
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

168 

 

Οι απόψεις των μαθητών για το βαθμολογικό σύστημα στο λύκειο: 

μια ποιοτική προσέγγιση 
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Περίληψη 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα της βαθμολόγησης. Οι 

περισσότερες από τις σχετικές μελέτες αφορούν στις απόψεις και τη συμπεριφορά 

των καθηγητών. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την άποψη των μαθητών για 

τη βαθμολόγηση. Πήραμε συνεντεύξεις από τρεις μαθητές της δεύτερης τάξης του 

μουσικού Λυκείου Καβάλας. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη σημασία της 

βαθμολόγησης για τους ερωτώμενους και για τους γονείς τους, στο τι πιστεύουν οι 

μαθητές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι καθηγητές τους, και στο τι θα έπρεπε 

κατά τους μαθητές να λαμβάνουν υπόψη οι καθηγητές κατά τη διαδικασία της 

βαθμολόγησης. Οι απαντήσεις των μαθητών δεν επιβεβαίωσαν τη λογική της 

βαθμοθηρίας και της υπερβολικής πίεσης από τη βαθμολόγηση που περιμέναμε 

βάσει των μαρτυριών και των στερεοτύπων.  

Λέξεις – κλειδιά: βαθμολόγηση, στάσεις μαθητών, συνέντευξη 

Abstract 

Many researchers have investigated the issue of educational grading. Most of the 

related works concern the teachers’ views and behaviors. This study investigates 

the pupils’ views on the grading system. Three 2
nd

 graders of the Music Lyceum of 

Kavala were interviewed on the importance they and their parents attribute to 

school grades, on their beliefs about what their teachers rate when they assign 

grades, and on what the pupils believe that the teachers should rate when they 

assign grades. The pupils’ replies did not confirm the craving for grades and the 

excessive pressure for good grades that we expected based on the social 

stereotypes.  

Key – words: educational grading, pupils’ attitudes, interview 
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Εισαγωγή 

 

Η βαθμολόγηση των μαθητών είναι από τις πιο σημαντικές και συνάμα 

φορτισμένες διαδικασίες του σχολικού χώρου. Το βαθμολογικό σύστημα συχνά 

γίνεται αντικείμενο συζήτησης τόσο στη χώρα μας όσο και σε χώρες του 

εξωτερικού, ιδιαίτερα όταν από αυτό κρίνεται το μέλλον των μαθητών. Το θέμα 

της βαθμολόγησης είναι πολυσύνθετο και πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί σε 

μελέτες τους με αυτό, προσεγγίζοντας τις διάφορες πλευρές του. 

Πώς βαθμολογούν οι καθηγητές; 

Ο βαθμός ενός μαθητή σε ένα μάθημα, τυπικά, αντικατοπτρίζει την επίδοσή του 

στο συγκεκριμένο μάθημα (Kelly, 2008). Όμως, η επίδοση είναι ο μοναδικός 

παράγοντας που λαμβάνεται υπ’όψη κατά την βαθμολόγηση; Διάφορες έρευνες 

έχουν επιβεβαιώσει και παρουσιάσει αναλυτικά αυτό που γνωρίσαμε, λίγο ή πολύ, 

στα μαθητικά μας χρόνια. Ότι, δηλαδή, οι καθηγητές λαμβάνουν υπ’ όψη τους κι 

άλλους παράγοντες όταν καλούνται να βαθμολογήσουν έναν μαθητή. Η 

προσπάθεια, η συμπεριφορά, η συνεργασία στην τάξη, είναι παράγοντες που 

πολλοί καθηγητές λαμβάνουν υπ’όψη τους όταν βαθμολογούν (Howley και συν., 

2001. Kelly, 2008). Μάλιστα αυτή η πρακτική, που ξεφεύγει από τις επίσημες 

οδηγίες, όχι μόνο ακολουθείται από μεγάλη πλειοψηφία διδασκόντων, αλλά 

επικροτείται και από τους μαθητές (Cross & Frary, 1999). Ίσως όμως δεν είναι 

μόνο αυτοί οι παράγοντες. Αναφερόμαστε στην σημαντική διαπίστωση των 

Howard και Maxwell (1980) ότι οι καθηγητές που βαθμολογούν ευκολότερα με 

καλούς βαθμούς λαμβάνουν θετικότερη αξιολόγηση από τους μαθητές, σε σχέση 

με τους καθηγητές που είναι πιο φειδωλοί με τους καλούς βαθμούς. Και ο λόγος 

είναι ακριβώς διότι βαθμολογούν γενικά με υψηλότερους βαθμούς. Η ελληνική 

«μετάφραση» αυτού του θέματος είναι οι καθηγητές κάποιων κλάδων των 

τεχνικών λυκείων που, με τον φόβο να μην έχει ζήτηση ο συγκεκριμένος κλάδος 

και άρα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εργασιακή τους σχέση, βαθμολογούν 

απλόχερα με καλούς βαθμούς τους μαθητές για να είναι ευχαριστημένοι και ο 

κλάδος να έχει καλή φήμη μεταξύ των τελευταίων.  
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Τι επίδραση έχει η διαδικασία της βαθμολόγησης στους μαθητές; 

Εάν δεν ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου είναι να 

παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές και παράλληλα να τους δίνει τα 

κατάλληλα κίνητρα για μάθηση, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο βοηθάει προς 

αυτή την κατεύθυνση η διαδικασία της βαθμολόγησης και γενικότερα το εκάστοτε 

σύστημα αξιολόγησης. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν χρησιμοποιούνται οι 

βαθμοί, όχι μόνο για να δείξουν την επίδοση, αλλά και για να επιβραβεύσουν την 

προσπάθεια, οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στη σχολική διαδικασία και 

δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για μάθηση (Howley και συν., 2001. Swinton, 

2010). Κάτι εξίσου σημαντικό μας δείχνει μια έρευνα που συσχετίζει την διάθεση 

για μάθηση των μαθητών με τα θετικά σχόλια και την επιβράβευση εκ μέρους των 

καθηγητών στην τάξη (Rakoczy και συν., 2008).  

Η ελληνική περίπτωση 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας το τρέχον βαθμολογικό σύστημα στα 

λύκεια, είναι η βαθμολόγηση ανά τετράμηνα και οι τελικές εξετάσεις. Κάθε 

οικογένεια έχει να πει μια ιστορία σχετικά με τον έλεγχο βαθμολογίας ενός 

μαθητή του περιβάλλοντός της. Οι μαθητές όταν πλησιάζει ο καιρός των 

«ελέγχων» αγωνιούν, συζητάνε μεταξύ τους, εντείνουν τις προσπάθειές τους ή 

απλά αδιαφορούν. Διάφορα στερεότυπα έχουν αναπτυχθεί, ακόμα και σε ταινίες ή 

τηλεοπτικές σειρές (πχ «10 λεπτά κήρυγμα», σειρά ιδιωτικού καναλιού), για τον 

μαθητή που προσπαθεί να αποφύγει την οργή των γονιών του σε περίπτωση 

κακών βαθμών ή ακούει βαριεστημένος το «κήρυγμα» για την ανάγκη να 

προσπαθήσει περισσότερο και να διαβάζει για να πάρει καλούς βαθμούς.  Όπως 

είδαμε παραπάνω η πλειοψηφία των εργασιών και ερευνών που έχουν γίνει πάνω 

στο θέμα αφορούν στις απόψεις και στην συμπεριφορά των καθηγητών, τον τρόπο 

με τον οποίο βαθμολογούν και τα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψη τους 

κατά τη βαθμολόγηση. Όμως τι γνώμη έχουν οι μαθητές για το βαθμολογικό 

σύστημα; Πόσο τους επηρεάζει; Μήπως τους πιέζει ή τους αγχώνει η διαδικασία 

της βαθμολόγησης; Τι επιρροή έχει αυτή η διαδικασία στη σχέση τους με τους 

γονείς τους; Τι πιστεύουν για τον τρόπο με το οποίο βαθμολογούν οι καθηγητές 

τους και τι θα ήθελαν να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τη βαθμολόγηση; Στην 

παρούσα μελέτη μας ενδιαφέρει η άποψη των μαθητών για το βαθμολογικό 

σύστημα και τον τρόπο βαθμολόγησης των καθηγητών τους. Έχοντας στο νου 
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τους προβληματισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως, διαμορφώσαμε ένα 

σύνολο ανοιχτών ερωτήσεων και έγινε προσπάθεια με όχημα αυτές να 

προσεγγίσουμε το θέμα από όσες περισσότερες πλευρές γίνεται.  

 

Μεθοδολογία  

 

Συμμετέχοντες 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ελήφθησαν συνεντεύξεις από τρεις 

μαθητές λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες από τους οποίους πήραμε 

συνέντευξη είναι ηλικίας 16 ετών, άρρενες, μαθητές στη δεύτερη τάξη του 

μουσικού λυκείου Καβάλας. Όλοι τους είναι μαθητές με μέσο όρο βαθμολογίας 

άνω του 18 (με άριστα το 20). Στο εξής θα αποκαλούνται Α, Β και Γ. Ένα 

επιπλέον δημογραφικό στοιχείο είναι το μορφωτικό επίπεδο και η εργασιακή 

κατάσταση των γονιών των μαθητών. Η μητέρα του Α είναι δημόσιος υπάλληλος, 

πανεπιστημιακής μόρφωσης και ο πατέρας του άνεργος, απόφοιτος λυκείου, οι 

γονείς του Β είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πανεπιστημιακής μόρφωσης και όσον 

αφορά στον Γ, η μητέρα του είναι δημόσιος υπάλληλος, πανεπιστημιακής 

μόρφωσης και ο πατέρας του είναι δημόσιος υπάλληλος, απόφοιτος λυκείου.  

Οι τρεις μαθητές επιλέχθηκαν αφού εφαρμόσαμε την λογική της μεθόδου της 

χιονοστιβάδας, σε μικρότερη έκταση βέβαια. Υπήρχε ένας γνωστός μαθητής, ο 

οποίος μας σύστησε και στους υπόλοιπους μαθητές. Έτσι προέκυψαν οι τρεις 

μαθητές και όπως γίνεται αντιληπτό, το σχολείο (μουσικό) και η βαθμολογική 

(άνω του 18) κατηγορία που ανήκουν, είναι συμπτωματικά. Πριν τις συνεντεύξεις 

και αφού οι μαθητές είναι ανήλικοι, πήραμε την άδεια των γονιών τους για να 

πραγματοποιήσουμε τις συνεντεύξεις. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Στην παρούσα μελέτη μας ενδιαφέρει η άποψη των μαθητών για το βαθμολογικό 

σύστημα και τον τρόπο βαθμολόγησης των καθηγητών τους, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των εργασιών και ερευνών που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αφορούν 

στις απόψεις και στην συμπεριφορά των καθηγητών. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αποβλέπουν σε αυτό τον σκοπό και 

έγινε προσπάθεια με όχημα αυτές να προσεγγίσουμε το θέμα από όσες 
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περισσότερες πλευρές γίνεται. Οι τρεις μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

δεκατρείς ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην σημασία που έχει 

για αυτούς τους μαθητές η βαθμολόγηση και για τη σημασία που είχε στο 

παρελθόν. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε: «Έχει σημασία για σένα η βαθμολογία;» και 

«Είχε την ίδια σημασία στο γυμνάσιο;».  

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην σημασία που 

δίνουν οι γονείς των παιδιών στη βαθμολόγηση των τελευταίων και οι σχέσεις και 

τα συναισθήματα που διαμορφώνονται λόγω αυτής της σημασίας. Συγκεκριμένα, 

ρωτήσαμε: «Οι γονείς σου τι σημασία δίνουν στη βαθμολογία σου, τι προσδοκία 

έχουν;» και «Νοιώθεις κάποια πίεση από την σημασία που δίνουν οι γονείς σου 

στην βαθμολογία;».  

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν σε κάποιους 

συγκεκριμένους βαθμούς και τι διαφορά έχει για τον κάθε μαθητή να λάβει έναν 

από αυτούς τους βαθμούς. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε: «Για σένα είναι διαφορετικό 

το αν θα πάρεις 19 ή αν θα πάρεις 20; Τι διαφορά έχει;», «Για σένα είναι 

διαφορετικό το αν θα πάρεις 16 ή αν θα πάρεις 17; Τι διαφορά έχει;» και «Για 

σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 10 ή αν θα πάρεις 11; Τι διαφορά έχει;».  

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στο τι πιστεύουν οι 

μαθητές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι καθηγητές τους. Συγκεκριμένα, 

ρωτήσαμε: «Τι πιστεύεις ότι βαθμολογούν οι καθηγητές, όταν βαθμολογούνε; 

Μόνο την επίδοση στο μάθημα ή και άλλα πράγματα;», «Πιστεύεις ότι 

βαθμολογούν όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο;», «Γιατί πιστεύεις ότι ένας 

καθηγητής θα βάλει 19 ή 20;», «Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 16 ή 

17;», «Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 10 ή 11;».  

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα περιλαμβάνει μία μόνο ερώτηση που ζητά τη 

γνώμη των μαθητών για το τι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη τους οι καθηγητές 

κατά τη διαδικασία της βαθμολόγησης. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε: «Ποιες 

παραμέτρους πιστεύεις ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη τους οι καθηγητές 

όταν βαθμολογούν;». Αυτούσιο το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παράρτημα. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η συνέντευξη με τον Α έγινε στο σπίτι του, απόγευμα, στο δωμάτιό του, χωρίς 

να παρευρίσκεται άλλο άτομο στο χώρο. Οι λόγοι που επιλέχθηκε αυτός ο χώρος 
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και η ώρα, ήταν για να εξυπηρετείται καλύτερα το καθημερινό πρόγραμμα του 

μαθητή. 

Οι άλλες δύο συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στην σχολική αίθουσα των μαθητών και 

αφού πρώτα είχαμε πάρει την άδεια της διευθύντριας του σχολείου. 

Πραγματοποιήθηκαν μετά την λήξη των γενικών μαθημάτων τους και πριν την 

έναρξη των μουσικών μαθημάτων. Ο χώρος και ο χρόνος επιλέχθηκε μετά από 

συνεννόηση μαζί τους αφού ήταν μια βολική επιλογή σε σχέση με το καθημερινό 

τους πρόγραμμα. Πρώτα συζητήσαμε με τον Β και στη συνέχεια με τον Γ. Κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης στην αίθουσα βρίσκονταν μόνο ο 

συνεντευξιαζόμενος και ο συνεντευκτής.  

Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι η συνέντευξη για τεχνικούς λόγους θα 

μαγνητοφωνείται και ότι είναι ανώνυμη . Επίσης τονίσθηκε ότι δεν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις και αυτό που ζητάμε είναι η γνώμη 

τους. Γενικά οι συνεντεύξεις κύλησαν ομαλά και οι μαθητές ήταν άνετοι και 

πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις, να πουν και να αναλύσουν τη γνώμη 

τους.  

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, παραθέτουμε καταρχήν τις όποιες 

συμφωνίες και διαφωνίες στις απόψεις των μαθητών και εν συνεχεία κάποια 

αξιοσημείωτα σχόλιά τους. 

Πρώτη ενότητα 

Ερώτηση 1 : Έχει σημασία για σένα η βαθμολογία; 

Σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των μαθητών Α και Γ βρέθηκαν σε ένα 

κοινό άξονα ο οποίος ήταν, σε αδρές γραμμές, ότι έχει σημασία σαν το 

αποτύπωμα της κατάστασης του μαθητή και της γνώμης του καθηγητή για αυτόν. 

Ο Β κινήθηκε σε λίγο διαφορετικό μοτίβο απαντώντας ότι ναι μεν τον ενδιαφέρει 

η βαθμολογία αλλά κυρίως τον ενδιαφέρει να είναι αυτός εντάξει με τον εαυτό 

του. Ένα ενδιαφέρον σχόλιο που πρόσθεσε ο Α ήταν ότι δίνει μεγαλύτερη 

σημασία στα σχόλια του καθηγητή για τυχόν διορθωτικές προσπάθειες που πρέπει 

να κάνει και του Γ ότι ο βαθμός έρχεται σαν ακόλουθο των προσπαθειών και της 

δουλειάς που κάνει και δεν βλέπει την όλη διαδικασία βαθμοθηρικά. 
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Ερώτηση 2 : Είχε την ίδια σημασία στο γυμνάσιο; 

Σε αυτή την ερώτηση λάβαμε τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο Α απάντησε ότι 

είχε την ίδια σημασία, σημειώνοντας όμως, ότι στην τρίτη λυκείου θα έχει 

παραπάνω σημασία λόγω του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ο Β ξεχώρισε την πρώτη γυμνασίου κατά την οποία έδινε 

περισσότερη σημασία στη βαθμολογία. Αιτιολόγησε δε αυτό το γεγονός, λέγοντας 

ότι ήταν κατάλοιπο της νοοτροπίας του δημοτικού. Στην συνέχεια του γυμνασίου 

είχε την ίδια σημασία με το λύκειο. Για τον Γ η σημασία που δίνει στη 

βαθμολογία του ήταν και παραμένει η ίδια από το δημοτικό. Θέλει οι βαθμοί που 

παίρνει να είναι αντανάκλαση και αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει και των 

γνώσεων που λαμβάνει και όχι ένα στεγνό νούμερο που να μην αντιστοιχεί στην 

πραγματική του κατάσταση. 

Στο κλείσιμο αυτής της ενότητας αξίζει να κρατήσουμε την ωριμότητα με την 

οποία αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές τη διαδικασία της βαθμολόγησης 

και την επιμονή τους στη δουλειά και την προσπάθεια για κατανόηση και 

απόκτηση γνώσεων και μια πιο ουσιαστική σχέση με το σχολείο. Από τις 

απαντήσεις που λάβαμε δεν φαίνεται η βαθμολόγηση να τους αγχώνει και την 

θεωρούν κομμάτι της σχολικής ζωής, δίνοντάς της σημασία μεν, εντάσσοντάς την 

όμως στο σύνολο της σχολικής δραστηριότητας χωρίς να την αποκόπτουν από 

αυτή ή να την φορτίζουν ιδιαίτερα.  

Δεύτερη ενότητα 

Ερώτηση 3 : Οι γονείς σου τι σημασία δίνουν στη βαθμολογία σου, τι προσδοκία 

έχουν; 

Και οι τρεις μαθητές μας απάντησαν εδώ ότι οι γονείς τους δίνουν γενικά 

σημασία στη βαθμολογία τους. Οι αιτίες ωστόσο και ο τρόπος με τον οποίο δίνουν 

σημασία, διαφέρει. Ο Α μας ανέφερε ότι οι βαθμοί είναι αφορμή για συζήτηση με 

τους γονείς για το πώς τα πάει στο σχολείο και αν χρειάζεται βοήθεια για κάτι. Ο 

Β έχει την προτροπή των γονιών του, σχετικά με τους βαθμούς, να κάνει ό,τι 

καλύτερο μπορεί, ενώ ο Γ περιγράφει μια πιο τυπική κουβέντα και γενική 

προτροπή για διάβασμα.  
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Ερώτηση 4 : Νοιώθεις κάποια πίεση από την σημασία που δίνουν οι γονείς σου; 

Σε αυτή την ερώτηση έχουμε ίδια απάντηση και από τους τρεις ερωτώμενους. 

Δεν νοιώθουν κάποιου είδους πίεση από τους γονείς τους σχετικά με την 

βαθμολογία τους. Αξίζει να παραθέσουμε τη σημείωση του Α που αναφέρει ότι 

αισθάνεται πίεση, σε σχέση με τους βαθμούς, όταν η βαθμολογία αναφέρεται από 

κάποιον καθηγητή υπό μορφή απειλής. Ο Β αποδίδει την έλλειψη αισθήματος 

πίεσης από τους γονείς, στην ειλικρινή σχέση που έχει μαζί τους. Τέλος, ο Γ 

εξηγεί το ότι δεν νοιώθει πίεση από τους γονείς του, λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς 

ενδιαφέρεται ο ίδιος να έχει καλούς βαθμούς οπότε οι γονείς του δεν γίνεται να 

του προσθέσουν άλλη πίεση.  

Στη δεύτερη ενότητα λοιπόν, βλέπουμε ότι, κατά τους συμμετέχοντες, οι γονείς 

και των τριών μαθητών δίνουν σημασία στη βαθμολογία των παιδιών τους, με 

διαφορετικό τρόπο ο καθένας, χωρίς όμως τα παιδιά να νοιώθουν κάποιου είδους 

πίεση από αυτήν την σημασία, είτε λόγω της καλής σχέσης που έχουν με τους 

γονείς τους, είτε λόγω της προσωπικής τους αντίληψης για το θέμα βαθμολόγηση, 

είτε βέβαια και για τους δύο προαναφερθέντες λόγους. 

Τρίτη ενότητα 

Ερώτηση 5 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 19 ή αν θα πάρεις 20; Τι 

διαφορά έχει; 

Εδώ έχουμε μια κοινή απάντηση των μαθητών. Τρεις παρόμοιες απαντήσεις που 

συμφωνούν ότι και οι δύο αυτοί βαθμοί είναι άριστοι και δεν έχουν μεγάλη 

διαφορά. 

Ερώτηση 6 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 16 ή αν θα πάρεις 17; Τι 

διαφορά έχει; 

Σε αυτήν την ερώτηση οι απαντήσεις των Α και Β βρίσκονται πολύ κοντά ενώ ο 

Γ μας δίνει μια ξεχωριστή απάντηση. Λέει λοιπόν ο Γ, ότι γενικά δεν θεωρεί τις 

διαφορές των βαθμών της τάξης της μιας μονάδας σημαντικές. Προσθέτει επίσης 

ότι βρίσκει σημαντική την διαφορά σε μια βαθμολογία όταν υπάρχει διαφορά δύο 

ή τριών μονάδων και πάνω. Από την άλλη, ο Α και ο Β βλέπουν τον βαθμό 16 πιο 

αρνητικά. «Πιο αποκρουστικό» τον χαρακτηρίζει ο Α, ενώ ο Β μιλάει για τις 
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συγκεκριμένες βαθμολογίες σαν ένα είδος ορίου. «Ό,τι είναι από 17 και πάνω 

είναι καλά, από 16 και κάτω αρχίζει η ανησυχία», μας λέει χαρακτηριστικά. 

Ερώτηση 7 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 10 ή αν θα πάρεις 11; Τι  

διαφορά έχει; 

Οι μαθητές από τους οποίους πήραμε συνέντευξη ανήκουν στην κατηγορία των 

αριστούχων, έτσι μας απάντησαν και οι τρεις ότι δεν έχει συμβεί να πάρουν 

τέτοιους βαθμούς. Ο Α και ο Β βρίσκονται σε συμφωνία λέγοντας ότι μάλλον δεν 

θα είχε μεγάλη διαφορά αφού είναι και οι δύο κακοί βαθμοί, ενώ ο Γ 

επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι γενικά οι διαφορές της μιας μονάδας δεν 

είναι σημαντικές, με την σημείωση όμως ότι, μεταξύ του 10 και του 11, το 11 

προσφέρει μια λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια για να περάσεις την τάξη. 

Στην τρίτη ενότητα έχουμε την κοινή πεποίθηση των τριών μαθητών ότι οι 

βαθμοί 19 και 20 δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά αφού είναι και οι δύο 

άριστοι, όπως και για τους βαθμούς 10 και 11 που είναι και οι δύο χαμηλοί, με την 

σημείωση του Γ ότι το 11 είναι πιο βοηθητικό για να περάσει κανείς την τάξη. 

Επίσης συναντάμε την κοινή αντίληψη του Α και του Β για τους βαθμούς 16 και 

17, με το 16 να είναι η αρχή των πιο «κακών» βαθμών και το 17 η αρχή των 

«καλών». Αξιοσημείωτη επίσης σε αυτήν την ενότητα η άποψη του Γ ότι 

διαφορές της μιας μονάδας στους βαθμούς δεν είναι σημαντικές. Τέλος, να 

σημειώσουμε ότι, κρίνοντας και εκ του αποτελέσματος, οι ερωτήσεις που θέσαμε 

στους μαθητές σχετικά με τους βαθμούς ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Οι 

ανομοιογένεια των απαντήσεων που λάβαμε μας δείχνουν ότι καλώς κινηθήκαμε 

στη λογική της σύγκρισης κάποιων συγκεκριμένων βαθμών της βαθμολογικής 

κλίμακας και όχι απλά στην απόλυτη διαφορά της μιας μονάδας. 

Τέταρτη ενότητα 

Ερώτηση 8 : Τι πιστεύεις ότι αξιολογούν οι καθηγητές, όταν βαθμολογούν; Μόνο 

την επίδοση στο μάθημα ή και άλλα πράγματα; 

Σε αυτή την ερώτηση έχουμε μια κοινή απάντηση των τριών μαθητών. 

Πιστεύουν ότι οι καθηγητές βαθμολογούν λαμβάνοντας υπ’όψη τους την επίδοση 

του μαθητή αλλά και την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του στην τάξη. 

Αναλύοντας, ο Β λέει για την προσωπικότητα, ότι το γεγονός ότι ένας μαθητής 

μπορεί να είναι δραστήριος και πολυάσχολος εκτιμάται από τους καθηγητές. Ο Α 
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και ο Γ αναφέρουν ότι η συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη, η συνεργασία του, η 

συμμετοχή του και η εν γένει συμπεριφορά του παίζουν ρόλο στο βαθμό που θα 

πάρει, ενώ ο Α σημειώνει και την απόδοση, σε πολύ μικρό βαθμό όμως, σαν έναν 

ακόμα παράγοντα που λαμβάνουν υπ’όψη τους οι καθηγητές όταν βαθμολογούν. 

Ερώτηση 9 : Πιστεύεις ότι βαθμολογούν όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο; 

Εδώ ο Α και ο Β βρίσκονται σε συμφωνία απαντώντας ότι δεν βαθμολογούν 

όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, ο Γ δηλώνει σαφώς ότι οι 

καθηγητές του βαθμολογούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, κοιτάζοντας δηλαδή και την 

επίδοση του μαθητή και την συμπεριφορά του. Αν και συμφωνούν, ο Α και ο Β, 

δίνουν διαφορετικές ερμηνείες στο γιατί βαθμολογούν με διαφορετικό τρόπο οι 

καθηγητές τους. Ο Β λέει ότι κάποιοι είναι πιο τυπικοί και κοιτούν μόνο την 

επίδοση του μαθητή στο δικό τους μάθημα, ενώ άλλοι βλέπουν πιο σφαιρικά τα 

πράγματα και λαμβάνουν υπ’όψη τους και τι κάνει ο μαθητής και εκτός 

μαθήματος, στη ζωή του γενικότερα. Ο Α μας λέει ότι κάποιοι καθηγητές δίνουν 

περισσότερη σημασία στην επίδοση γενικά, άλλοι πιο συγκεκριμένα στην επίδοση 

στα διαγωνίσματα, άλλοι μετρούν περισσότερο τη συμπεριφορά ή το πόσο 

συνεργάσιμος είσαι μέσα στην τάξη. 

Ερώτηση 10 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 19 ή 20;  

Σε αυτή την ερώτηση έχουμε τις απαντήσεις των τριών μαθητών να κινούνται 

στον ίδιο άξονα. Όλοι μας λένε ότι το 19 και το 20 είναι αντιστοιχία του «σχεδόν 

τέλειου» με το «τέλειο». Από εκεί και πέρα, εξειδικεύοντας την απάντηση, λένε 

και οι τρεις ότι πολλοί καθηγητές έχουν την αντίληψη, ειδικότερα για το πρώτο 

τετράμηνο, να βάλουν 19 και όχι 20 σε έναν μαθητή για να μην επαναπαυτεί.  

Επιπλέον, οι απαντήσεις του Α και του Β βρίσκονται σε συμφωνία λέγοντας ότι 

κάποιοι καθηγητές, ειδικότερα σε δευτερεύοντα μαθήματα σε σχέση με την 

ειδικότητα του μαθητή, κοιτούν τους βαθμούς των μαθητών και στα άλλα 

μαθήματα και βαθμολογούν ανάλογα. Με αυτήν την λογική αν ένας μαθητής έχει 

αρκετά εικοσάρια είναι πιο πιθανό να πάρει 20 και όχι 19 στο μάθημα ενός 

καθηγητή που βαθμολογεί με αυτό τον τρόπο.  

Αξιοσημείωτες οι παρατηρήσεις του Α που λέει ότι κάποιοι καθηγητές δεν 

συμπαθούν το σύστημα βαθμολόγησης, είτε δεν του δίνουν ιδιαίτερη σημασία κι 

έτσι βάζουν πιο εύκολα 20 και του Γ που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με το 19 
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ένας καθηγητής θέλει να δείξει στο μαθητή ότι «κάτι λείπει» (στην επίδοση, στις 

εργασίες, στα γραπτά διαγωνίσματα, στα προφορικά) ώστε να πάρει 20. 

Ερώτηση 11 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 16 ή 17; 

Εδώ ο Α και ο Β δίνουν παρόμοιες απαντήσεις λέγοντάς μας ότι το 16 και το 17 

είναι ένα όριο. Συγκεκριμένα ο Α μας λέει ότι το 16 με το 17, αν και είναι πιο 

κοντά σαν βαθμοί από ότι το 19 με το 20, ξεχωρίζει μια ομάδα μαθητών από μια 

άλλη. Ο Β το ερμηνεύει λέγοντας ότι με το 16 ένας καθηγητής θέλει να δείξει σε 

έναν μαθητή ότι οδεύει προς τις χαμηλότερες βαθμολογίες, ενώ με το 17 δείχνει 

ότι μπορεί ο μαθητής να πάει προς τους πραγματικά καλούς βαθμούς που είναι 

από 18 και πάνω. Ο Γ επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι διαφορές της μιας 

μονάδας είναι μικρές κι έτσι, εξηγεί, ότι όσο καλύτερος είναι ένας μαθητής τόσο 

πιο κοντινό βαθμό στο 20 παίρνει. 

Ερώτηση 12 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 10 ή 11; 

Οι απαντήσεις του Β και του Γ σε αυτή την ερώτηση κινούνται στο ίδιο μοτίβο. 

Μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του 10 και του 11, 

απλώς το 11 προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, ενόψει τελικών εξετάσεων, για να 

περάσει κάποιος μαθητής την τάξη. Ο Α κινείται καταρχήν στην ίδια λογική 

λέγοντας ότι με τον βαθμό 10 στενεύουν τα περιθώρια στις εξετάσεις για έναν 

μαθητή, καταλήγει όμως σε διαφορετικό συμπέρασμα από τους άλλους δύο 

λέγοντας ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο το 10 με το 11 έχουν διαφορά και 

μάλιστα μεγαλύτερη από ότι το 16 με το 17. 

Στην τέταρτη ενότητα έχουμε κάποιες συμφωνίες στις απόψεις των μαθητών για 

τους καθηγητές τους. Οι κοινές αυτές απόψεις βρίσκονται βασικά: α) στη γνώμη 

τους για το τι αξιολογούν οι καθηγητές όταν βαθμολογούν, όπου πιστεύουν ότι 

λαμβάνουν υπ’όψη τους, εκτός από την επίδοση του μαθητή, την συμπεριφορά 

και την προσωπικότητά του, β) στην άποψή τους για τους λόγους που οι 

καθηγητές βάζουν 19 ή 20, που είναι ότι το 19 μπαίνει για να μην επαναπαυτεί ο 

μαθητής και ότι γενικότερα το 19 είναι σχεδόν τέλειο, με το 20 να αντικατοπτρίζει 

το τέλειο, γ) στην αντίληψή τους για τον βαθμό 11 που θεωρούν ότι προσφέρει 

μεγαλύτερη ασφάλεια από το 10, την ίδια ώρα που διαφωνούν για το αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά ανάμεσά τους. Στη συνέχεια έχουμε την συμφωνία του Α και 

του Β σε δύο περιπτώσεις, όπου στην πρώτη πιστεύουν ότι δεν βαθμολογούν όλοι 
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οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο, ενώ ο Γ πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει. Στη δεύτερη 

βλέπουν τους βαθμούς 16 και 17 σαν ένα όριο, προς τα κάτω και προς τα πάνω 

αντίστοιχα, με τους οποίους οι καθηγητές ξεχωρίζουν ομάδες μαθητών ή 

στέλνουν τα αντίστοιχα μηνύματα, ενώ ο Γ δεν θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεταξύ αυτών των βαθμών.  

Πέμπτη ενότητα 

Ερώτηση 13 : Ποιες παραμέτρους πιστεύεις ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη 

τους οι καθηγητές όταν βαθμολογούν;  

Σε αυτή την ερώτηση ο κάθε μαθητής δίνει την δική του, διαφορετική απάντηση. 

Ο Α ξεκινάει λέγοντας ότι πιστεύει ότι πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην 

προσπάθεια του μαθητή και συνεχίζει αναλύοντάς μας ότι η βαθμολόγηση θα 

πρέπει να γίνεται με επιείκεια και να έχει σαν στόχο να κινητοποιεί τον μαθητή, 

να του δίνει κίνητρα για να προσπαθεί περισσότερο και να διορθώνει τυχόν 

αδύναμες πλευρές του, όχι να τον απογοητεύει. Τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

η λογική της βαθμοθηρίας και πρέπει το σχολείο να μεριμνήσει ώστε οι μαθητές 

να ενδιαφέρονται για τις γνώσεις και την μάθηση και όχι για τους βαθμούς. 

Προτείνει επίσης μια άλλη λογική αξιολόγησης όπου οι καθηγητές δεν θα 

βαθμολογούν αλλά θα συζητούν με τους μαθητές και τους γονείς, έχοντας 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αναφέρει ότι οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν την 

διαδικασία της βαθμολόγησης σαν απειλή και δεν έχουν καλή σχέση με αυτό το 

σύστημα, καταλήγοντας ότι : «..οι βαθμοί νομίζω ότι δεν είναι καλός τρόπος για 

να παρακινείς ένα μαθητή να προσπαθήσει περισσότερο. Θα έπρεπε να βρεθεί 

ένας άλλος τρόπος, ένας τρόπος για να τον κάνεις να αγαπήσει αυτό με το οποίο 

ασχολείται και να το κάνει γιατί του αρέσει, το αγαπάει, όχι για να τον 

αξιολογήσεις». Ο Β πιστεύει ότι η βαρύτητα κατά την βαθμολόγηση πρέπει να 

δίνεται στην προσπάθεια που κάνει ένας μαθητής και κυρίως στην προσωπικότητα 

του, ενώ ο Γ είναι ικανοποιημένος με την τωρινή κατάσταση όπου, όπως πιστεύει, 

οι καθηγητές λαμβάνουν υπ’όψη τους την επίδοση και την συμπεριφορά και 

προσωπικότητα του μαθητή.  

Κλείνοντας αυτή την τελευταία ενότητα και λαμβάνοντας υπ’όψη το πνεύμα των 

απαντήσεων σε ολόκληρη την συνέντευξη, διαπιστώνουμε ότι, για τους 

συγκεκριμένους μαθητές, δεν ισχύει η λογική της βαθμοθηρίας και της 

υπερβολικής πίεσης από την βαθμολόγηση, που διατρέχει το εκπαιδευτικό μας 
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σύστημα, σύμφωνα τουλάχιστον με μαρτυρίες και στερεότυπα. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στις προσωπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις των μαθητών, οι οποίες 

βέβαια μπορεί να έχουν ενισχυθεί από το οικογενειακό περιβάλλον ή και από 

κάποιους καθηγητές που συνάντησαν κατά τη σχολική τους ζωή και τη 

συμπεριφορά αυτών. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε στις συνεντεύξεις τριών μαθητών Μουσικού 

λυκείου με μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 18. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι 

απαντήσεις είναι πιθανόν επηρεασμένες από αυτές τους τις ιδιότητες. Για 

παράδειγμα, ο Β λέει ότι ένας καθηγητής, με το βαθμό 16 θέλει να δείξει στον 

μαθητή ότι οδεύει προς τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Αν όμως απαντούσε ένας 

μαθητής με χαμηλό μέσο όρο βαθμολογίας (πχ κάτω από 15)  μπορεί να έβλεπε το 

16 σαν επιβράβευση-ώθηση. Είναι λοιπόν σημαντικό μελλοντικές έρευνες να 

συμπεριλάβουν μαθητές από όλες τις βαθμολογικές κλίμακες, διότι έτσι θα δοθεί 

η δυνατότητα να μελετήσουμε τις πιθανές ανομοιογενείς απόψεις. Εξίσου 

σημαντικό είναι  η έρευνα να επεκταθεί σε όλων των ειδών τα δημόσια σχολεία. 

Διαφορετικές αντιλήψεις μπορεί να έχει ένας μαθητής των ΕΠΑΛ, άλλες ένας 

Γενικού λυκείου και άλλες οι μαθητές των Μουσικών λυκείων. Αυτές οι 

διαφορετικές αντιλήψεις μπορεί να προέρχονται είτε από τους διαφορετικούς 

στόχους που μπορεί να έχουν αυτοί οι μαθητές, είτε από τις αντιλήψεις που 

διέπουν τη λειτουργία των σχολείων διαφόρων τύπων. Για τους ίδιους λόγους θα 

προτείναμε επίσης την επέκταση των ερευνών ανάλογα με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών. Αυτό διότι ανάλογα με την περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το σχολείο μπορούμε να συναντήσουμε διαφορετικές απόψεις από τους 

μαθητές, οι οποίες να προέρχονται από την κοινωνική τους καταγωγή ή από το 

επίπεδο του σχολείου. Ομοίως και για την οικογενειακή τους κατάσταση.  

Τέλος, διευρύνοντας τους ορίζοντές μας και πέρα από τους μαθητές, το 

φαινόμενο που αναφέραμε στην εισαγωγή, σχετικά με τους καθηγητές που 

βαθμολογούν «εύκολα» με καλούς βαθμούς φοβούμενοι για την μελλοντική 

ύπαρξη του κλάδου τους στα τεχνικά λύκεια, αν και είναι κοινό μυστικό, δεν 

αναφέρεται σε κάποια μελέτη που να γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που 

αξίζει να ερευνηθεί σε βάθος, διότι προφανώς, είναι σημαντικό για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. Οι ανωτέρω προτάσεις γίνονται με το σκεπτικό ότι 
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στόχος του σχολείου είναι προώθηση της γνώσης και η παροχή κινήτρων μάθησης 

στους μαθητές. Με αυτό στη σκέψη είναι σημαντικό οι έρευνες που ασχολούνται 

με το ζήτημα να λαμβάνουν υπ’όψη τους τη γνώμη των καθηγητών αλλά και των 

μαθητών, σε συνδυασμό αλλά και σε σύγκριση. 

 

 

Ο Θεόφιλος ντυμένος Μεγαλέξανδρος 

Πίνακας υδατογραφία του Γιάννη Τσαρούχη.
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Παράρτημα 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

 

Ενότητα πρώτη 

Ερώτηση 1 : Έχει σημασία για σένα η βαθμολογία; 

Ερώτηση 2 : Είχε την ίδια σημασία στο γυμνάσιο; 

Ενότητα δεύτερη 

Ερώτηση 3 : Οι γονείς σου τι σημασία δίνουν στη βαθμολογία σου, τι προσδοκία 

έχουν; 

Ερώτηση 4 : Νοιώθεις κάποια πίεση από την σημασία που δίνουν οι γονείς σου; 

Ενότητα τρίτη 

Ερώτηση 5 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 19 ή αν θα πάρεις 20; Τι 

διαφορά έχει; 

Ερώτηση 6 : 16 και 17; 

Ερώτηση 7 : 10 και 11; 

Ενότητα τέταρτη 

Ερώτηση 8 : Τι πιστεύεις ότι βαθμολογούν οι καθηγητές, όταν βαθμολογούνε; 

Μόνο την επίδοση στο μάθημα ή και άλλα πράγματα; 

Ερώτηση 9 : Πιστεύεις ότι βαθμολογούν όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο; 

Ερώτηση 10 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 19 ή 20; 

Ερώτηση 11 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 16 ή 17; 

Ερώτηση 12 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 10 ή 11; 

Ενότητα πέμπτη 

Ερώτηση 13 : Ποιες παραμέτρους πιστεύεις ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη 

τους οι καθηγητές όταν βαθμολογούν; 


