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Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις

■ Οι μαθητές πρέπει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να λύσουν πολλές ασκήσεις και 
στο σχολείο αλλά και στο σπίτι

■ Ο διδάσκων χρειάζεται πριν από κάθε μάθημα να έχει σχεδιάσει ποιες ασκήσεις θα 
αναθέσει «για το σπίτι». Δυσκολίες:

– Για τα συνεχόμενα 2ωρα ή και 3ωρα είναι δύσκολο να προγραμματίσεις μέχρι που θα φτάσεις, 
οπότε δεν μπορείς να ξέρεις από πριν ποιες ακριβώς ασκήσεις θα μπορείς να βάλεις «για το σπίτι»

– Χρειάζεται να έχεις εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν προλάβεις να προχωρήσεις όσο σχεδίασες 
ή αν ανακαλύψεις ελλείψεις/αδυναμίες που πρέπει να καλυφθούν

– Τυχόν ασκήσεις με μεγάλη εκφώνηση (π.χ. από πανελλαδικές εξετάσεις) πρέπει να τις έχεις 
φωτοτυπήσει από πριν για να τις δώσεις στους μαθητές  

– Οι μαθητές που λείπουν πρέπει να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους για να τους ενημερώσουν 
για την εργασία

– Όταν οι μαθητές είναι πολλοί, είναι δύσκολη η αξιολόγηση των απαντήσεών τους στο επόμενο 
μάθημα 



Ανάρτηση των εκφωνήσεων στο Διαδίκτυο

■ Ο διδάσκων ενημερώνει τους μαθητές ότι όλες οι εργασίες «για το σπίτι» θα αναρτώνται 

πάντα στον ιστότοπό του, π.χ.: https://gkolomvos.wordpress.com ή στο eclass.sch.gr

■ Πλεονεκτήματα:

– Ο διδάσκων επιλέγει και αναρτά την επόμενη εργασία «για το σπίτι» μετά το μάθημα

– Οι μαθητές που έλειψαν από κάποιο μάθημα μπορούν πολύ εύκολα να βρουν την 

επόμενη εργασία. Ακόμη κι αν κάποιος έχει λείψει από σειρά μαθημάτων μπορεί να δει 

τις εργασίες και να τις κάνει έστω και ετεροχρονισμένα

– Ας δούμε τη σελίδα: https://gkolomvos.wordpress.com/gop1-2-ergasies-2021-22/

https://gkolomvos.wordpress.com/gop1-2-ergasies-2021-22/










Απλή αξιολόγηση των εργασιών «για το σπίτι»

■ Στην αρχή του επόμενου μαθήματος ο διδάσκων περνά από τα θρανία των μαθητών, βλέπει 

τις εργασίες τους στα τετράδιά τους και σημειώνει σε ειδική κατάσταση:

– Π (Παρών) για όποια εργασία φαίνεται να είναι αποδεκτή με μια ματιά (χωρίς να 

προσπαθήσει να ελέγξει ή να διορθώσει λάθη) 

– Μια παύλα (-) για όσους δεν έφεραν εργασία ή η εργασία είναι μη αποδεκτή (π.χ. 

λείπουν σημαντικά ζητούμενα, είναι γραμμένη πολύ πρόχειρα, κ.λπ.)

– Ένα κόκκινο κύκλο για τους μαθητές που είναι απόντες (μπορούν να την φέρουν στο 

επόμενο μάθημα)





Απλή αξιολόγηση των εργασιών «για το σπίτι»

■ Η εργασία / Οι εργασίες της ημέρας επιλύονται στην τάξη και οι μαθητές κάνουν οι ίδιοι 

τυχόν διορθώσεις στις απαντήσεις που έχουν στα τετράδιά τους

■ Στο τέλος του τετραμήνου ο διδάσκων καταμετρά το πλήθος των εργασιών στις οποίες 

έλαβε Π κάθε μαθητής και αυτό αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών 

για τη βαθμολογία τετραμήνου 

■ Προφανώς κάποιοι μαθητές θα αντιγράφουν τις απαντήσεις από συμμαθητές τους, όμως:

– Αφενός μπορείς εύκολα να το ελέγξεις καλώντας τον να επιλύσει την άσκηση στον 

πίνακα

– Αφετέρου, αναγκάζεται να φέρνει τετράδιο και να γράφει (έστω και αντιγραφή) το 

οποίο μάλλον είναι καλύτερο από το να μην συμμετέχει καθόλου 






