δάσκαλος στους μαθητές ανά φύλο 

 
Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν το φύλο των μαθητών σχετίζεται με το ποιος 

δάσκαλος τους αρέσει περισσότερο, υπολογίσαμε τον έλεγχο Chi-Square ανάμεσα στις 

ερωτήσεις 1 και 30. Βρέθηκε ότι το φύλο επηρέασε τις απαντήσεις των μαθητών (χ2= 

20,346 p=0.001). Τα αγόρια παρατηρούμε ότι προτιμούν τους εκπαιδευτικούς που δε 

βάζουν καθόλου εργασίες ενώ τα κορίτσια αυτούς που βάζουν λίγες (Πίνακας 18). 
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Πίνακας 18. Κατανοµή της επιλογής δασκάλου ανάλογα µε το φύλο των µαθητών 

∆άσκαλος 

αρεσκείας 

 
Φύλο µαθητών 

Αγόρι Κορίτσι 

Πολλές εργασίες 18 (12%) 22 (17%) 

Λίγες εργασίες 36 (24%) 48 (38%) 

∆ύσκολες 

εργασίες 
19 (12%) 8 (6%) 

Εύκολες εργασίες 30 (20%) 33 (26%) 

∆ε βάζει καθόλου 

εργασίες 
49 (32%) 17 (13%) 

Σύνολο 152 (100%) 128 (100%) 

 

Οι  ΚΟΕ των μαθητών και φιλονικίες - εντάσεις στο σπίτι (ερώτηση 32) 

Η πλειονότητα των μαθητών (55%) απάντησε ότι οι ΚΟΕ τους δε γίνονται ποτέ αιτία 

για να μαλώσουν με τους γονείς τους. Μόνο ένα 2% των μαθητών του δείγματος της 

έρευνας ανέφερε ότι οι ΚΟΕ γίνονται πάντα αφορμή για φιλονικίες με τους γονείς τους, ένα 

6% συχνά και ένα 15% μερικές φορές (Πίνακας 19). 

 

Πίνακας 19. Κατανοµή της συχνότητας που οι ΚΟΕ αποτελούν αφορµή για εντάσεις και 
φιλονικίες 

 f(%) 
Αφορµή για φιλονικίες Όχι ποτέ 154 55% 

Σπάνια 62 22% 

Μερικές φορές 41 15% 

Συχνά 18 6% 

Πάντα 6 2% 

Σύνολο 281 100% 

 
Λόγοι εκτέλεσης των ΚΟΕ σύμφωνα με τους μαθητές (ερώτηση 34) 

Οι περισσότεροι μαθητές εκτελούν τις ΚΟΕ τους, γιατί θέλουν να είναι «καλοί 

μαθητές» (39,5%). Αξιοσημείωτο στον παρακάτω πίνακα είναι ότι κάποιοι μαθητές 

εκτελούν τις ΚΟΕ τους, γιατί θέλουν να ευχαριστήσουν τους γονείς (11%) και τους 

εκπαιδευτικούς τους (2%)(Πίνακας 20). 
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Πίνακας 20. Κατανοµή των λόγων εκτέλεσης των ΚΟΕ σύµφωνα µε τους µαθητές 

 f(%) 

Λόγοι εκτέλεσης των ΚΟΕ Επειδή είµαι αναγκασµένος 27 9% 

Για  να είσαι καλός µαθητής 111 39,5% 

Για τους γονείς σου 31 11% 

Για το δάσκαλό σου 5 2% 

Για καλούς βαθµούς 27 10% 

Για να µάθεις 80 28,5% 

Σύνολο 281 100% 

 

Υποχρεωτικές ή προαιρετικές ΚΟΕ (ερώτηση 35) 

 

Οι μαθητές σε ποσοστό 71,5% ανέφεραν ότι οι ΚΟΕ πρέπει να είναι για όλους 

υποχρεωτικές, ενώ το 28% απάντησε ότι θα έπρεπε να εκτελούνται σε προαιρετική βάση 

(Πίνακας 21). 

 
Πίνακας 21. Κατανοµή των απαντήσεων για το εάν οι ΚΟΕ πρέπει να είναι Υποχρεωτικές ή 
Προαιρετικές 

 f(%) 

«Φύση» εργασιών 
Υποχρεωτικές 201 71,5% 

Προαιρετικές 80 28,5% 

Σύνολο 281 100% 

 

Διαφοροποιημένες ΚΟΕ (ερωτήσεις 36α και 36β) 

 

Οι περισσότεροι μαθητές (54%) του δείγματος της έρευνας ανέφεραν ότι οι 

μαθητές δεν πρέπει να εκτελούν όλοι τις ίδιες ΚΟΕ, αλλά διαφοροποιημένες (Πίνακας 22).  

Αρκετοί μαθητές απάντησαν ότι περισσότερες ΚΟΕ πρέπει να εκτελούν οι «αδύναμοι» 

μαθητές (32%) (Πίνακας 23). 

 
 
Πίνακας 22. Κατανοµή των απαντήσεων για το εάν οι ΚΟΕ πρέπει να είναι κοινές για όλους 

 f(%) 

Κοινές ΚΟΕ 
Ναι 129 46% 

Όχι 152 54% 

Σύνολο 281 100% 
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Πίνακας 23. Κατανοµή των απαντήσεων για το ποιοι µαθητές πρέπει να εκτελούν περισσότερες 
ΚΟΕ 

 f(%) 

Μαθητές 
Αδύναµοι 89 32% 

Μέτριοι 29 10% 

Καλοί 41 15% 

Σύνολο 159 57% 

 
 ∆εν απάντησαν  122 43% 

                                                                                          Σύνολο 281 100% 

 

Ολοκλήρωση των ΚΟΕ στο σχολείο (ερωτήσεις 38) 

 

             Οι περισσότεροι μαθητές θα ήθελαν ένα σχολείο όπου όλες οι εργασίες θα γινόταν 

εκεί σε ποσοστό 65, 5% (Πίνακας 24). 

 
Πίνακας 24. Κατανοµή της αρέσκειας για το σχολείο που όλες οι εργασίες εκτελούνται εκεί 

 f(%) 

Αρέσκεια σε σχολείο όπου όλες οι εργασίες θα γινόταν εκεί Ναι 184 65,5% 

Όχι 97 34,5% 

Σύνολο 281 100% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ο

                                                                            

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ (ερώτηση 1) 

 Στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί (45%) που πήραν μέρος στην έρευνά μας, 

αναθέτουν καθημερινά ΚΟΕ. Μόλις το 6,5 % του πληθυσμού ανέφερε ότι αναθέτει σπάνια 

ΚΟΕ  στους μαθητές τους (Πίνακας 25). 

Πίνακας 25.Κατανοµή συχνότητας ανάθεσης ΚΟΕ στους µαθητές 

 f(%) 

Συχνότητα ανάθεσης Σπάνια 12 6,5% 

1-2 φορές την εβδοµάδα 38 20% 

3-4 φορές την εβδοµάδα 53 28,5% 

Καθηµερινά 83 45% 

Σύνολο 186 100% 

Λόγοι ανάθεσης των ΚΟΕ από τους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές (ερώτηση 2) 

 Ο βασικότερος λόγος ανάθεσης ΚΟΕ σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς είναι η 

εμπέδωση και επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. Δεύτερος λόγος κατατάσσεται η βελτίωση 

των δεξιοτήτων μελέτης. Τελευταίο λόγο ανάθεσης ΚΟΕ τοποθετούν την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου των μαθητών (Πίνακας 26). 

Πίνακας 26. Ιεράρχηση και κατανοµή λόγων ανάθεσης ΚΟΕ  
 Λόγοι ανάθεσης Συχνότητα 

επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Εµπέδωση και επανάληψη 173 (93%) 68 21 10 1     

2 Βελτίωση δεξιοτήτων µελέτης 127 (68%) 26 47 21 4 1 1   

3 Ανάπτυξη υπευθυνότητας 103 (55%) 12 36 37 8 2 3 1 1 

4 Ολοκλήρωση εργασιών 56 (30%) 23 21 30 18 4 2 2  

5 Συνεργασία σχολείου οικογένειας 30 (16%) 6,5 10 3 30 10 17 17 6,5 

6 Εµπλοκή γονέων 24 (13%) 4 9 8 33 4 8 17 17 

7 Έλλειψη χρόνου 24 (13%) 17 8 12,5 12,5 29 13  8 

8 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 22(12%) 5  27 32 27   9 

9 Άλλο 1 (0,5%) 100        
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Όφελος των ΚΟΕ (ερωτήσεις 3 και 4) 

 Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν σε ποσοστό 45,5% ότι το όφελος των ΚΟΕ είναι αρκετό 

και με ποσοστό 27% ότι το όφελος είναι πολύ (Πίνακας 27). Το 77% των εκπαιδευτικών του 

δείγματος απάντησε ότι ωφελούνται  όλοι οι μαθητές (Πίνακας 28). 

 
Πίνακας 27.Κατανοµή του βαθµού οφέλους που αποκοµίζει ο µαθητής από τις ΚΟΕ 

 f(%) 
Όφελος Μηδενικό 1 0,5% 

Μικρό 16 9% 

Αρκετό 85 45,5% 

Πολύ 51 27% 

Πάρα πολύ 33 18% 

Σύνολο 186 100% 

 

Πίνακας 28. Κατανοµή των απαντήσεων για το ποιοι µαθητές ωφελούνται περισσότερο από τις 
ΚΟΕ 

 f(%) 

Μαθητές και όφελος Για τους «αδύνατους» 3 1,5% 

Για τους «µέτριους» 30 16% 

Για τους «καλούς» 9 5% 

Για όλους 143 77% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                                          Σύνολο 186 100% 

 

Βαθμός δυσκολίας σχεδιασμού των ΚΟΕ (ερώτηση 5) 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι ο σχεδιασμός των ΚΟΕ είναι μέτριας 

ή μικρής δυσκολίας (Πίνακας 29). 

 
Πίνακας 29. Κατανοµή του βαθµού δυσκολίας σχεδιασµού των ΚΟΕ 

 f(%) 
Βαθµός δυσκολίας Πολύ δύσκολο 

Αρκετά δύσκολο 

Μέτριας δυσκολίας 

Αρκετά εύκολο 

Πολύ εύκολο 

   

  Σύνολο 

1 0,5% 

20 11% 

88 47% 

61 33% 

16 8,5% 

186100% 
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Σχεδιασμός των ΚΟΕ (ερωτήσεις 6, 10 και 11). 

Ως κύρια πηγή για το σχεδιασμό ΚΟΕ οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούν την εμπειρία τους, έπειτα την εκπαίδευσή τους και ακολουθούν τα 

βοηθήματά του εμπορίου (Πίνακας 30). Το 43% των εκπαιδευτικών του δείγματος 

απάντησε ότι αφιερώνει 30-60 λεπτά για το σχεδιασμό των ΚΟΕ. Υπάρχει ωστόσο και ένα 

2% που ανέφερε ότι δεν αφιερώνει καθόλου χρόνου (Πίνακας 31). Επιπρόσθετα, στην 

πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι λαμβάνουν υπόψη τους λίγο έως αρκετά 

το χρόνο που έχουν για να διορθώσουν τις ΚΟΕ όταν τις σχεδιάζουν (Πίνακας 32). 

Πίνακας 30. Ιεράρχηση και κατανοµή των πηγών σχεδιασµού των ΚΟΕ 

 
 
Πίνακας 31. Κατανοµή χρόνου που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για το σχεδιασµό των ΚΟΕ 

 f(%) 
Χρόνος σχεδιασµού ΚΟΕ Καθόλου 3  2% 

Έως 15 λεπτά 13 7% 

15-30 λεπτά 42 23% 

30-60 λεπτά 81 43% 

1 έως 1,5 ώρα 36 19% 

>1,5 ώρα 11 6% 

Σύνολο 186 100% 

 
 
 
 

 

Πηγές σχεδιασµού των ΚΟΕ 
Συχνότητα επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 

1 2 3 

1 Εµπειρία 155 (83%) 53,5 33,5 13 

2 Εκπαίδευση 104 (56%) 51 41 8 

3 Βοηθήµατα του εµπορίου 92 (50%) 21 31,5 47,5 

4 Οδηγίες Αναλυτικού Προγράµµατος 77 (41%) 31 31 38 

5 Συνεργασία µε συναδέλφους 52 (28%) 8 40 52 

6 Σεµινάρια επιµόρφωσης 20 (11%) 5 25 70 

7 Βοήθεια σχολικών συµβούλων 7 (4%) 14 43 43 
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Πίνακας 32. Κατανοµή διαθέσιµου χρόνου για διόρθωση 

 f(%) 
∆ιαθέσιµος χρόνος για διόρθωση Καθόλου 54 29% 

Λίγο 57 30,5% 

Αρκετά 57 30,5% 

Πολύ 18 10% 

Σύνολο 186 100% 

Μαθήματα στα οποία ανατίθενται συχνότερα ΚΟΕ (ερώτηση 12) 

 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας 

απάντησαν ότι αναθέτουν περισσότερες ΚΟΕ στα «Μαθηματικά» και στη «Νεοελληνική 

Γλώσσα». Τις λιγότερες ΚΟΕ τις αναθέτουν στο μάθημα των Εικαστικών(Πίνακας 33). 

Πίνακας 33. Ιεράρχηση και κατανοµή µαθηµάτων στα οποία ανατίθενται συχνότερα ΚΟΕ 

 

Μορφή ΚΟΕ που αναθέτουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί (ερώτηση 13, 14 και 16) 

Η κύρια μορφή ΚΟΕ που αναθέτουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί είναι αυτή της 

εκμάθησης και εμβάθυνσης της διδαχθείσας ύλης με ποσοστό 89%. Ακολουθούν οι 

εργασίες επανάληψης και ανακεφαλαίωσης με ποσοστό 83%. Η λιγότερο δημοφιλής μορφή 

εργασιών που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί είναι η προετοιμασία για το παρακάτω μάθημα 

(Πίνακας 34). Τέλος, οι ΚΟΕ που ανατίθενται είναι κατά κύριο λόγο ατομικές (95%) (Πίνακας 

35) και γραπτές (96%) (Πίνακας 36). 

 

Μαθήµατα που ανατίθενται συχνότερα 

ΚΟΕ 

Συχνότητα επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Μαθηµατικά 186 (100%) 23 77       

2  Νεοελληνική Γλώσσα 185 (99,5%) 77 22 1      

3 Ιστορία 72 (39%)   51,5 33 14 1,5   

4 Φυσική 50 (27%) 2 4 60 28 4 2   

5 Μελέτη Περιβάλλοντος 44 (24%)   50 23 9 13,5 4,5  

6 Γεωγραφία 44 (24%)   9 34 50 7   

7 Θρησκευτικά 23 (12%)    13 22 35 26 4 

8 Εικαστικά 13 (7%)    8 8 15 30 39 
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Πίνακας 34. Κατανοµή µορφών ΚΟΕ που αναθέτουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί 

 f(%) 
Μορφές ΚΟΕ  Εκµάθησης και εµβάθυνσης 166 89% 

Επανάληψης και ανακεφαλαίωσης 154 83% 

Έρευνας 89 48% 

Αποµνηµόνευσης 34 18% 

Projects 16 9% 

Προετοιµασία για το παρακάτω  6 3% 

 
Πίνακας 35. Κατανοµή οµαδικών και ατοµικών ΚΟΕ 

 f(%) 

 ΚΟΕ Οµαδικές 9 5% 

Ατοµικές 177 95% 
 

Σύνολο 186 100% 
 

 
Πίνακας 36. Κατανοµή γραπτών και προφορικών ΚΟΕ 

 f(%) 

 

ΚΟΕ Γραπτές 178  96% 

Προφορικές 8 4% 

Σύνολο 186 100% 

 

Το φύλο των εκπαιδευτικών και η συχνότητα ανάθεσης ομαδικών ΚΟΕ 

 
Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν το φύλο των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τη 

συχνότητα ανάθεσης ομαδικών ΚΟΕ, υπολογίσαμε τον έλεγχο Chi-Square ανάμεσα στις 

ερωτήσεις 1 και 15. Βρέθηκε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών επηρέασε τη συχνότητα 

ανάθεσης ομαδικών εργασιών (χ2=10,856 p=0.028). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναθέτουν 

συχνότερα ομαδικές ΚΟΕ από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους (Πίνακας 37). 
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Πίνακας 37. Φύλο εκπαιδευτικών και συχνότητα ανάθεσης οµαδικών ΚΟΕ 

Ανάθεση 

οµαδικών 

ΚΟΕ 

 
Φύλο εκπαιδευτικού 

Άνδρας Γυναίκα 

Σχεδόν ποτέ 15 (26%) 22 (17%) 

1-2 φορές το χρόνο 2 (4%) 14 (11%) 

1-2 φορές το τρίµηνο 12 (21%) 40 (31%) 

1-2 φορές το µήνα 16 (28%) 42 (33%) 

Σχεδόν κάθε βδοµάδα 12 (21%) 11 (8%) 

       Σύνολο 57 (100%) 129 (100%) 

 
Παρεχόμενες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς για τις ΚΟΕ που αναθέτουν και τίθενται 

ερωτήσεις των μαθητών για αυτές (ερωτήσεις 17 και 18) 

 Η πλειονότητά των εκπαιδευτικών (62%) ανέφερε ότι δίνει πολλές φορές 

αναλυτικές οδηγίες στους μαθητές για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους (Πίνακας 38). Επίσης, το 

48% των εκπαιδευτικών του δείγματος απάντησε ότι δίνει το χρονικό περιθώριο στους 

μαθητές του να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τις εργασίες που τους ανατέθηκαν (Πίνακας 

39). 

Πίνακας 38. Κατανοµή της συχνότητας παροχής οδηγιών από τους εκπαιδευτικούς για τις ΚΟΕ 

 f(%)  
Αναλυτικές οδηγίες Καθόλου 1 0,5% 

Σπάνια 3 2% 

Αρκετές φορές 66 35,5% 

Πολλές φορές 116 62% 

Σύνολο 186 100% 

 
Πίνακας 39. Συχνότητα παροχής της δυνατότητας στους µαθητές να θέσουν ερωτήσεις για τις 
ΚΟΕ 

 f(%) 
Ερωτήσεις µαθητών για τις ΚΟΕ Καθόλου 1 0,5% 

Σπάνια 8 4,5% 

Αρκετές φορές 88 47% 

Πολλές φορές 89 48% 

Σύνολο 186 100% 
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Ανάθεση ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα και ο όγκος τους (ερωτήσεις 20α και 20β) 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος απάντησαν ότι αναθέτουν συχνά 

(47%) ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα (Πίνακας 40). Ο όγκος των εργασιών συνήθως είναι ο ίδιος 

με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας (54%) (Πίνακας 41). 

 

Πίνακας 40. Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα 

 f(%) 
Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα Πάντα 44 24% 

Συχνά 88 47% 

Σπάνια 44 24% 

Ποτέ 10 5% 

Σύνολο 186 100% 

 
Πίνακας 41. Κατανοµή του όγκου των ΚΟΕ που ανατίθενται τα Σαββατοκύριακα 

 f(%) 
Όγκος ΚΟΕ για τα Σαββατοκύριακα Λιγότερες 29 15,5% 

Περισσότερες 42 22,5% 

Το ίδιο 100 54% 

Σύνολο 171 92% 

    ∆εν απάντησαν 15 8% 

                                                                                     Σύνολο 186 100% 

 
Η  ανάθεση ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών  

 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν το φύλο των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την 

ανάθεση ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα, υπολογίσαμε τον έλεγχο Chi-Square ανάμεσα στις 

ερωτήσεις 1 και 20
α
. Ο έλεγχος έδειξε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη 

συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα (χ2=23,099 p=0,000). Οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί αναθέτουν συχνότερα ΚΟΕ  τα Σαββατοκύριακα από ότι οι άνδρες 

συνάδελφοι τους (Πίνακας 42). 
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Πίνακας 42. Κατανοµή της ανάθεσης ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα ως προς το φύλο του 
εκπαιδευτικού 

Ανάθεση 

ΚΟΕ τα 

Σαββατοκύρι

ακα 

 
Φύλο εκπαιδευτικών 

Άνδρας Γυναίκα 

Πάντα 10 (17%) 34 (26%) 

Συχνά 18 (32%) 70 (54%) 

Σπάνια 21 (37%) 23 (18%) 

Ποτέ 8 (14%) 2 (2%) 

Σύνολο 57 (100%) 129 (100%) 

 

Ανάθεση ΚΟΕ τις γιορτές και ο όγκος τους (ερωτήσεις 21α και 21β) 

 Όσον αφορά τη συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ τις γιορτές, προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες του δείγματος της έρευνας αναθέτουν σπάνια εργασίες στους 

μαθητές τους (37%) (Πίνακας 43).  Όταν όμως αναθέτουν, ο όγκος τους είναι μεγαλύτερος 

από ότι τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας (34%) (Πίνακας 44). 

Πίνακας 43. Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ τις γιορτές 

 f(%) 
Συχνότητα ανάθεσης ΚΟΕ τις γιορτές Πάντα 19 10% 

Συχνά 33 18% 

Σπάνια 68 37% 

Ποτέ 66 35% 

Σύνολο 186 100% 

 
Πίνακας 44. Κατανοµή του όγκου των ΚΟΕ που ανατίθενται τις γιορτές 

 f(%) 
Όγκος ΚΟΕ για τις γιορτές Λιγότερες 19 10% 

Περισσότερες 63 34% 

Το ίδιο 39 21% 

Σύνολο 121 65% 

 ∆εν απάντησαν 65 35% 

                                                                               Σύνολο 186 100% 
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Ενδιαφέρον των μαθητών για τις ΚΟΕ που τους αναθέτουν  οι εκπαιδευτικοί και ποια 

κατηγορία ΚΟΕ τους «τραβάει» περισσότερο (ερωτήσεις 23 και 24) 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος απάντησαν ότι οι μαθητές τους 

δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για τις ΚΟΕ σε ποσοστό 60% (Πίνακας 45). Τους μαθητές 

«τραβάνε» περισσότερο οι ΚΟΕ που προάγουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα (75%) 

και ακολουθούν αυτές που προάγουν την καλλιτεχνική έκφραση (66%) (Πίνακας 46). 

Πίνακας 45. Κατανοµή του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις ΚΟΕ 

 f(%) 
Ενδιαφέρον µαθητών για τις ΚΟΕ Καθόλου 3 2% 

Λίγο 34 18% 

Αρκετό 111 60% 

Πολύ 27 14,5% 

Πάρα πολύ 10 5% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                                  Σύνολο 186 100% 

 

 
Πίνακας 46. Ιεράρχηση και κατανοµή ΚΟΕ που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάθεση  ίδιων ή διαφοροποιημένων ΚΟΕ στους μαθητές τους (ερώτηση 25) 

 Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών του δείγματος απάντησε ότι συχνά (56%) και 

πάντα (32%) αναθέτει τις ίδιες ΚΟΕ σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις ανάγκες 

τους. Μόλις το 2% των συμμετεχόντων ανάφερε ότι δίνει διαφοροποιημένες ΚΟΕ (Πίνακας 

47). 

 

 

ΚΟΕ που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών 
Συχνότητα επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 

1 2 3 4 5 

1 Φαντασία και δηµιουργικότητα 140 (75%) 50 34 12 3 1 

2 Καλλιτεχνική έκφραση  123 (66%) 45 33 16 3 3 

3 Προαγωγή δεξιοτήτων 95 (51%) 30 24 33 5 8 

4 Έρευνα πηγών 85 (46%) 22 28 31 15 4 

5 Συνεργασία µε άλλους 73 (39%) 18 38 25 15 4 

6 ΄Αλλο 1 (0,5%)  100    
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Πίνακας 47. Κατανοµή της ανάθεσης κοινών ΚΟΕ στους µαθητές 

 f(%) 
Ίδιες ΚΟΕ Πάντα 60 32% 

Συχνά 104 56% 

Σπάνια 18 10% 

Ποτέ 4 2% 

Σύνολο 186 100% 

 

Υπολογισμός  χρόνου που χρειάζονται οι μαθητές για την ολοκλήρωση των ΚΟΕ τους 

(ερώτηση 29) 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου που χρειάζονται οι μαθητές για την 

ολοκλήρωση των ΚΟΕ τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (76%) ανέφεραν ότι τον 

λαμβάνουν υπόψη τους πάντα (Πίνακας 48). 

 

Πίνακας 48. Συχνότητα υπολογισµού του απαιτούµενου χρόνου ολοκλήρωσης των ΚΟΕ  

 f(%) 
Υπολογισµός χρόνου Πάντα 141 76% 

Συχνά 40 21,5% 

Σπάνια 4 2% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                             Σύνολο 186 100% 

Έλεγχος και ανατροφοδότηση των ΚΟΕ (ερωτήσεις 31 και 32) 

  

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (92%) ανέφερε ότι ελέγχει πάντα 

τις ΚΟΕ των μαθητών του (Πίνακας 49) και σε ποσοστό 97% ότι παρέχει ανατροφοδότηση 

(Πίνακας 50). 

Πίνακας 49. Κατανοµή της συχνότητας ελέγχου των ΚΟΕ από τους εκπαιδευτικούς 
 f(%) 

Έλεγχος των ΚΟΕ Πάντα 171 92% 

Συχνά 14 7,5% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                           Σύνολο 186 100% 
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Πίνακας 50. Κατανοµή της παροχής ανατροφοδότησης των ΚΟΕ 

 f(%) 
Ανατροφοδότηση Ναι 180 97% 

Όχι 5 2,5% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                            Σύνολο 186 100% 

 

Παροχή κινήτρων και το είδος τους (ερωτήσεις 34α και 34β) 

 

Το 80% των εκπαιδευτικών του δείγματος απάντησε ότι παρέχει κίνητρα στους 

μαθητές τους για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους (Πίνακας 51) και μάλιστα την πρώτη θέση 

καταλαμβάνει το «Μπράβο» του εκπαιδευτικού (58%), τη δεύτερη, οι βαθμοί (32%) και 

έπειτα έρχεται η παροχή κάποιου βραβείου (22%) (Πίνακας 52). 

Πίνακας 51. Κατανοµή της παροχής κινήτρων 

 f(%) 
Παροχή κινήτρων Ναι 149 80% 

Όχι 36 19,5% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                            Σύνολο 186 100% 

 
Πίνακας 52. Κατανοµή ειδών κινήτρων 

 f(%) 
Είδη κινήτρων  «Μπράβο» 107 58% 

Βαθµοί 60 32% 

Κάποιο βραβείο 40 22% 

Κάποιο δώρο 18 10% 

Άλλο 12 7% 

Γλύκισµα  6 3% 

 

Κυρώσεις - συνέπειες για τη μη εκτέλεση των ΚΟΕ (ερωτήσεις 35 και 36) 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (58,5%) που συμμετείχαν στην έρευνά μας, 

ανέφεραν ότι  έχουν καθορίσει συνέπειες για τη μη εκτέλεση των ΚΟΕ (Πίνακας 53). Η πιο 

δημοφιλής συνέπεια για τους μαθητές, είναι η ενημέρωση των κηδεμόνων τους (44%) και 

έπειτα ακολουθεί η επίπληξη τους (32%) (Πίνακας 54).  
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Πίνακας 53. Συχνότητα καθορισµού κυρώσεων 

 f(%) 

Καθορισµός κυρώσεων Ναι 109 58,5% 

Όχι 76 41% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                           Σύνολο 186 100% 

 

Πίνακας 54. Κατανοµή ειδών κυρώσεων 

 f(%) 
Είδη κυρώσεων Ενηµέρωση κηδεµόνων 81 44% 

Επίπληξη µαθητή 59 32% 

Επιπτώσεις βαθµών 52 28% 

Άλλο 7 4% 

Αναφορά του µαθητή στο 

διευθυντή 

- - 

 

Οι ΚΟΕ ως μέσο πειθαρχίας στην τάξη (ερώτηση 38) 

 

 Όσον αφορά τις ΚΟΕ ως μέσο πειθαρχίας στην τάξη, προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνά μας, δεν τις χρησιμοποιούν ποτέ με αυτόν τον 

τρόπο (Πίνακας 55).   

Πίνακας 55. Συχνότητα χρήσης των ΚΟΕ ως µέσο πειθαρχίας στην τάξη 

 f(%) 
Οι ΚΟΕ ως µέσο πειθαρχίας Συχνά 12 6,5% 

Σπάνια 62 33% 

Ποτέ 111 60% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                            Σύνολο 186 100% 

 

 

Βοήθεια από τρίτους για την ολοκλήρωση των ΚΟΕ (ερώτηση 41) 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (96,5%) απάντησαν ότι γνωρίζουν ποιοι από τους 

μαθητές τους δέχονται βοήθεια από τρίτους για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους (Πίνακας 56). 
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Πίνακας 56. Συχνότητα παροχής βοήθειας από τρίτους για την ολοκλήρωση των ΚΟΕ 

 F(%) 
Βοήθεια από τρίτους Ναι 179 96,5% 

Όχι 6 3% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                          Σύνολο 186 100% 

 
Γονείς και οι απαιτήσεις τους αναφορικά με τις  ΚΟΕ (ερώτηση 43) 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας το 65% των 

γονέων δεν έχουν εκφέρει γνώμη. Υπάρχει ωστόσο  ένα 29% που ζητά περισσότερες ΚΟΕ 

(Πίνακας 57). 

Πίνακας 57. Κατανοµή των απαιτήσεων των γονέων αναφορικά µε τις ΚΟΕ 

 f(%) 
Απαιτήσεις γονέων Περισσότερες 54 29% 

Λιγότερες 4 2% 

∆υσκολότερες 1 0,5% 

Ευκολότερες 5 3% 

∆εν έχουν εκφέρει γνώµη 121 65% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                         Σύνολο 186 100% 

 

Εκπαιδευτικοί και συμβολή των ΚΟΕ (ερώτηση 45) 

 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απάντησε ότι οι ΚΟΕ έχουν θετική συμβολή στη 

μαθησιακή διαδικασία. Μόλις το 4,5% απάντησε ουδέτερη και κανένας από τους 

συμμετέχοντες δεν απάντησε αρνητική (Πίνακας 58). 

 

Πίνακας 58. Κατανοµή της συµβολής των ΚΟΕ 

 f(%) 
Συµβολή των ΚΟΕ Θετική 177 95% 

Ουδέτερη 8 4,5% 

Σύνολο 185 99,5% 

 ∆εν απάντησαν 1 0,5% 

                                                                  Σύνολο 186 100% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ο 

                                                                        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Μορφωτική κατάσταση γονέων σε συνάρτηση με τη γνώμη τους για ανάθεση ΚΟΕ στα 

παιδιά τους (ερωτήσεις 3 και Β2) 

Όλοι οι γονείς του δείγματος της έρευνας εκτός από έναν, ανεξαρτήτως 

εκπαιδευτικής μόρφωσης, απάντησαν  ότι θεωρούν απαραίτητη την ανάθεση  ΚΟΕ.  Άρα, το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν επηρεάζει τη γνώμη τους για την ανάθεση ΚΟΕ στα 

παιδιά τους. 

 

Αναγκαιότητα και οι λόγοι ανάθεσης  των ΚΟΕ  σύμφωνα με τη γνώμη των γονέων 

(ερωτήσεις 2 και 2α) 

  

Οι περισσότεροι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνά μας (98%) θεωρούν 

απαραίτητες τις ΚΟΕ (Πίνακας 59). Μάλιστα ως πρώτο λόγο ανάθεσης τους,  ανέφεραν ότι 

βοηθούν στην εμπέδωση και την επανάληψη της διδαχθείσας ύλης (83%), έπειτα επέλεξαν 

τη βελτίωση δεξιοτήτων μελέτης (46%) κ.ά. (Πίνακας 60). 

 

Πίνακας 59. Κατανοµή της αναγκαιότητας των ΚΟΕ 

 f(%) 
Αναγκαιότητα ΚΟΕ Ναι 57 98% 

Όχι 1 2% 

Σύνολο 58 100% 
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Πίνακας 60. Ιεράρχηση και κατανοµή λόγων ανάθεσης ΚΟΕ κατά τους  γονείς 

 

Όγκος των ΚΟΕ (ερώτηση 9) 

Η πλειονότητά των γονέων απάντησε ότι ο όγκος των ΚΟΕ είναι αυτός που πρέπει 

με ποσοστό 76%. Μόλις το 9% ανέφερε ότι η ποσότητά τους θα έπρεπε να είναι 

μεγαλύτερη (Πίνακας 61). 

 

Πίνακας 61. Κατανοµή όγκου των ΚΟΕ 

 f(%) 
Όγκος ΚΟΕ Τόσες όσες πρέπει 44 76% 

Λιγότερες από όσες πρέπει 9 15% 

Περισσότερες από όσες πρέπει 5 9% 

Σύνολο 58 100% 

 

Έλεγχος και  ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί για τις ΚΟΕ σύμφωνα με τη 

γνώμη των γονέων (ερώτηση 12) 

 

 Όσον αφορά τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί 

για τις ΚΟΕ που αναθέτουν, το 45% δήλωσε ότι είναι αρκετά εποικοδομητική, το 41% πολύ 

και μόλις το 9% λίγο (Πίνακας 62).  

 

Λόγοι ανάθεσης ΚΟΕ σύµφωνα µε τη γνώµη των γονέων 

Συχνότητα 

επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 

1 2 3 4 

1 Εµπέδωση και επανάληψη 48 (83%) 67 13 10 10 

2 ∆εξιότητες µελέτης 46 (79%) 28,5 50 17,5 4 

3 Ανάπτυξη υπευθυνότητας 41 (71%) 20 27 46 7 

4 

Συνεργασία σχολείου 

- 

Οικογένειας 

19 (33%) 5 11 26 58 

5 Ολοκλήρωση ΚΟΕ 15 (26%) 7 13 33 47 

6 Εµπλοκή γονέων 13 (22%) 8 23 23 46 

7 Έλλειψη χρόνου 6 (10%) 17 33 17 33 

8 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 5 (9%)  20 40 40 

9 Άλλο 1 (2%)  100   
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Πίνακας 62. Συχνότητα ελέγχου και ανατροφοδότησης των ΚΟΕ κατά τους γονείς 

 f(%) 
Έλεγχος και ανατροφοδότηση Λίγο 5 9% 

Αρκετά 26 45% 

Πολύ 24 41% 

Σύνολο 55 95% 

 ∆εν απάντησαν 3 5% 

                                                                                       Σύνολο 58 100% 

 
Παροχή βοήθειας στο παιδί όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες (ερώτηση 17) 

Όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες, του παρέχεται βοήθεια από τους γονείς του 

και κατά κύριο λόγο από τη μαμά του (Πίνακας 63). 

 
Πίνακας 63. Παροχή βοήθειας στο παιδί όταν αντιµετωπίζει δυσκολίες 

 f(%) 
Παροχή βοήθειας Η µητέρα 56 96% 

Ο πατέρας 2 4% 

Σύνολο 58 100% 

 

Συναισθήματα γονέων και παιδιών αναφορικά με τις ΚΟΕ (ερωτήσεις 19 και 25) 

 Στην πλειονότητά τους, οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα μας κατά την 

εμπλοκή τους με τις ΚΟΕ έδειχναν ενδιαφέρον (66%), χαρά (40%), χαρά και άγχος (29%) 

(Πίνακας  64). Οι μαθητές σύμφωνα με τη γνώμη των γονέων τους διακατέχονταν από χαρά 

και άγχος (59%), ενδιαφέρον (38%), χαρά (28%) (Πίνακας 65) κτλ. 

 

Πίνακας 64. Κατανοµή συναισθηµάτων γονέων κατά την εµπλοκή τους µε τις ΚΟΕ 

 f(%) 

Συναισθήµατα γονέων Ενδιαφέροντος 38 66% 

Χαράς 23 40% 

Χαράς και άγχους 17 29% 

Αγωνίας 7 12% 

Άγχος 5 9% 

Θυµού 4 7% 

Άλλο 1 2% 

Απογοήτευσης 1 2% 

Βαριεστιµάρας 1 2% 

Αµηχανίας 0 - 
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Πίνακας 65. Κατανοµή συναισθηµάτων του παιδιού κατά την εκτέλεση των ΚΟΕ 

 f(%) 
Συναισθήµατα παιδιών Χαράς και άγχους  

Ενδιαφέροντος 

34 

22 

59% 

38% 

Χαράς 16 28% 

Βαριεστιµάρας 8 14% 

Άγχος  6 10% 

Αγωνίας 4 7% 

Θυµού 3 5% 

Απογοήτευσης 1 2% 

Αµηχανίας  1 2% 

Άλλο 0 - 

 

Παροχή βοήθειας από τον εκπαιδευτικό προς τους γονείς όσον αφορά τις ΚΟΕ (ερώτηση 21) 

Όσον αφορά στη συχνότητα παροχής βοήθειας από τον εκπαιδευτικό, οι 

συμμετέχοντες γονείς στην έρευνά μας δήλωσαν στην πλειονότητά τους ότι είναι αρκετή 

(57%) (Πίνακας 66). 

 

Πίνακας 66. Κατανοµή παροχής βοήθειας από τον εκπαιδευτικό προς τους γονείς όσον αφορά 
τις ΚΟΕ 

 f(%) 
Παροχή βοήθειας από τον εκπαιδευτικό προς τους γονείς Καθόλου 5 9% 

Λίγη 7 12% 

Αρκετή 33 57% 

Πολύ 13 22% 

Σύνολο 58 100% 

 

Πηγές βοήθειας προς τους  γονείς αναφορικά με τις ΚΟΕ (ερώτηση 23) 

Οι  περισσότεροι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνά μας ανέφεραν ότι 

στηρίζονται ως επί το πλείστον στην εμπειρία τους, στη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης και στην ανάγνωση παιδαγωγικών βιβλίων για να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τις 

ΚΟΕ τους (Πίνακας 67). 
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Πίνακας 67. Ιεράρχηση και κατανοµή πηγών βοήθειας προς τους γονείς 

 

Δυσκολίες των γονέων σχετικές με τις ΚΟΕ των παιδιών τους (ερώτηση 27) 

Οι κυριότερες δυσκολίες που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν οι γονείς σχετικά με τις 

ΚΟΕ των παιδιών τους είναι η επεξήγηση της ύλης με κατανοητό τρόπο (47%) και η επίδειξη 

της απαιτούμενης υπομονής (47%) (Πίνακας 68). 

Πίνακας 68. Ιεράρχηση και κατανοµή δυσκολιών των γονέων αναφορικά µε τις ΚΟΕ των 
παιδιών τους 

 

 

 

Πηγές βοήθειας για τους γονείς 
Συχνότητα επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 

1 2 3 

1 Εµπειρία 45 (78%) 80 16 4 

2 Βοήθεια από τον εκπαιδευτικό 33 (57%) 42,5 39,5 18 

3 Ανάγνωση παιδαγωγικών βιβλίων 16 (28%) 12 69 19 

4 Συζητήσεις µε άλλους γονείς 12 (21%) 8 50 42 

5 Πουθενά 5 (9%) 40 20 40 

6 Ενηµερωτικές εκποµπές της TV 4 (7%) 50 25 25 

 

∆υσκολίες γονέων 
Συχνότητα επιλογής 

Ν (%) 

Σειρά προτίµησης 

1 2 3 

1 Επεξήγηση ύλης 27 (47%) 70,5 22 7,5 

2 Επίδειξη υποµονής 27 (47%) 48 37 15 

3 Αντιµετώπιση άρνησης του παιδιού 25 (43%) 48 42 10 

4 Εύρεση χρόνου 19 (33%) 31,5 37 31,5 

5 Αντιµετώπιση άγχους γονέα 9 (16%) 11 56 33 

6 Αντιµετώπιση άγχους παιδιού 7 (12%) 43 43 14 

7 Άλλο 4 (7%) 100   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ο

                                                                       

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

11.0 Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων από τις 

αναλύσεις που αφορούν τους μαθητές. 

1. Η πλειονότητα των μαθητών του δείγματος έδειξε να έχει θετική στάση απέναντι 

στο σχολείο και αρκετά καλή στάση απέναντι στις ΚΟΕ που τους ανατίθενται. 

2. Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι έχουν καθημερινά να εκτελέσουν ΚΟΕ. Ο 

χρόνος που χρειάζονται για την εκτέλεσή τους δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. 

3. Οι περισσότεροι μαθητές στην έρευνά μας απάντησαν ότι  κύρια χρησιμότητα των 

ΚΟΕ είναι να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όλα όσα 

διδάσκονται στην τάξη. 

4. Το μάθημα στο οποίο αρέσκονται οι μαθητές να εκτελούν ΚΟΕ είναι τα 

«Μαθηματικά». Ακολουθούν μαζί στη δεύτερη θέση τα «Φυσικά» και τα 

«Εικαστικά». Αξιοσημείωτο είναι ότι τα αγόρια προτιμούν να εκτελούν ΚΟΕ στα 

«Μαθηματικά», ενώ τα κορίτσια στο μάθημα των «Εικαστικών». 

5. Το είδος των ΚΟΕ που προτιμούν οι μαθητές να εκτελούν είναι οι ομαδικές. 

Επιπρόσθετα, τους αρέσει πολύ να ασχολούνται με εργασίες σχετικές με 

ζωγραφική και κατασκευές αλλά και με εργασίες που αφορούν εύρεση 

πληροφοριών. 

6. Το πρόσωπο από το οποίο δέχονται περισσότερη βοήθεια οι μαθητές όταν 

συναντήσουν δυσκολίες είναι η μητέρα τους. 

7. Η πλειονότητά των μαθητών του δείγματος ανέφερε ότι ολοκληρώνει πάντα τις ΚΟΕ 

του. 

8. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αρεστοί στους μαθητές, είναι αυτοί που αναθέτουν 

λίγες εργασίες. Τα αγόρια βρέθηκε ότι προτιμούν τους εκπαιδευτικούς που δε 

βάζουν καθόλου εργασίες. 

9. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές του δείγματος ανέφεραν ότι οι ΚΟΕ δε γίνονται 

ποτέ αιτία για εντάσεις και φιλονικίες μεταξύ αυτών και των γονιών τους. 

10. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες μαθητές στην έρευνά μας απάντησαν ότι εκτελούν 

τις ΚΟΕ τους, γιατί θέλουν να είναι «καλοί μαθητές». Επίσης, ανέφεραν ότι οι ΚΟΕ 

πρέπει να είναι υποχρεωτικές για όλους. Όμως, πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι 

διαφοροποιημένες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. 
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11. Η πλειονότητά των μαθητών του δείγματος θα ήθελε ένα σχολείο, όπου όλες οι 

εργασίες θα εκτελούνταν εκεί. 

 

11.1 Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων από τις 

αναλύσεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. 

1. Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας, 

δηλώνουν ότι αναθέτουν καθημερινά ΚΟΕ στους μαθητές τους. Όσον αφορά τα 

Σαββατοκύριακα, οι περισσότεροι ανέφεραν ότι αναθέτουν συχνά ΚΟΕ και ο όγκος 

τους είναι ο ίδιος με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

αναθέτουν συχνότερα ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα απ’ ότι οι άνδρες συνάδελφοι τους. 

Επιπρόσθετα, για την περίοδο των γιορτών προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί σπάνια 

αναθέτουν ΚΟΕ. Όταν, όμως αναθέτουν, ο όγκος τους είναι μεγαλύτερος απ’ ότι 

συνήθως.  

2. Ο βασικότερος λόγος ανάθεσης ΚΟΕ σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς είναι η 

εμπέδωση και επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. Να σημειώσουμε ότι η άποψη 

αυτή των εκπαιδευτικών ταυτίζεται με την άποψη των μαθητών. 

3. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας θεωρεί ότι το όφελος 

απ’ τις ΚΟΕ είναι αρκετό και μάλιστα για όλους τους μαθητές. 

4. Ο βαθμός δυσκολίας σχεδιασμού των ΚΟΕ σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς είναι 

μέτριας δυσκολίας έως αρκετά εύκολος. Σαν κύρια πηγή για το σχεδιασμό των ΚΟΕ 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας χρησιμοποιούν την εμπειρία τους, την 

εκπαίδευσή τους, τα βοηθήματα του εμπορίου κ. ά. Τέλος, για τη σχεδίαση τους 

αφιερώνουν 30-60 λεπτά. 

5. Τα μαθήματα, στα οποία ανατίθενται περισσότερες ΚΟΕ από τους εκπαιδευτικούς 

είναι τα «Μαθηματικά» και η «Νεοελληνική Γλώσσα». Το συμπέρασμα αυτό 

συμφωνεί με τα αντίστοιχα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο των μαθητών. 

6. Κύρια μορφή ΚΟΕ που αναθέτουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί είναι εκμάθησης και 

εμβάθυνσης της διδαχθείσας ύλης. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

της έρευνας αναθέτουν κυρίως ατομικές και γραπτές εργασίες. Οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί βρέθηκε ότι αναθέτουν συχνότερα ομαδικές εργασίες απ’ ότι οι 

άνδρες συνάδελφοι τους. 

7. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας παρέχει πολλές 

φορές αναλυτικές οδηγίες στους μαθητές για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους. Επίσης, οι 
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας, ανέφεραν ότι 

δίνουν το χρονικό περιθώριο στους μαθητές τους να θέσουν ερωτήματα-απορίες 

όσον αφορά τις εργασίες που τους ανατέθηκαν. 

8. Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών του δείγματος απάντησε ότι αναθέτει κυρίως 

τις ίδιες ΚΟΕ σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. 

9. Όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου που χρειάζονται οι μαθητές για την 

ολοκλήρωση των ΚΟΕ τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τον 

λαμβάνουν υπόψη τους πάντα. 

10. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία 

ανέφεραν ότι ελέγχουν πάντα τις ΚΟΕ των μαθητών τους και ότι παρέχουν 

ανατροφοδότηση. 

11. Όπως προκύπτει απ’ τα δεδομένα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν κίνητρα 

στους μαθητές τους για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους, αλλά και κυρώσεις για τη μη 

συνέπεια τους. 

12. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας, ανέφερε ότι δε 

χρησιμοποιούν τις ΚΟΕ ως μέσο πειθαρχίας. 

13. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν ποιοι από τους μαθητές 

τους δέχονται βοήθεια από τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των ΚΟΕ τους. 

14. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που 

έλαβαν μέρος στην έρευνά μας, δήλωσαν ότι η πλειονότητα των γονέων δεν 

εκφέρει γνώμη αναφορικά με τις ΚΟΕ που ανατίθενται στα παιδιά τους. 

15. Τέλος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της έρευνας οι ΚΟΕ έχουν 

θετική συμβολή στη μαθησιακή διαδικασία. 

11.2 Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων από τις 

αναλύσεις που αφορούν τους γονείς. 

1. Σχεδόν όλοι οι γονείς του δείγματος της έρευνας θεωρούν απαραίτητη την ανάθεση 

ΚΟΕ στα παιδιά τους. Σαν πρώτο λόγο ανάθεσης ΚΟΕ οι γονείς, ανέφεραν ότι 

βοηθούν στην εμπέδωση και την επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. 

2. Οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι ο όγκος των ΚΟΕ είναι αυτός που πρέπει. 

3. Η πλειονότητα των γονέων που συμμετείχε στην έρευνά μας, δήλωσε ότι ο έλεγχος 

και η ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί για τις ΚΟΕ που αναθέτουν 

είναι αρκετά εποικοδομητική. 
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4. Βοήθεια στο παιδί, όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες παρέχεται από τους γονείς του 

και κατά κύριο λόγο από τη μητέρα του. 

5. Τα συναισθήματα των γονέων κατά την εμπλοκή τους με τις ΚΟΕ ήταν κυρίως 

ενδιαφέρον και χαρά. Οι μαθητές σύμφωνα με τη γνώμη των γονιών τους όταν 

εκτελούσαν ΚΟΕ διακατέχονταν από χαρά και άγχος. 

6. Οι γονείς που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία δέχονται αρκετή βοήθεια 

από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις ΚΟΕ. 

7. Πηγές βοήθειας στις οποίες στηρίζονται οι γονείς σχετικά με τις ΚΟΕ των παιδιών 

τους είναι η εμπειρία τους, η βοήθεια από τον εκπαιδευτικό, η ανάγνωση 

παιδαγωγικών βιβλίων κ. ά. 

8. Οι κυριότερες δυσκολίες που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν οι γονείς σχετικά με τις 

ΚΟΕ των παιδιών τους είναι η επεξήγηση της ύλης με κατανοητό τρόπο και η 

επίδειξη της απαιτούμενης υπομονής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ο

                                                                        

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε 

ότι έχει θετική στάση απέναντι στο σχολείο και στις ΚΟΕ. Προέκυψε ότι αναγνωρίζουν ως 

λόγο ανάθεσης των ΚΟΕ την εμβάθυνση και την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης. Η άποψη 

τους αυτή ταυτίζεται με την άποψη των εκπαιδευτικών. 

 Οι μαθητές προς έκπληξη μας, διαπιστώθηκε ότι αρέσκονται να εκτελούν ΚΟΕ στα 

«Μαθηματικά». Συνήθως τα παιδιά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στο μάθημα 

αυτό. Μάλιστα, σε προηγούμενη σχετική έρευνα βρέθηκε ότι το 32% των παιδιών που 

συμμετείχαν δεν ολοκληρώνουν μόνοι τους τις εργασίες στα «Μαθηματικά» (Δαρβούδης, 

2004). Επίσης, προέκυψε ότι τα αγόρια προτιμούν να εκτελούν ΚΟΕ στα «Μαθηματικά» ενώ 

τα κορίτσια στο μάθημα των «Εικαστικών». Στη βιβλιογραφία (Harris, Nixon & Rudduck, 

1993
 .
 Xu, 2010) αναφέρεται η τάση των αγοριών προς τα «Μαθηματικά» και στις θετικές 

επιστήμες γενικότερα, ενώ τα κορίτσια αναφέρεται ότι είναι πιο οργανωτικά και τους 

αρέσει η καλαισθησία. 

 Από την ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων, προέκυψε ότι οι μαθητές 

προτιμούν να εκτελούν ομαδικές ΚΟΕ. Φαίνεται ότι επιζητούν τη συνεργασία και τη δράση 

σε ομάδες. Επίσης, προτιμούν τις ΚΟΕ, στις οποίες θα πρέπει να ζωγραφίσουν ή να 

κατασκευάσουν κάτι ή να ψάξουν για πληροφορίες. Οι μαθητές θέλουν εργασίες 

πρωτότυπες, μακριά από τα στερεοτυπικά φύλλα εργασίας τα οποία τα έχουν βαρεθεί. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ΚΟΕ δε γίνονται ποτέ αιτία για εντάσεις και 

φιλονικίες μεταξύ των μαθητών και των γονιών τους. Αυτό το συμπέρασμα δε συμφωνεί με 

τη βιβλιογραφία (Μαστρομιχαλάκη-Ζούρα, 2010 
.
 Murray, Woolgar, Martins, Christaki, 

Hipwell & Cooper, 2006 
.
 Olympia, Sheridan & Jenson, 1993 

.
 VanDeWeghe, 2004), όπου 

αναφέρεται ότι τις περισσότερες φορές οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με 

τις ΚΟΕ τους αλλά δεν ξέρουν ακριβώς με ποιο τρόπο και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους 

μπορεί να γίνουν συγκρουσιακές. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι πολλά παιδιά έχουν εκτελέσει 

τις ΚΟΕ τους όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους, στο Ολοήμερο σχολείο. Μια άλλη πιθανή 

ερμηνεία είναι οι γονείς να ενημερώνονται και να δέχονται βοήθεια από τον εκπαιδευτικό 

για τις ΚΟΕ των παιδιών τους. Επιπλέον, ένας σοβαρός λόγος είναι ότι οι περισσότεροι από 

τους γονείς (30%) που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση, άρα 

ήξεραν να βοηθήσουν το παιδί τους με τις ΚΟΕ του. 
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 Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι ολοκληρώνουν πάντα τις ΚΟΕ που τους 

αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί τους. Πέρα από τα γνωστικά οφέλη που θα αποκομίσουν από 

την επανάληψη της διδαχθείσας ύλης, αυτό μπορεί να συμβαίνει για να κερδίσουν την 

επιδοκιμασία των γονιών και των εκπαιδευτικών τους αλλά και για να αποφύγουν τις 

πιθανές κυρώσεις από τη μη εκτέλεσή τους ( Katz, Kaplan & Gueta, 2010 
. 
Xu, 2005). 

 Το πρόσωπο από το οποίο δέχονται περισσότερη βοήθεια οι μαθητές όταν 

συναντήσουν δυσκολίες με την εκτέλεση των ΚΟΕ τους, είναι κυρίως η μητέρα τους, 

γεγονός καθόλου ασυνήθιστο για την Ελληνική πραγματικότητα. Συνήθως, ο πατέρας αργεί 

να γυρίσει από την εργασία του, οπότε τα περισσότερα βάρη πέφτουν στη μητέρα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στις περιοχές στις οποίες διεξήχθη η έρευνά μας, οι γυναίκες εργάζονται 

συνήθως ως εποχιακοί υπάλληλοι τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε όλη σχεδόν τη διάρκεια 

του σχολικού έτους έχουν αρκετό χρόνο και αφιερώνουν στα παιδιά τους. 

 Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι αρεστοί στους μαθητές είναι 

αυτοί που αναθέτουν λίγες ΚΟΕ. Προέκυψε ότι ειδικότερα τα αγόρια προτιμούν τους 

εκπαιδευτικούς που δε βάζουν καθόλου εργασίες. Άλλωστε τα κορίτσια τείνουν να 

δουλεύουν περισσότερο απ’ τα αγόρια, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Harris, Nixon & 

Rudduck, 1993
  .  

Hong, Wan & Peng, 2011
 .
 Xu & Corno, 2006 

.
 Xu, 2007 

.
 Xu, 2010). 

 Σημαντικό στοιχείο που διαπιστώθηκε είναι ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι οι ΚΟΕ 

πρέπει να είναι διαφοροποιημένες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τους 

ρυθμούς κάθε μαθητή. 

 Οι περισσότεροι μαθητές θα ήθελαν ένα σχολείο, όπου όλες οι ΚΟΕ να εκτελούνταν 

εκεί. Διαφαίνεται, στο σημείο αυτό ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει το 

ολοήμερο σχολείο με την προϋπόθεση να λειτουργεί σε σωστές βάσεις και όχι απλώς σαν 

φύλαξη παιδιών (Βρεττός, Ταρατόρη & Χατζηδήμου, 2001). 

 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκε ότι αναθέτουν καθημερινά ΚΟΕ, 

συχνά τα Σαββατοκύριακα και σπάνια την περίοδο των γιορτών. Όταν αναθέτουν ΚΟΕ τις 

γιορτές, ο όγκος τους είναι μεγαλύτερος απ’ ότι συνήθως. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

αναθέτουν ΚΟΕ συχνότερα τα Σαββατοκύριακα απ’ ότι οι άνδρες συνάδελφοι τους. 

Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχει όφελος απ’ τις 

ΚΟΕ και θετικές επιδράσεις στους μαθητές (Δαρβούδης, 2004). Θα μπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί ότι κάποιοι αναθέτουν ΚΟΕ είτε από την πίεση που δέχονται από τους γονείς των 

μαθητών τους, είτε για να φανούν «καλοί» εκπαιδευτικοί στα μάτια των γονέων. Κάτι 

τέτοιο ωστόσο δεν προκύπτει απ’ τα ερευνητικά μας δεδομένα. Η πλειονότητα των 
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εκπαιδευτικών απάντησε στην ανάλογη ερώτηση ότι οι γονείς δεν εκφέρουν γνώμη 

αναφορικά με τις ΚΟΕ που ανατίθενται στα παιδιά τους. 

 Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι απ’ την καθημερινή ανάθεση ΚΟΕ, τίθεται εύλογα 

το ερώτημα της αποτελεσματικότητας τους (Φύκαρης, 2008). Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και 

οι μαθητές θα νιώθουν κόπωση αρκετές φορές, οι πρώτοι για τη σχεδίαση και τη διόρθωσή 

τους και οι δεύτεροι για την εκτέλεσή τους. Οι εργασίες θα πρέπει να ανατίθενται με μέτρο 

γιατί διαφορετικά χάνουν το νόημα τους (Χατζηδήμου, 2010). 

 Τα μαθήματα στα οποία αναθέτουν συχνότερα ΚΟΕ οι εκπαιδευτικοί είναι η 

«Νεοελληνική Γλώσσα» και τα «Μαθηματικά». Ίσως να ανατίθενται περισσότερες ΚΟΕ σε 

αυτά τα μαθήματα γιατί είναι τέτοια η δομή του Αναλυτικού Προγράμματος, όπου 

καλύπτουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες. Υπάρχει η αντίληψη ότι αυτά τα μαθήματα 

είναι πρωτεύοντα και τα υπόλοιπα δευτερεύοντα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός 

ότι το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων αποτελεί τη βάση για τα υπόλοιπα μαθήματα 

αλλά και ότι το περιεχόμενο τους χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην καθημερινότητα 

(Φύκαρης, 2008). 

 Σαν κύρια πηγή σχεδιασμού των ΚΟΕ οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι χρησιμοποιούν 

την εμπειρία τους, έπειτα την εκπαίδευσή τους, τα βοηθήματα του εμπορίου κ.ά. Η 

εκπαίδευσή τους φαίνεται να έχει κενά, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε μέσα απ’ τα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων είτε από 

ημερίδες με το αντίστοιχο θέμα κ.ά. 

 Προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρέχουν αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες 

αφορούν τις ΚΟΕ που αναθέτουν στους μαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός 

μειώνει τις απορίες που μπορεί να προκύψουν στους μαθητές του (Mengel, Holcroft & 

Zahn, 1966). Πολλές φορές οι γονείς των μαθητών στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν με 

τις απορίες των τελευταίων μπερδεύουν χειρότερα τα παιδιά τους και υπάρχουν ακόμα 

περιπτώσεις στις οποίες δε γνωρίζουν και οι ίδιοι το γνωστικό αντικείμενο για να 

βοηθήσουν (Voorhis, 2004 
. 
Voorhis, 2011). Στην τελευταία περίπτωση συχνά αναλαμβάνει 

κάποιος φροντιστής έναντι αμοιβής να βοηθήσει το παιδί. Επιπρόσθετα, όταν ο 

εκπαιδευτικός δώσει οδηγίες για τις ΚΟΕ που αναθέτει μειώνει και τις πιθανές 

διαμαρτυρίες αλλά και το άγχος των μαθητών. 

 Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απάντησε ότι αναθέτει κυρίως τις 

ίδιες ΚΟΕ σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως.  Κατά την προσωπική μας γνώμη,  ένας 

λόγος που οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν τις ίδιες ΚΟΕ σε όλους τους μαθητές τους, ίσως είναι 

η έλλειψη χρόνου. Συχνά επιφορτίζονται και με άλλες δραστηριότητες, όπως 
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γραφειοκρατική δουλειά, επιμέλεια σχολικών γιορτών κ.ά. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

γονείς των παιδιών που λαμβάνουν διαφοροποιημένες ΚΟΕ παραπονιούνται γιατί δε 

θέλουν το παιδί τους να «διαφέρει» από τα υπόλοιπα, μη μπορώντας να κατανοήσουν ότι 

δεν το βοηθούν με τη στάση που υιοθετούν. Επιπρόσθετα, συχνά υπάρχουν παιδιά πολλών 

διαφορετικών «ταχυτήτων» μέσα σε μια σχολική τάξη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν 

επικροτούμε την ισοπεδωτική ανάθεση των ίδιων ΚΟΕ σε όλους τους μαθητές. Η 

διαφοροποίηση των ΚΟΕ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αφού δεν έχουν όλοι οι 

μαθητές τις ίδιες ανάγκες, τους ίδιους ρυθμούς, τις ίδιες κλίσεις και τις ίδιες ιδιαιτερότητες. 

Μια πρόταση θα μπορούσε να είναι, ο εκπαιδευτικός κάθε τάξης να ομαδοποιεί τις ανάγκες 

των μαθητών του και να αναθέτει τις ανάλογες ΚΟΕ (Κομητοπούλου, 2010). 

 Προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πάντα υπόψη τους το χρόνο που 

χρειάζονται οι μαθητές για την ολοκλήρωση των ΚΟΕ που τους αναθέτουν. Σύμφωνα με την 

Κοσσυβάκη (2003), ο χρόνος εκτέλεσης των ΚΟΕ πρέπει να υπολογίζεται με βάση το χρόνο 

που χρειάζονται οι «αδύναμοι» μαθητές αφού έχει εκτιμηθεί ότι αυτοί χρειάζονται το 

διπλάσιο χρόνο απ’ ότι  οι «καλοί» και «δυνατοί» μαθητές. Οι Epstein & Voorhis (2002) 

αναφέρουν ότι οι μαθητές με μικρότερες ικανότητες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

εκτέλεση των ΚΟΕ.   

 Στο νέο αναμορφωμένο σχολείο που εκτός απ’ τον εκπαιδευτικό της τάξης διδάσκουν 

πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών, Εικαστικών, 

Υπολογιστών, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής κ.ά.) καλό θα ήταν να υπάρχει ένα βιβλίο στο 

οποίο όλοι θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να καταγράφουν τις ΚΟΕ που έχουν 

αναθέσει στους μαθητές έτσι ώστε για μην υπερφορτώνονται οι τελευταίοι. 

 Προέκυψε, ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ελέγχει πάντα τις ΚΟΕ που αναθέτει 

και παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές, πράγμα μείζονος σημασίας. Επίσης, 

διαπιστώσαμε ότι κατά τη διόρθωση, οι εκπαιδευτικοί βάζουν συνήθως υπογραφή ή βαθμό 

και λιγότερο συχνά κάνουν προφορικά ή γραπτά σχόλια. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

διορθώσει, να συζητήσει και να σχολιάσει μέσα στην τάξη τις ΚΟΕ που αναθέτει στους 

μαθητές του, διαφορετικά δεν θα έχει κάποιο νόημα η ανάθεσή τους. Με αυτόν τον τρόπο 

δείχνει στο μαθητή ότι σέβεται τη δουλειά που έχει εκτελέσει και ότι οι ΚΟΕ που του 

αναθέτει επιτελούν κάποιους σκοπούς και δεν του ανατίθενται απλώς για να ταλαιπωρούν 

τον ίδιο και τους γονείς του (Βαφειάδου, 2010
 .

 Μαυρικάκη, 1976 
.
 Χατζηδήμου, 1995

. 

Φουστανάκη, 1977
 .
 Cowan & Hallam, 1999). 

 Πολλοί εκπαιδευτικοί, διαπιστώθηκε ότι παρέχουν κίνητρα για την εκτέλεση των ΚΟΕ 

που αναθέτουν. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να είναι κάποιο δώρο (π.χ. μολύβι), επιπλέον 
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χρόνος σε μια ευχάριστη δραστηριότητα, κάποια εκδρομή, το «μπράβο» του εκπαιδευτικού 

κ.ά. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα κίνητρα φέρνουν πιο κοντά στο σχολείο κάποιους 

μαθητές (Βαφειάδου, 2010 
.
 Cowan & Hallam, 1999).  

 Διαπιστώθηκε από τα ερευνητικά μας δεδομένα ότι οι εκπαιδευτικοί δε 

χρησιμοποιούν τις ΚΟΕ ως μέσο επιβολής πειθαρχίας, πράγμα ευχάριστο γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση θα έχαναν το νόημα τους. 

 Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προέκυψε ότι γνωρίζουν ποιοι μαθητές 

δέχονται βοήθεια από τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των ΚΟΕ που τους αναθέτουν. Ίσως, 

θα πρέπει να ανατίθενται διαφοροποιημένες ΚΟΕ σε κάθε παιδί ανάλογα με τις 

δυνατότητες του, ώστε να δουλεύει όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητο.  

 Όσον αφορά τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνά μας, διαπιστώθηκε ότι 

θεωρούν απαραίτητη την ανάθεση των ΚΟΕ στα παιδιά τους. Σαν κύριο λόγο ανάθεσης ΚΟΕ 

ανέφεραν ότι βοηθούν στην εμπέδωση και την επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. Τον ίδιο 

λόγο ανέφεραν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Παρατηρούμε ότι όλοι οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι με το εξεταζόμενο θέμα θεωρούν ότι οι ΚΟΕ εξυπηρετούν κυρίως γνωστικούς 

σκοπούς. 

 Προέκυψε απ’ τα ερευνητικά μας δεδομένα ότι οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι ο 

όγκος των ΚΟΕ που έχουν να εκτελέσουν τα παιδιά τους είναι αυτός που πρέπει. Το 

συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία (Βαφειάδου, 2010 
.
 

Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κουγιουράκη, 2007) όπου αναφέρεται ότι οι γονείς συχνά 

ζητούν επίμονα και ασκούν πίεση στους εκπαιδευτικούς για περισσότερες ΚΟΕ. Ίσως, αυτό 

σημαίνει ότι  πλέον οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν αρκετές ΚΟΕ και οι γονείς είναι 

ευχαριστημένοι. Μάλιστα, επικρατεί η αντίληψη των γονέων ότι «καλός» δάσκαλος είναι 

αυτός που αναθέτει πολλές εργασίες (Βαφειάδου, 2010 
.
 Λολώνη, 1987 

.
 Τσιμπούκη, 1971 

.
 

Φουστανάκη, 1977). 

 Η πλειονότητα των γονέων, δήλωσε ότι ο έλεγχος και η ανατροφοδότηση που 

παρέχουν οι εκπαιδευτικοί για τις ΚΟΕ που αναθέτουν είναι αρκετά εποικοδομητική, 

συμπέρασμα το οποίο συμφωνεί με τα ευρήματα από την αντίστοιχη ερώτηση στο 

ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών. 

 Διαπιστώθηκε ότι τα συναισθήματα των γονέων κατά την εμπλοκή τους με τις ΚΟΕ 

ήταν κυρίως ενδιαφέρον και χαρά. Οι γονείς θέλουν να συμμετέχουν και να βοηθούν τα 

παιδιά τους με τις ΚΟΕ τους. Συχνά βέβαια αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση απ’ τον 

εκπαιδευτικό μπορεί να δούμε τους γονείς να εκτελούν οι ίδιοι τις εργασίες των παιδιών 

τους, για να μην πάνε στο σχολείο «άγραφα», νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν 
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(Βρεττός, Ταρατόρη & Χατζηδήμου, 2001). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 

οργανώνουν συχνά συναντήσεις έτσι ώστε να δίνονται οδηγίες και βοήθεια στους γονείς 

σχετικές με τις ΚΟΕ των παιδιών τους (Βαφειάδου, 2010 
.
 Χατζηδήμου, 1995). 

Συνειδητοποιούμε όλοι πόσο σημαντική είναι η συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

και τους γονείς. 

 Προέκυψε ότι οι γονείς αναζητούν βοήθεια σχετική με τις ΚΟΕ που έχουν να 

εκτελέσουν τα παιδιά τους, στην εμπειρία τους, στη βοήθεια που μπορεί να δεχθούν από 

τον εκπαιδευτικό της τάξης από ανάγνωση παιδαγωγικών βιβλίων κ.ά. Να τονίσουμε σε 

αυτό το σημείο ότι οι γονείς που πήραν μέρος στην έρευνά μας είχαν πρωτότοκο παιδί στην 

Α΄ δημοτικού. Άρα, ήταν η πρώτη επαφή που είχαν με τις ΚΟΕ, οπότε όταν ανέφεραν ότι 

στηρίζονταν στην εμπειρία τους, ίσως να εννοούσαν τις εμπειρίες που είχαν απ’ τη δική 

τους μαθητική ζωή ή την εμπειρία που αποκτούν κατά την εκτέλεση των ΚΟΕ με το παιδί 

τους. 

 Οι κυριότερες δυσκολίες που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν οι γονείς σχετικά με τις 

ΚΟΕ των παιδιών τους είναι η επεξήγηση της ύλης με κατανοητό τρόπο και η επίδειξη της 

απαιτούμενης υπομονής. Όταν ο μαθητής δεν έχει κατανοήσει την εξεταζόμενη ύλη στο 

σχολείο, συχνά καλείται ο γονέας να του λύσει τις απορίες του. Όμως, ο γονέας πολλές 

φορές δε γνωρίζει το εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο ή το εξηγεί με διαφορετικό τρόπο 

απ’ ότι ο εκπαιδευτικός στο σχολείο και έτσι ο μαθητής μπερδεύεται αντί να λύνει τις 

απορίες του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ο

                                                                                                                      

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

13.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οι 

περιορισμοί αυτοί οφείλονται κυρίως στη μεθοδολογία (δείγμα, μέσο συλλογής 

δεδομένων) της έρευνας και είναι οι παρακάτω: 

• Το δείγμα μας ήταν μικρό (281 μαθητές, 186 εκπαιδευτικοί, 58 γονείς) οπότε τα 

αποτελέσματα μας έχουν περιορισμένη ισχύ και συνεπώς δεν μπορούν να 

γενικευτούν. 

• Η έρευνά μας στηρίχθηκε σε απαντήσεις των άμεσα εμπλεκόμενων με τις ΚΟΕ. 

Όμως μπορεί οι απαντήσεις που έδωσαν να είναι ανακριβής. Συχνά οι 

συμμετέχοντες μπορεί να υπερβάλλουν ή και να υποτιμούν καταστάσεις και 

δεδομένα.  

• Για να διερευνήσουμε τις απόψεις των εμπλεκομένων με τις ΚΟΕ χρησιμοποιήσαμε 

δομημένο ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες ερωτήσεις και επιλογές. Ίσως οι 

συμμετέχοντες, εάν είχαν τη δυνατότητα για ανοικτές απαντήσεις να μπορούσαν να 

δώσουν περισσότερες πληροφορίες ακόμα και για πτυχές του θέματος που δεν 

συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας.  

13.2  Μελλοντικές κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικές με τις ΚΟΕ, οι οποίες έχουν 

οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά κενά τα 

οποία χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης. Παραθέτουμε κάποια απ’ αυτά: 

• Συχνά τέτοιου είδους έρευνες στηρίζονται στην εθελοντική συμμετοχή των 

συμμετεχόντων. Άρα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς που λαμβάνουν μέρος 

στην ερευνητική διαδικασία είναι πιθανότερο να έχουν θετικές στάσεις απέναντι 

στο εξεταζόμενο θέμα. Σε μελλοντικές έρευνες καλό θα ήταν να διερευνηθούν οι 

στάσεις εκείνων που «υποτιμούν» την αξία των ΚΟΕ. 
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• Σε πληθώρα ερευνών, έχει εξεταστεί η σχέση της ποσότητας των ΚΟΕ και της 

σχολικής επιτυχίας. Υπάρχουν όμως κενά στη σχέση που μπορεί να έχουν 

διαφορετικοί τύποι ΚΟΕ και τη σχολική επιτυχία. 

• Άξιο διερεύνησης είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το διαδίκτυο στην 

εκτέλεση των ΚΟΕ. Το διαδίκτυο διαθέτει πολλές μηχανές αναζήτησης, οι οποίες 

στην ουσία είναι οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο. Συνειδητοποιούμε σε 

πόσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί να μετατραπεί το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

• Σημαντικό θα ήταν να διαπιστωθεί εάν διαφορετικού τύπου ανατροφοδότησης των 

μαθητών (προφορικός σχολιασμός των ΚΟΕ μέσα στην τάξη, γραπτά σχόλια στις 

εργασίες κάθε παιδιού ξεχωριστά κ.ά.) έχει διαφορετικά αποτελέσματα στη 

σχολική επιτυχία τους. 

• Συνήθως οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν εργασίες στους μαθητές για την επόμενη 

ημέρα. Ενδιαφέρον θα ήταν να ερευνηθεί το ποια θα ήταν τα αποτελέσματα σε 

διαφορετικού χρονικού τύπου εργασίες, όπως τα μακροπρόθεσμα projects. 

•  Από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν είναι το πώς θα 

μπορούσαν να βοηθηθούν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις ΚΟΕ και 

το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι ανεπαρκής ως προς τη βοήθεια που μπορεί 

να τους παρέχει. Κάποιες λύσεις θα μπορούσαν να είναι οι τηλεφωνικές γραμμές 

βοήθειας σχετικές με τις ΚΟΕ ή μαθήματα που σε βοηθούν να  αποκτήσεις 

ικανότητες (ικανότητες οργάνωσης, αυτό-ρύθμιση συμπεριφοράς) για την εκτέλεση 

των ΚΟΕ κ.ά. Θα μπορούσε να μελετηθεί η σχέση αυτών των διαφορετικών 

παρεμβάσεων υποστήριξης των μαθητών σχετικές με τις ΚΟΕ και τα αποτελέσματά 

τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ερωτηματολόγιο μαθητών) 

 

Γεια σου! 

Είµαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήµιο και κάνω µια έρευνα για τις εργασίες που σας 

δίνει ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας για το σπίτι. 

Για το λόγο αυτό σε παρακαλώ να συµπληρώσεις αυτό το ερωτηµατολόγιο. Το 

ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. ∆εν χρειάζεται να συµπληρώσεις πουθενά το όνοµά 

σου. Κανείς δεν θα µάθει τι έχεις απαντήσει. Να θυµάσαι ακόµα ότι δεν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις Για το λόγο αυτό σε παρακαλώ να απαντήσεις µε 

απόλυτη ειλικρίνεια.  

Αφού το συµπληρώσεις, σε παρακαλώ να το βάλεις πίσω στο φάκελο και να τον 

κλείσεις. 

 

Η βοήθειά σου µου είναι πολύ σηµαντική.  

 

Σε ευχαριστώ πολύ. 

 

Σοφία  
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Σηµείωσε µε ένα Χ τις απαντήσεις που σου ταιριάζουν περισσότερο: 

1.Τι είσαι; 

αγόρι κορίτσι 

 

2.Σε ποια τάξη πηγαίνεις; 

Τετάρτη τάξη Πέµπτη τάξη Έκτη τάξη 

 

3.Σε ποιο Νοµό βρίσκεται το σχολείο σου: 

 

Χανίων Ρεθύµνου Ηρακλείου Λασιθίου 

 

4.Πόσο πολύ σου αρέσει το σχολείο; 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

5.Πόσο συχνά σου αναθέτει ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου εργασίες για το σπίτι; 

σπάνια  1-2 φορές                  

 την εβδοµάδα 

3-4 φορές                 

την εβδοµάδα 

καθηµερινά 

 

6. Πόσο χρόνο περίπου χρειάζεσαι για να κάνεις τις εργασίες σου; 

 

 έως µισή ώρα 

  από µισή έως 1 ώρα 

 1 µε 1,5 ώρα 

 1,5 µε 2 ώρες 

 2-3 ώρες 

 περισσότερες από 3 ώρες. 
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7.Πόσο πολύ µαθαίνεις µέσα από τις εργασίες που σου δίνει ο δάσκαλος για το σπίτι; 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

8. Για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους νοµίζεις ότι οι εργασίες στο σπίτι είναι 

χρήσιµες; Σηµείωσε 1, 2 ή και 3 απαντήσεις που ταιριάζουν σε σένα περισσότερο.   

 

9.Πόσο πολύ σου αρέσει να κάνεις εργασίες στο σπίτι; 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

10.Τι το αρνητικό έχεις να παρατηρήσεις για τις εργασίες που κάνεις στο σπίτι; 

Σηµείωσε 1, 2 ή και 3 απαντήσεις που ταιριάζουν σε σένα περισσότερο. 

 επειδή µε βοηθούν να κατανοώ όλα όσα µαθαίνουµε στην τάξη 

 επειδή µαθαίνω να είµαι εργατικός και υπεύθυνος 

 επειδή δεν υπάρχει χρόνος στο σχολείο για να τα µάθω όλα εκεί 

 επειδή µαθαίνω να µελετώ και να οργανώνω τη δουλειά µου 

 επειδή µε τις εργασίες έρχοµαι σε περισσότερη επαφή µε τους γονείς µου 

 επειδή µε βοηθούν να γίνοµαι καλύτερος µαθητής 

 δε νοµίζω ότι είναι χρήσιµες 

 
µε αναγκάζουν να δουλεύω όλη µέρα 

 δεν αφήνουν χρόνο για παιχνίδι 

 δεν έχω χρόνο για να ασχοληθώ µε τα χόµπι µου  

 κουράζοµαι πολύ 

 δεν µαθαίνω τίποτα παραπάνω από αυτές 

 άλλο;________________________________________ 
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11.Σε ποια µαθήµατα έχεις να κάνεις τις πιο πολλές εργασίες;  Σηµείωσε µέχρι 3. 

 

12α. Υπάρχει κάποιο µάθηµα που σου αρέσει πολύ να κάνεις εργασίες; 

ναι όχι 

  

12β. Αν «Ναι» σηµείωσε ποιο είναι αυτό το µάθηµα που σου αρέσει να κάνεις 

εργασίες: 

 Νεοελληνική Γλώσσα 

 Μαθηµατικά 

 Ιστορία 

 Φυσική 

 Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Θρησκευτικά 

 Γεωγραφία 

 Εικαστικά 

 
Νεοελληνική Γλώσσα 

 Μαθηµατικά 

 Ιστορία 

 Φυσική 

 Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Θρησκευτικά 

 Γεωγραφία 

 Εικαστικά 
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13.Ποιες εργασίες προτιµάς: 

τις ατοµικές τις οµαδικές 

 

14.Πόσο συχνά κάνεις οµαδικές εργασίες: 

 ποτέ  σπάνια  αρκετές φορές  πολλές φορές 

 

15.Συνήθως χρειάζεσαι βοήθεια για να κάνεις τις εργασίες σου; 

ναι όχι 

 

16.Ποιος σε βοηθά, όταν έχεις δυσκολίες µε τις εργασίες σου; 

 

17.Τις εργασίες που σου βάζει ο δάσκαλός/α σου τις κάνεις: 

πάντα τις πιο πολλές 

φορές 

µερικές φορές σπάνια ποτέ 

 

 

 

 ο πατέρας  

 η µητέρα  

 ο δάσκαλός του ολοήµερου 

 ο δάσκαλός/α του ιδιαίτερου 

 ο δάσκαλός του φροντιστηρίου 

 κάποιος συγγενείς (παππούς, γιαγιά, θεία, θείος…) 

 Κανένας 
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18.Σε ποια µαθήµατα χρειάζεσαι περισσότερη βοήθεια; Σηµείωσε 1, 2 ή και 3 

απαντήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Πώς είναι οι εργασίες που σου βάζει ο δάσκαλός/α σου; 

πολύ 

δύσκολες 

λίγο 

δύσκολες 

ούτε εύκολες 

ούτε δύσκολες 

αρκετά 

εύκολες 

πολύ 

εύκολες 

 

20. Πόσο συχνά οι εργασίες σου έχουν σχέση µε αυτά που κάνατε στο σχολείο; 

 ποτέ  σπάνια  αρκετές φορές  πάντα 

 

21. Όταν σε βοηθήσει κάποιος µε τις εργασίες σου, το λες στο δάσκαλό/α σου; 

ναι όχι 

 

22. Ο δάσκαλος εξηγεί στη τάξη τι πρέπει να κάνετε; 

 ποτέ  σπάνια  αρκετές φορές  πολλές φορές 

 

 
Νεοελληνική Γλώσσα 

 Μαθηµατικά 

 Ιστορία 

 Φυσική 

 Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Θρησκευτικά 

 Γεωγραφία 

 Εικαστικά 
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23. Εσύ όταν πας στο σπίτι ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις στις εργασίες σου; 

 ποτέ  σπάνια  αρκετές φορές  πολλές φορές 

 

24. Ελέγχει ο δάσκαλος/α τις εργασίες που έκανες από το σπίτι; 

 ποτέ  σπάνια  αρκετές φορές  πάντα 

 

25. Όταν ο δάσκαλος/α ελέγχει στις εργασίες σου βάζει: 

βαθµό υπογραφή γράφει σχόλια σου λέει 

προφορικά σχόλια 

 τίποτα 

 

26. Ο έλεγχος που κάνει ο δάσκαλος στις εργασίες σου σε βοηθάει να γίνεις 

καλύτερος; 

σίγουρα ναι µάλλον ναι δεν ξέρω µάλλον όχι  σίγουρα όχι 

 

27α. Ο δάσκαλος/α σου δίνει εργασίες για το Σαββατοκύριακα; 

ναι όχι 

 

27β. Αν στην παραπάνω ερώτηση απάντησες «Ναι» µπορείς να µου πεις αν οι 

εργασίες για το Σαββατοκύριακο είναι:   

 λιγότερες  περισσότερες το ίδιο 

 

28α. Ο δάσκαλος/α σου δίνει εργασίες για τις διακοπές (Χριστούγεννα – Πάσχα); 

ναι όχι 
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28β. Αν στην παραπάνω ερώτηση απάντησες «Ναι» µπορείς να µου πεις αν οι 

εργασίες για τις διακοπές είναι:   

 λιγότερες  περισσότερες το ίδιο 

 

29. Ποιες εργασίες σου αρέσουν περισσότερο; Σηµείωσε 1 ή και 2 απαντήσεις. 

 

30. Ποιος δάσκαλος/α σου αρέσει περισσότερο; 

 

31. Πόσο ενδιαφέρουσες είναι οι εργασίες που σου βάζει ο δάσκαλός/α σου; 

 καθόλου 

ενδιαφέρουσες  

λίγο 

ενδιαφέρουσες 

έτσι και 

έτσι 

πολύ 

ενδιαφέρουσες 

πάρα πολύ 

ενδιαφέρουσες 

 

 

 οι επαναληπτικές 

 αυτές που πρέπει να µάθω πράγµατα απέξω 

 αυτές που έχουν ασκήσεις κατανόησης του µαθήµατος 

 αυτές που πρέπει να ψάξω να βρω πληροφορίες από το ίντερνετ ή τη βιβλιοθήκη 

 αυτές που πρέπει να ζωγραφίσω ή να κατασκευάσω πράγµατα 

 ∆ε µου αρέσει καµία εργασία 

 αυτός/ή που βάζει πολλές εργασίες. 

 αυτός/ή που βάζει λίγες εργασίες. 

 αυτός/ή που βάζει δύσκολες εργασίες. 

 αυτός/ή που βάζει εύκολες εργασίες. 

 αυτός/ή που δε βάζει καθόλου εργασίες. 
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32. Οι εργασίες σου γίνονται ποτέ αιτία να µαλώνεις µε τους γονείς σου; 

όχι ποτέ σπάνια µερικές φορές συχνά πάντα 

 

33. Οι εργασίες σου προκαλούν άγχος; 

καθόλου λίγο αρκετό πολύ πάρα πολύ 

 

34. Για ποιο λόγο κάνεις τις εργασίες σου; 

 

35.Πιστεύεις ότι οι εργασίες πρέπει να είναι: 

 υποχρεωτικές για όλους   προαιρετικές για όλους 

 

36α. Πιστεύεις ότι όλοι οι µαθητές πρέπει να κάνουν τις ίδιες εργασίες; 

ναι όχι 

 

36β. Αν απάντησες «Όχι» τότε ποιοι µαθητές πιστεύεις ότι θα πρέπει να κάνουν 

περισσότερες εργασίες; 

 οι αδύναµοι  οι µέτριοι  οι καλοί 

 
επειδή είσαι αναγκασµένος 

 επειδή θέλεις να είσαι καλός µαθητής 

 για να ευχαριστήσεις τους γονείς σου 

 για τα ευχαριστήσεις το δάσκαλό σου 

 για να πάρεις καλό βαθµό 

 επειδή θέλεις να µάθεις 

 δεν κάνω τις εργασίες µου 
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37. Θα ήθελες ένα σχολείο που δεν θα υπήρχαν εργασίες στο σπίτι; 

ναι όχι 

 

38. Θα ήθελες ένα σχολείο που όλες οι εργασίες θα γινόταν εκεί; 

ναι όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Σ. Μουσουράκη & Α. Ν. Κορνηλάκη -υπεύθυνοι σχεδιασµού ερωτηµατολογίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής µου εργασίας εκπονώ µια µελέτη για την 
ανάθεση των κατ’ οίκoν εργασιών (ΚΟΕ) στους µαθητές. 
Χωρίς τη δική σας συµµετοχή είναι αδύνατη η διεξαγωγή της έρευνας αυτής. 
Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ θερµά να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο 
που εσωκλείω. Το ερωτηµατολόγιο είναι εντελώς ανώνυµο. ∆εν υπάρχουν 
σωστές ή λάθος απαντήσεις. Προκειµένου η µελέτη αυτή να είναι αξιόπιστη 
και διαφωτιστική είναι πολύ σηµαντικό να απαντήσετε µε ειλικρίνεια στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν. Οι απαντήσεις σας αφορούν στις πρακτικές που 
συνήθως ακολουθείτε µε τις ΚΟΕ στην τάξη που διδάσκετε φέτος. 
Αφού συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο, εσωκλείστε το στο φάκελο. 
Η συνεργασία σας είναι εξαιρετικά σηµαντική. 
 
 

Με εκτίµηση, 
 
 

Σοφία Μουσουράκη 
Εκπαιδευτικός 9ου   ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου 
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Α. Ακολουθεί µια σειρά ανώνυµων δηµογραφικών στοιχείων. Σηµειώστε 
µε ένα Χ  τις επιλογές που ταιριάζουν σε εσάς. 
 

1. Φύλο: Άνδρας □ Γυναίκα □ 
 
2. Έτος γεννήσεως:___________ 
 
3. Τάξη στην οποία διδάσκετε φέτος:   

 
Α 

 
Β 

 
Γ 

 
∆ 

 
Ε 

 
ΣΤ 

 
 
4. Νοµός στον οποίο βρίσκεται το σχολείο που διδάσκετε φέτος: 
 

   Χανίων  Ρεθύµνου  Ηρακλείου  Λασιθίου 

 
5. Εκτός από το βασικό πτυχίο σας έχετε (µπορείτε να σηµειώσετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις):  

 
6. Πόσα έτη υπηρεσίας έχετε; 

 άλλο πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 

 επιµόρφωση (ΠΕΚ-ΣΕΛ∆Ε) 

 ∆ιδασκαλείο 

 Μεταπτυχιακό 

 ∆ιδακτορικό 

 1-5 χρόνια 

 6-10 χρόνια 

 11-15 χρόνια 

 16-20 χρόνια 

 > 21 χρόνια 
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Β. Ακολουθεί µία σειρά ερωτήσεων για τους λόγους και τις πρακτικές 

που ακολουθείτε στην ανάθεση κατ’ οίκων εργασιών (ΚΟΕ) στη φετινή 

σας τάξη.   

1. Πόσο συχνά αναθέτετε ΚΟΕ στους µαθητές σας; 

 

 σπάνια  1-2 φορές την εβδοµάδα  3-4 φορές την 

εβδοµάδα 

 
καθηµερινά 

 

 

2. Για ποιους λόγους αναθέτετε ΚΟΕ. (Μία ή και περισσότερες απαντήσεις µε 

σειρά προτεραιότητας, αριθµώντας από το 1): 

 

 

3. Τι όφελος πιστεύετε ότι αποκοµίζει ο µαθητής από τις ΚΟΕ; 

 µηδενικό  µικρό  αρκετό  πολύ  πάρα πολύ 

 

4. Για ποιους µαθητές πιστεύετε ότι το όφελος των ΚΟΕ είναι µεγαλύτερο; 

  για τους 

αδύνατους 

 για τους µέτριους  για τους καλούς  για όλους 

 

 

 Για ανάπτυξη της υπευθυνότητας του µαθητή 

 Για βελτίωση των δεξιοτήτων µελέτης του µαθητή 

 Για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του µαθητή στο σπίτι 

 Για εµπέδωση και επανάληψη της διδαχθείσας ύλης 

 Για ολοκλήρωση όσων εργασιών δεν πρόλαβαν στην τάξη 

 Για εµπλοκή των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία 

 Για την καλλιέργεια συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 Για κάλυψη της ύλης που δεν διδάχτηκε στο σχολείο λόγω έλλειψης χρόνου 

 Άλλο; _______________________________ 
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5. Πόσο εύκολο σας είναι να σχεδιάζετε τις ΚΟΕ για τους µαθητές σας;  

πολύ 

δύσκολο 

αρκετά 

∆ύσκολο 

µέτριας 

δυσκολίας 

αρκετά 

εύκολο 

πολύ    

εύκολο 

 

6. Για το σχεδιασµό των ΚΟΕ στηρίζεστε κυρίως (έως 3 επιλογές σε σειρά 

προτεραιότητας): 

□ στην εκπαίδευσή σας □ στην εµπειρία σας □ στη συνεργασία σας µε 

συναδέλφους 

□ στα σεµινάρια 

επιµόρφωσης 

□ στη βοήθεια των 

σχολικών συµβούλων 

□ στα βοηθήµατα του 

εµπορίου 

στις οδηγίες του 

αναλυτικού προγράµµατος 
 

 

7. Θα σας βοηθούσαν σαφέστερες οδηγίες για τις ΚΟΕ από το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα; 

 καθόλου   λίγο  αρκετά  πολύ  

 

8. Πόσο βοηθητικό θεωρείτε µε το περιεχόµενο των εγκυκλίων του Υπουργείου 

για τις ΚΟΕ; 

 καθόλου   λίγο  αρκετά  πολύ  

 

9. Πότε σχεδιάζετε τις ΚΟΕ που δίνετε στους µαθητές σας; 

κατά την προετοιµασία 

της διδασκαλίας 

κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας 

µετά το πέρας της 

διδασκαλίας 

 

10. Τι χρόνο συνήθως αφιερώνετε στο σχεδιασµό των ΚΟΕ; 

καθόλου έως 15 

λεπτά 

15-30 

λεπτά 

30-60 

λεπτά 

1 έως 

1,5 ώρα  

>1,5 ώρα 
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11. Στο σχεδιασµό των ΚΟΕ λαµβάνετε υπόψη σας το χρόνο που έχετε στη 

διάθεσή σας για τη διόρθωσή τους; 

 καθόλου   λίγο  αρκετά  πολύ  

 

12. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τα µαθήµατα εκείνα και µόνο στα οποία 

δίνετε συχνότερα ΚΟΕ, αριθµώντας από το 1: 

 

13. Οι ΚΟΕ που αναθέτετε έχουν συνήθως τη µορφή (έως 3 επιλογές): 

□ εκµάθησης και 
εµβάθυνσης της 

διδαχθείσας ύλης 

□ έρευνας στη 

βιβλιοθήκη ή το ίντερνετ   

□ επαναλήψεων - 
ανακεφαλαιώσεων 

□ προετοιµασίας για το 

παρακάτω µάθηµα 

□ µακροχρόνιου projects □ αποµνηµόνευσης της 
διδαχθείσας ύλης 

 

14. Οι ΚΟΕ που αναθέτετε είναι συνήθως: 

 οµαδικές  ατοµικές 

 

 Νεοελληνική Γλώσσα 

 Μαθηµατικά 

 Ιστορία 

 Φυσική 

 Μελέτη Περιβάλλοντος 

 Θρησκευτικά 

 Γεωγραφία 

 Εικαστικά 
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15. Πόσο συχνά αναθέτετε οµαδικές ΚΟΕ στην τάξη σας; 

σχεδόν 

πότε 

1-2 φορές 

το χρόνο 

1-2 φορές το 

τρίµηνο 

1-2 φορές 

το µήνα 

σχεδόν κάθε 

εβδοµάδα 

 

16. Οι ΚΟΕ που αναθέτετε είναι συνήθως: 

 γραπτές  προφορικές 

 

17. ∆ίνετε αναλυτικές οδηγίες στους µαθητές σας για τις ΚΟΕ ; 

 καθόλου  σπάνια αρκετές φορές  πολλές φορές 

 

18. Υπάρχει το χρονικό περιθώριο να θέσουν οι µαθητές ερωτήσεις για τις ΚΟΕ; 

 καθόλου  σπάνια  αρκετές φορές  πολλές φορές 

 

19. Πότε συνήθως ζητάτε να είναι έτοιµες οι ΚΟΕ που αναθέτετε; 

 στο επόµενο µάθηµα  εντός µερικών ηµερών µετά από µία εβδοµάδα 

 

20α. Αναθέτετε ΚΟΕ για το Σαββατοκύριακο;  

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

20β. Εάν αναθέτετε ΚΟΕ τα Σαββατοκύριακα αυτές είναι περισσότερες ή 

λιγότερες από αυτές που αναθέτετε τις καθηµερινές; 

 λιγότερες  περισσότερες  το ίδιο 

 

21α. Αναθέτετε ΚΟΕ για τις διακοπές (Χριστουγέννων – Πάσχα); 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 
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21β. Εάν αναθέτετε ΚΟΕ στις διακοπές είναι περισσότερες ή λιγότερες από 

αυτές που αναθέτετε τις καθηµερινές; 

 λιγότερες  περισσότερες  το ίδιο 

 

22. Πώς αντιδρούν οι µαθητές όταν τους ανακοινώνετε τι ΚΟΕ πρέπει να 

κάνουν; 

είναι ουδέτεροι  δείχνουν 

ενδιαφέρον 

διαµαρτύρονται 

λίγο 

διαµαρτύρονται 

πολύ 

 

23.Πόσο πραγµατικό ενδιαφέρον δείχνουν οι µαθητές σας για τις ΚΟΕ; 

 καθόλου  λίγο  αρκετό  πολύ  πάρα πολύ 

 

24. Ποιες ΚΟΕ κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον των µαθητών σας 

(περισσότερες από 1 επιλογές µε σειρά προτεραιότητας) 

□ όσες προάγουν τις 

γνωστικές τους δεξιότητες 

□ όσες προάγουν την 
καλλιτεχνική έκφραση 

 

□ όσες προάγουν τη 

φαντασία και 

δηµιουργικότητα 

□ όσες απαιτούν 
συνεργασία µε άλλους 

συµµαθητές 

□ όσες απαιτούν έρευνα 

πηγών 

□ άλλο; 

 

25. Πόσο συχνά αναθέτετε σε όλους τους µαθητές τις ίδιες ΚΟΕ; 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

26. Πόσο συχνά αναθέτετε στους «αδύναµους» µαθητές διαφορετικές εργασίες; 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 
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27. Πόσα διαφορετικά επίπεδα ΚΟΕ δίνετε συνήθως; 

 ένα  δύο  τρία  τέσσερα ή και περισσότερα 

 

28. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο µέσος χρόνος που απαιτούν οι ΚΟΕ µια 

συνηθισµένη µέρα για ένα µέσο µαθητή σας; 

 µισή ώρα  έως 1 ώρα  1-2 ώρες  2-3 ώρες  > 3 ώρες 

 

29. Όταν αναθέτετε ΚΟΕ, λαµβάνετε υπόψη σας το χρόνο που χρειάζονται οι 

µαθητές σας για την ολοκλήρωσή τους;  

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

30. Κάνετε ισοµερή κατανοµή των ΚΟΕ στις εργάσιµες µέρες της εβδοµάδας; 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

31. Ελέγχετε τις ΚΟΕ που αναθέτετε στους µαθητές σας;  

  πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

32. ∆ίνετε ανατροφοδότηση στους µαθητές σας; 

 ναι  όχι 

 Αν η απάντηση είναι θετική απαντήστε στις 33α & 33β: 

33 α. Σε τι χρονικό διάστηµα µετά την παράδοση των ΚΟΕ δίνετε 

ανατροφοδότηση στους µαθητές σας; 

 την ίδια µέρα 

 
µερικές ηµέρες µετά 

 µετά από 1-2 βδοµάδες 

 στο τέλος του τριµήνου 
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33β. Τι είδους ανατροφοδότηση δίνετε συνήθως στους µαθητές σας; 

 διορθώνω   τα λάθη 

τους 

 βάζω βαθµό ή 

χαρακτηρισµό 

 

 διορθώνω τα 

λάθη και βάζω 

βαθµό/χαρακτηρ

ισµό 

 γράφω 

αναλυτικά σχόλια 

 διορθώνω, γράφω 

αναλυτικά σχόλια και 

βάζω 

βαθµό/χαρακτηρισµό 

δίνω προφορική 

ανατροφοδότηση 

άλλο; σηµειώστε….. 

 

34α. ∆ίνετε κίνητρα στους µαθητές σας για να εκπονήσουν τις ΚΟΕ; 

 ναι  όχι 

 

34 β. Αν «Ναι» τι κίνητρα τους δίνετε; (περισσότερες από 1 επιλογές) 

τον «καλό 

βαθµό» 

 το «µπράβο» της 

δασκάλας 

 κάποιο βραβείο άλλο; 

σηµειώστε:… 

κάποιο δώρο π.χ.µολύβι  κάποιο γλύκισµα 

 

35.Έχετε ορίσει κυρώσεις/συνέπειες εάν ένας µαθητής δεν εκπονεί 

συστηµατικά τις ΚΟΕ; 

 ναι  όχι 

 

36. Αν «Ναι» τι κυρώσεις/συνέπειες έχετε θέσει; (περισσότερες από 1 επιλογές) 

 επιπτώσεις 

στη βαθµολογία 

 επίπληξη του 

µαθητή 

 αναφορά του στο 

διευθυντή 

 ενηµέρωση 

κηδεµόνων 

άλλο; σηµειώστε: 
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37. Στην τελική αξιολόγηση του µαθητή σε τι βαθµό λαµβάνετε υπόψη σας τη 

συνέπεια και την ποιότητα των ΚΟΕ;  

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ  πάρα πολύ 

 

38. Χρησιµοποιείτε τις ΚΟΕ για την επιβολή πειθαρχίας στην τάξη; 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

39. Οι ΚΟΕ που αναθέτετε πιστεύετε ότι απαιτούν την εµπλοκή άλλων ατόµων 

(γονέων, συγγενών, φροντιστών…) για ένα µέσο µαθητή; 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

40. Κατά τη γνώµη σας, πόσο συχνά νοµίζετε ότι παρέχεται βοήθεια στην 

πλειονότητα των µαθητών σας για την ολοκλήρωση των ΚΟΕ από τρίτους;  

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

41. Γνωρίζετε ποιοι µαθητές σας εκπονούν τις ΚΟΕ µόνοι τους και ποιοι µε 

βοήθεια από τρίτους; 

 ναι  όχι 

 

42. Τι στάση θεωρείτε ότι έχουν οι γονείς των µαθητών σας για την ΚΟΕ;  

 απόλυτα 

αρνητική 

 αρνητική  ουδέτερη  θετική  απόλυτα 

θετική 

 

43. Αναφορικά µε τις ΚΟΕ οι περισσότεροι γονείς σας ζητούν: 

περισσότερες λιγότερες  δυσκολότε

ρες  

ευκολό

τερες 

δεν έχουν 

εκφέρει γνώµη 
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44. Σε τι βαθµό έχετε «εκπαιδεύσει» τους γονείς των µαθητών σας για το αν και 

µε ποιο τρόπο πρέπει να εµπλέκονται στις ΚΟΕ των παιδιών τους 

 καθόλου  λίγο  αρκετά πολύ 

 

45. Πώς αποτιµάτε τη συµβολή των ΚΟΕ που αναθέτετε στους µαθητές σας 

στην µαθησιακή διαδικασία; 

 θετική  ουδέτερη  αρνητική  

 

46. Γράψτε, εάν επιθυµείτε, κάτι που αφορά το θέµα και δε σας δόθηκε η 

ευκαιρία να αναφέρετε:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ! 

 

 

 

© Σ. Μουσουράκη & Α. Ν. Κορνηλάκη -υπεύθυνοι σχεδιασµού ερωτηµατολογίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Ερωτηματολόγιο γονέων) 

Αγαπητοί γονείς, 

Στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής µου εργασίας εκπονώ µια µελέτη για το πώς οι 
γονείς βλέπουν τις κατ’ οίκον εργασίες (ΚΟΕ) που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί 
στους µαθητές της Α’ ∆ηµοτικού. 

Χωρίς τη δική σας συµµετοχή είναι αδύνατη η διεξαγωγή της έρευνας 
αυτής. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ θερµά να συµπληρώσετε το 
ερωτηµατολόγιο που εσωκλείω.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι εντελώς ανώνυµο. ∆εν υπάρχουν σωστές ή 

λάθος απαντήσεις. Προκειµένου η έρευνα αυτή να είναι αξιόπιστη και 
διαφωτιστική είναι πολύ σηµαντικό να απαντήσετε µε απόλυτη ειλικρίνεια. 

Αφού συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο, εσωκλείστε το στο φάκελο και 
επιστρέψετέ το µε το παιδί σας στο σχολείο. Το παιδί σας θα τοποθετήσει το 
φάκελο µέσα σε µια «κάλπη» που έχει στηθεί στην τάξη του για το σκοπό αυτό, 
ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα η ανωνυµίας σας. 

Η συνεργασία σας είναι εξαιρετικά σηµαντική. Σας ευχαριστώ θερµά εκ 
των προτέρων για τη συνδροµή σας. 
 
 

Με εκτίµηση, 
 
 

Σοφία Μουσουράκη 
Εκπαιδευτικός 9ου   ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου 
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Α. Ακολουθεί µια σειρά δηµογραφικών στοιχείων. Σηµειώστε µε ένα Χ  

τις επιλογές που ταιριάζουν σε εσάς. 
 

1. Φύλο: Άνδρας □ Γυναίκα □ 
 

2. Ηλικία: 

 
έως 25 χρονών 
 

 
25-30 χρονών 
 

 
31-35 χρονών 
 

 
36-40 χρονών 
 

 
41-45 χρονών 
 

 
µεγαλύτερη των 45 χρονών 
 

 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης: 

 
απολυτήριο δηµοτικού 
 

 
απολυτήριο γυµνασίου 
 

 
απολυτήριο λυκείου 
 

 
απολυτήριο τεχνικής σχολής 
 

 
πτυχίο ΤΕΙ 
 

 
πτυχίο ΑΕΙ 
 

 
άλλο; 
 

 

4. Νοµός στον οποίο µένετε: 

   Χανίων  Ρεθύµνου  Ηρακλείου  Λασιθίου 

 

5. Πώς θα χαρακτηρίζατε το παιδί σας που παρακολουθεί την Α’ ∆ηµοτικού: 

  αδύναµο µαθητή  µέτριο µαθητή  καλό µαθητή 
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Β. Ακολουθεί µια σειρά ερωτήσεων που αφορούν στις ΚΚααττ’’  ΟΟίίκκοονν  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  ((ΚΚΟΟΕΕ)) που ανατίθενται στο παιδί σας στην Α’ ∆ηµοτικού. 

1.Πόσο συχνά αναθέτει ο εκπαιδευτικός στο παιδί σας ΚΟΕ; 

 σπάνια  1-2 φορές την εβδοµάδα  3-4 φορές την 

εβδοµάδα 

 
καθηµερινά 

 

2. Θεωρείτε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναθέτει στο παιδί σας ΚΟΕ; 

 

 

2.α. Αν «Ναι» για ποιους λόγους θεωρείτε ότι το παιδί σας πρέπει να έχει 

ΚΟΕ; Σηµειώστε 1-4 λόγους βάζοντας τους σε σειρά προτεραιότητας 

(δηλαδή γράφοντας 1 στο κουτάκι µε τον πιο σηµαντικό λόγο, 2 για τον 

αµέσως επόµενο κτλ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ ναι □ όχι 

□ για ανάπτυξη της υπευθυνότητας του  

□ για βελτίωση των δεξιοτήτων µελέτης του 

□ για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του στο σπίτι 

□ για εµπέδωση και επανάληψη της διδαχθείσας ύλης 

□ για ολοκλήρωση όσων εργασιών που δεν πρόλαβαν στην τάξη 

□ για εµπλοκή των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία 

□ για την καλλιέργεια συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

□ 
για κάλυψη της ύλης που δεν διδάχτηκε στο σχολείο λόγω έλλειψης 
χρόνου 

□ άλλο; _______________________________ 
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3. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τα µαθήµατα εκείνα στα οποία ο 

εκπαιδευτικός αναθέτει συχνότερα εργασίες στο παιδί σας (γράψετε δηλαδή 1 

στο κουτάκι µε το µάθηµα που έχει περισσότερες ΚΟΕ, 2 για το αµέσως 

επόµενο µάθηµα κτλ). 

 

4. Οι ΚΟΕ που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στο παιδί σας έχουν συνήθως τη 

µορφή (έως 3 επιλογές): 

 
αποµνηµόνευσης της διδαχθείσας ύλης 

 
ασκήσεων εκµάθησης και εµβάθυνσης της διδαχθείσας ύλης 

 
επαναλαµβανόµενου γραψίµατος 

 
επαναλήψεων - ανακεφαλαιώσεων 

 
έρευνας πληροφοριών στη βιβλιοθήκη ή το ιντερνέτ   

 
προετοιµασίας για το παρακάτω µάθηµα 

 
άλλο; 

 

5. Πόσο χρόνο, κατά µέσο όρο, χρειάζεται το παιδί σας για να ολοκληρώσει τις 

εργασίες του µια συνηθισµένη µέρα; 

□ καθόλου □ έως µισή ώρα   □ µισή µε 1 ώρα 

□ 1-2 ώρες □ 2-3 ώρες □ περισσότερες από 3 ώρες 

 

6. Υπάρχουν µέρες που το παιδί σας είναι πιο «φορτωµένο» απ’ ότι συνήθως; 

□ ναι □ όχι 

 

  6.α Αν «Ναι» πόσο συχνά γίνεται αυτό; 

 1 φορά το µήνα  1 φορά το δεκαπενθήµερο  1 φορά την εβδοµάδα 

□ Γλώσσα 

□ Μαθηµατικά 

□ Μελέτη Περιβάλλοντος 

□ Εικαστικά 
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6.β. Τις φορτωµένες µέρες πόση ώρα παραπάνω από το σύνηθες διαβάζει 

το παιδί σας; 

□ έως µισή ώρα □ µισή µε 1 ώρα □ 1-2 ώρες 

 

7. Αναθέτει ο εκπαιδευτικός στο παιδί σας ΚΟΕ για το Σαββατοκύριακο; 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

7.α. Οι εργασίες του Σαββατοκύριακου είναι συνήθως: 

 λιγότερες  περισσότερες  το ίδιο µε τις άλλες µέρες 

 

8. Αναθέτει ο εκπαιδευτικός στο παιδί σας ΚΟΕ για τις γιορτές (Χριστούγεννα-

Πάσχα); 

 πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

 

8.α. Οι εργασίες των εορτών είναι συνήθως: 

 λιγότερες  περισσότερες  το ίδιο µε τις άλλες µέρες 

 

9. Εσείς πιστεύετε ότι οι ΚΟΕ που έχει το παιδί σας είναι: 

 
τόσες όσες πρέπει να κάνει ένα παιδί της ηλικίας του 

 
λιγότερες από όσες πρέπει να κάνει ένα παιδί της ηλικίας του 

 
περισσότερες από όσες πρέπει να κάνει ένα παιδί της ηλικίας του 

 

10. Πότε συνήθως ζητά ο εκπαιδευτικός να είναι έτοιµες οι ΚΟΕ που αναθέτει 

στο παιδί σας; 

 
στο επόµενο µάθηµα 

 
εντός µερικών ηµερών 

 
µετά από µία εβδοµάδα 
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11. Σε τι χρονικό διάστηµα µετά την παράδοση των εργασιών δίνει ο 

εκπαιδευτικός ανατροφοδότηση/ελέγχει το παιδί σας; 

 
την ίδια µέρα 

 
µερικές ηµέρες µετά 

 
µετά από 1-2 βδοµάδες 

 
στο τέλος του τριµήνου 

 
σχεδόν ποτέ 

 

12. Πόσο εποικοδοµητική κρίνετε την ανατροφοδότηση/έλεγχο που κάνει ο 

εκπαιδευτικός στις ΚΟΕ του παιδιού σας; 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

13. Οι εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός θεωρείτε ότι είναι: 

 
ενδιαφέρουσες και συντελούν στη µάθηση  

 
βαρετές αλλά συντελούν στη µάθηση  

 
ούτε ενδιαφέρουσες ούτε χρήσιµες στη µάθηση 

 
δεν έχω γνώµη 

 

14. Οι εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός θεωρείτε ότι είναι:  

 
προσεχτικά επιλεγµένες  

 
βιαστικά επιλεγµένες  

 
πότε είναι προσεκτικά επιλεγµένες και πότε όχι 

 
δεν έχω γνώµη 

 

15. Όταν το παιδί σας έρχεται σπίτι ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε του 

εργασία; 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

16. Οι εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στο παιδί σας θεωρείτε ότι 

απαιτούν την εµπλοκή άλλων ατόµων (γονέων, συγγενών, φροντιστών…); 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 
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17. Ποιος βοηθάει το παιδί σας, όταν έχει δυσκολίες; 

 
Εγώ 

 
ο σύζυγος µου 

 
η σύζυγος µου 

 
συγγενείς (γιαγιά, παππούς, θείος, θεία) 

 
ο δάσκαλος του ιδιαίτερου 

 
ο δάσκαλος του ολοήµερου 

 
το φροντιστήριο 

 
Κανένας 

 

18. Αν εµπλέκεστε εσείς τις ΚΟΕ του παιδιού σας, µπορείτε να µας πείτε τι 

είδους εµπλοκή έχετε; 

 
κάνουµε µαζί τις εργασίες  

 
βοηθώ µόνο όταν µου ζητηθεί 

 
βοηθώ µόνο όταν µου ζητηθεί, αλλά ελέγχω πάντα στο τέλος 

 
βοηθώ µόνο όταν µου ζητηθεί και ελέγχω καµιά φορά 

 
άλλο; 

 

19. Εάν ασχολείσθε εσείς µε τις ΚΟΕ του παιδιού σας, µπορείτε να µας πείτε τι 

συναισθήµατα σας δηµιουργούνται κατά την εµπλοκή σας; Επιλέξετε 1 έως 3 

απαντήσεις. 

 
χαράς  

 
αγωνίας 

 
Ενδιαφέροντος 

 
απογοήτευσης 

 
άγχους   

 
αµηχανίας  

 
βαριεστιµάρας  

 
ανάµεικτα συναισθήµατα χαράς και άγχους 

 
θυµού  

 
άλλο;  

 

20. Πόσο προετοιµασµένος/η νιώθετε ότι είστε για να αντιµετωπίσετε τις ΚΟΕ 

του παιδιού σας;  

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

21. Πόση ενηµέρωση και βοήθεια έχετε λάβει από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό για 

το πώς και πόσο πρέπει να βοηθάτε το παιδί σας στο σπίτι; 

 καθόλου  λίγη  αρκετή  πολύ 
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22. Συζητάτε µε άλλους γονείς το πώς αντιµετωπίζουν τις εργασίες των παιδιών 

τους; 

 καθόλου  λίγο  αρκετά  πολύ 

 

23. Πού στηρίζεστε προκειµένου να βοηθήσετε το παιδί σας στις εργασίες του; 

Επιλέξετε 1 έως και 3 απαντήσεις βάζοντάς τις σε σειρά προτεραιότητας.  

 
στην εµπειρία σας 

 
τις συζητήσεις που κάνετε µε άλλους γονείς 

 
σε παιδαγωγικά βιβλία που διαβάζετε 

 
σε ενηµερωτικές εκποµπές της TV 

 
στη βοήθεια που λαµβάνετε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 

 
Πουθενά 

 

24. Με πόση όρεξη ασχολείται το παιδί σας µε τις ΚΟΕ του; 

 καθόλου  λίγη  αρκετή  πολύ 

 

25. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα κυρίαρχα συναισθήµατά του παιδιού σας όταν 

κάνει τις ΚΟΕ του; Επιλέξετε 1 έως και 3 απαντήσεις. 

 
χαράς  

 
αγωνίας 

 
Ενδιαφέροντος 

 
απογοήτευσης 

 
άγχους   

 
αµηχανίας  

 
βαριεστιµάρας  

 
ανάµεικτα συναισθήµατα 
χαράς/ενδιαφέροντος και 
άγχους/βαριεστιµάρας 

 
θυµού  

 
άλλο;  

 

26. Ποια είναι η κυριότερη δυσκολία του παιδιού σας µε τις ΚΟΕ; Βάλτε σε 

σειρά προτεραιότητας 1 έως 3 επιλογές:  

 
η δυσκολία κατανόησης των εργασίας 

 
η έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτές 

 
τα χαµηλά επίπεδα προσοχής και συγκέντρωσης του παιδιού 

 ο µεγάλος χρόνος που απαιτούν για να γίνουν 

 
το άγχος του παιδιού 

 
άλλο; 
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27. Τι δυσκολεύει εσάς περισσότερο στις ΚΟΕ του παιδιού σας; Βάλτε σε σειρά 

προτεραιότητας 1 έως 3 επιλογές:  

 
να επεξηγήσω µε κατανοητό τρόπο την ύλη 

 
να επιδείξω την απαιτούµενη υποµονή 

 
να αντιµετωπίσω την άρνησή του παιδιού να µελετήσει 

 
να αντιµετωπίσω το άγχος του παιδιού 

 
να αντιµετωπίσω το δικό µου άγχος για το διάβασµά του/της 

 
να βρω χρόνο να ασχοληθώ του/της 

 
άλλο; 

 

28. Θα θέλατε από τον εκπαιδευτικό σας: 

 
περισσότερες ΚΟΕ 

 
λιγότερες ΚΟΕ 

 
πιο εύκολες ΚΟΕ 

 
πιο δύσκολες ΚΟΕ 

 
πιο στοχευµένες ΚΟΕ 

 
καθόλου ΚΟΕ 

 

29. Γενικά, πιστεύετε ότι οι εργασίες που έχει το παιδί σας στο σπίτι είναι:  

 
περισσότερη δουλειά από ό,τι θα περιµένατε 

 
λιγότερη δουλειά από ό,τι θα περιµένατε 

 
αυτό ακριβώς που περιµένατε 

 

30. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να µας πείτε για το θέµα και δεν είχατε την 

ευκαιρία να αναφέρετε; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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