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Α. Αξιοποίηση κατ’ οίκον εργασίας 

1. Τι αναθέτουμε ως κατ’ οίκον εργασία;  

o Οι κατ’ οίκον εργασίες που ανατίθενται πρέπει να έχουν συγκεκριμένο στόχο. Οι  

Epstein και Van Voorhis (2001) καταγράφουν μεταξύ άλλων τους ακόλουθους 

στόχους, τους οποίους μπορούμε να θέσουμε και για τα Φιλολογικά Μαθήματα:  

  

 Εξάσκηση/εμπέδωση:  Εργασία που ανατίθεται για εξάσκηση/επαναφορά  και 

εμπέδωση γνώσεων/δεξιοτήτων που διδάχθηκαν/αναπτύχθηκαν στο μάθημα.  

Σε αυτή την περίπτωση οι εργασίες πρέπει να αφορούν στους Δείκτες 

Επάρκειας που διδάχθηκαν στην τάξη και να στοχεύουν στον έ λ ε γ χ ο  τ ο υ  

β α θ μ ο ύ  κ α τ α ν ό η σ η ς  των μαθητών/τριών και στην ε μ π έ δ ω σ η  νέων 

φαινομένων. 

Ενδεικτικά παραδείγματα:   

Αρχαία Ελληνικά: Μετά τη διδασκαλία της Ευκτικής ε.φ. και μ.φ., 

μπορούμε να αναθέσουμε κλίση ρημάτων, συμπλήρωση προτάσεων κ.λπ. 

(βλ. «Τράπεζα Επιπλέον Ασκήσεων» στο Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό 

Α΄ Λυκείου Προσανατολισμού).  

Νέα Ελληνική Γλώσσα: Μπορούμε να αναθέσουμε σύνταξη περίληψης σε 

συγκεκριμένο (διδαγμένο) κείμενο με προκαθορισμένα κριτήρια, όπως 

είναι αναρτημένα στο κλιμάκιο της ΝΕ Γλώσσας http://ellim.schools.ac.cy/ 

index.php/el/yliko/chrisimo-yliko (κριτήρια αξιολόγησης σχολικής περίληψης). 

Κριτήρια καθώς και ενδεικτικός πίνακας αυτοαξιολόγησης του/της 

μαθητή/τριας, που θα ήταν καλό να έχουν υπόψη τους οι μαθητές/τριες 

κατά την εκπόνηση της εργασίας τους, παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄. 

Λογοτεχνία: Μετά τη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου, μπορούμε 

να αναθέσουμε εργασίες α) που προϋποθέτουν συνεξέταση μορφής και 

περιεχομένου, προς υλοποίηση των δεξιοτήτων του λογοτεχνικού 

γραμματισμού, β) που στοχεύουν σε ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω 

του σχολιασμού του αξιακού περιεχομένου του λογοτεχνικού κείμενου και 

γ) που προωθούν τη δημιουργικότητα μέσω της εφαρμογής των νέων 

πυρηνικών γνώσεων σε δημιουργίες των ίδιων των μαθητών.  

Ιστορία: Στην Ενότητα με θέμα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 

ζητούμε από τους/τις μαθητές/τριες να κατασκευάσουν χρονολόγιο, στο 

οποίο περιέχονται οι βασικοί σταθμοί (στρατιωτικά γεγονότα, πολιτειακή 

εξέλιξη) στην πορεία της Επανάστασης. 

 Προετοιμασία: Εργασία που ανατίθεται, για να βεβαιώσουμε ότι κάθε 

μαθητής/τρια είναι έτοιμος/η για το επόμενο μάθημα, π.χ. ανάκληση και 

επαναφορά γνώσεων/δεξιοτήτων που θεωρούνται π ρ ο α π α ι τ ο ύ μ ε ν ε ς  για 

το επόμενο μάθημα.  

 

 

http://ellim.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/chrisimo-yliko
http://ellim.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/chrisimo-yliko
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Ενδεικτικά παραδείγματα:   

Αρχαία Ελληνικά: Αναθέτουμε κατ’ οίκον εργασίες επανάληψης στις 

εγκλίσεις, προτού προχωρήσουμε στη διδασκαλία των δευτερευουσών 

ειδικών προτάσεων. 

Νέα Ελληνική Γλώσσα: ζητούμε από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν 

τους θεματικούς άξονες της κάθε παραγράφου ενός αδίδακτου κειμένου το 

οποίο έχουμε διαβάσει στην τάξη και επεξεργαστεί αδρομερώς. 

Αναμένουμε πως οι μαθητές/τριες μετά την πιο πάνω προεργασία θα είναι 

έτοιμοι, για να προχωρήσουν στη συγγραφή επικοινωνιακά πλαισιωμένης 

περίληψης στην τάξη. 

Λογοτεχνία: Πριν από τη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου μέσω 

των κατάλληλων ερωτήσεων προετοιμάζουμε το έδαφος για ένταξη του 

κειμένου στη θεματική ενότητα στην οποία ανήκει (με ανάκληση γνώσεων 

για τα προηγούμενα κείμενα της ενότητας αυτής). Αν διδάσκουμε στο 

Λύκειο, ανακαλούμε τις γνώσεις που αφορούν τη γραμματολογική περίοδο 

στην οποία εντάσσεται αυτό, χωρίς περαιτέρω ερωτήματα για τα 

υφολογικά, αφηγηματολογικά και άλλα στοιχεία του προς διδασκαλία 

κειμένου, που ενδεχομένως θα ανέστελλαν την εφαρμογή επαγωγικής και 

μαιευτικής διδασκαλίας.  

Ιστορία: Αναθέτουμε στους/στις  μαθητές/τριες να μελετήσουν κατ’ οίκον 

μία πηγή (γραπτή ή παραστατική), με σκοπό να είναι έτοιμοι να 

συμμετέχουν σε σχετική συζήτηση στο επόμενο μάθημα. 

 Συμμετοχή: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν την κατ’ οίκον εργασία 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμπλέξουν ενεργά και τους/τις μαθητές/τριες που 

συνήθως δεν συμμετέχουν προφορικά στην τάξη. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται 

σημαντική η ανάθεση διαβαθμισμένων εργασιών (δηλαδή, εργασιών με 

διαφορετικό βαθμό δυσκολίας που στοχεύουν, ωστόσο, στην ίδια πυρηνική 

γνώση) με βάση τη μ α θ η σι α κ ή  ε τ ο ι μ ό τ η τ α  των μαθητών/τριών.  

 Ατομική ανάπτυξη: Μέσω της κατ’ οίκον εργασίας ενδείκνυται να 

καλλιεργούνται ανώτερες νοητικές δεξιότητες, κριτική και δημιουργική 

σκέψη. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, οι εκπαιδευτικοί 

προτρέπονται να διαφοροποιούν την κατ’ οίκον εργασία με βάση το 

μ α θ η σι α κ ό  στ ι λ , το ταλέντο ή τον τύπο νοημοσύνης των μαθητών/τριών 

(π.χ. ανάθεση στοχευμένων –προαιρετικών– εργασιών για μαθητές/τριες 

Μουσικού Λυκείου με αξιοποίηση του ταλέντου τους, αξιοποίηση 

εννοιολογικών χαρτών για μαθητές/τριες με ανεπτυγμένη την οπτική/χωρική 

νοημοσύνη κ.ά.).  Νοείται ότι σε αυτή την περίπτωση οι κατ’ οίκον εργασίες 

δεν θα έχουν τη μορφή μιας μελέτης-project, ούτε θα είναι χρονοβόρα η 

διεκπεραίωσή τους.  
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Ενδεικτικά παραδείγματα:  

Αρχαία Ελληνικά: Μετά την επεξεργασία του αρχαιοελληνικού κειμένου 

στην τάξη, δίνονται στους/στις μαθητές/τριες δύο διαφορετικές 

μεταφράσεις του κειμένου (π.χ. από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα) 

και ζητείται να τις αξιολογήσουν (για καλλιέργεια κριτικής σκέψης). 

Νέα Ελληνική Γλώσσα: 

Με την ολοκλήρωση συγκεκριμένου θεματικού κύκλου στην τάξη, δίνονται 

στους/στις μαθητές/τριες δύο διαφορετικές επιλογές εργασιών: α) να δοθεί 

συγκεκριμένη εικόνα/φωτογραφία σχετική με τον διδαγμένο θεματικό 

κύκλο και να ζητείται συγκεκριμένη ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και β) 

να δίνεται συγκεκριμένο πολυτροπικό κείμενο και να ζητείται να 

εμπλουτιστεί/ενισχυθεί από τους /τις μαθητές/τριες με κατάλληλη 

μουσική ή εικαστική επένδυση. 

Λογοτεχνία: Με βάση τις εικόνες που δημιουργούνται μέσα από ένα 

λογοτεχνικό κείμενο, μπορούμε να δώσουμε ως εξατομικευμένη άσκηση 

την εικονιστική απόδοση σκηνών/επεισοδίων ενός λογοτεχνικού κειμένου 

(για διαφοροποίηση ως προς το μαθησιακό στιλ). Εναλλακτικά, μπορούμε 

να αναθέσουμε και εργασίες που αφορούν στην ανάπτυξη ανώτερων 

νοητικών δεξιοτήτων π.χ α) Ανάθεση εργασιών που αφορούν συνανάγνωση 

/ συνεξέταση κειμένων (δεξιότητες ανάλυσης και σύγκρισης) β) Ερώτημα 

για σχολιασμό αξιών του κειμένου με βάση τη σύγχρονη 

πραγματικότητα/επικαιρότητα και ανάπτυξη σε μικροέκθεση γ) Εργασίες 

που εντάσσονται στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής. 

Ιστορία: Οι μαθητές/τριες καλούνται να συγκρίνουν αρχαιολογικά 

ευρήματα/ βυζαντινά μνημεία/ φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους 

(για καλλιέργεια κριτικής σκέψης).  

 Σχέση γονιών-παιδιού: Μέσω της κατ’ οίκον εργασίας μπορεί να προωθηθεί η 

επικοινωνία των μαθητών/τριών με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο.  

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

Αρχαία Ελληνικά: Με στόχο την ανάδειξη της διαχρονίας της Γλώσσας 

μας και ιδιαίτερα της σχέσης της κυπριακής διαλέκτου με τα Αρχαία 

Ελληνικά, μπορεί να ανατεθεί στους/στις μαθητές/τριες η καταγραφή 

τύπων της κυπριακής διαλέκτου που χρησιμοποιούνται από 

παππούδες/γιαγιάδες, η αναζήτησή τους σε Ετυμολογικό Λεξικό της 

Κυπριακής Διαλέκτου και η δημιουργία ενός μικρού καταλόγου με 

κυπριακές λέξεις που ανάγονται στα Αρχαία Ελληνικά.  

Ιστορία: Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται και με στόχο την εμβάθυνση σε 

συγκεκριμένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, μπορούμε να 

αναθέσουμε εργασίες που στοχεύουν στην καταγραφή της προφορικής 

ιστορίας μέσα από συνεντεύξεις και έρευνες (σε επίπεδο οικογένειας ή 
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τοπικής κοινότητας) ή στην εξοικείωση με το παρελθόν με αναζήτηση 

αντικειμένων (Δραστηριότητα: «Ψάχνω στο ντουλάπι της γιαγιάς»).   

Λογοτεχνία: Μπορεί να ανατεθεί η καταγραφή προφορικών αφηγήσεων, 

θρύλων, παραμυθιών, δημοτικών τραγουδιών, τσιαττιστών ή και ο 

εντοπισμός ποιητάρικων φυλλάδων. Ακόμη και η συνέντευξη από 

λογοτέχνη. 

 

o Οι κατ’ οίκον εργασίες πρέπει να έχουν σταθμιστεί από τον/την εκπαιδευτικό ως 

προς τη δυσκολία και, κυρίως, ως προς τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσής τους 

(Μπότσας, 2013). Ως εκ τούτου, προτείνεται να μην ανατίθεται υπερβολικός 

αριθμός εργασιών και, αν οι εργασίες είναι πιο απαιτητικές, να παρέχεται 

στους/στις  μαθητές/τριες ο απαραίτητος χρόνος για τη διεκπεραίωσή τους με 

σαφή δήλωση της ημερομηνίας παράδοσης.   

o Οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι θα πρέπει να είναι σαφές ότι μπορούν να 

ολοκληρωθούν από το σύνολο των μαθητών/τριών, χ ω ρ ί ς  π ρ ό σθ ε τ η  

β ο ή θ ε ι α . Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανισότητες ανάμεσα στους 

μαθητές/τριες που μπορούν να βοηθηθούν από τους γονείς/κηδεμόνες τους και 

τους μαθητές/τριες που θα δουλέψουν χωρίς κάποια βοήθεια (Rønning, 2011 Kay, 

Fitzgerald, Paradee & Mellencamp, 1994). Για αυτό τον σκοπό, βέβαια, είναι 

σημαντικό να επιμένουμε στη διατύπωση και επίλυση των αποριών των 

μαθητών/τριών ως προς την κατ’ οίκον εργασία μέσα στην τάξη. 

o Θετική είναι η επίδραση που μπορεί να έχουν εργασίες που διεκπεραιώνονται και 

ελέγχονται η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  (με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως κουίζ 

στο Edmodo, το Kahoot ή το Quizizz). Τέτοιου τύπου περιβάλλοντα δίνουν άμεση 

ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες και συνεπώς παρέχουν έναν 

μηχανισμό υποστήριξης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (Richards-Babb, Curtis, 

Georgieva & Penn, 2015). 

o Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι η ανάθεση κατ’ οίκον εργασίας μπορεί να 

λειτουργήσει και ως μηχανισμός διαφοροποίησης της διδασκαλίας, αφού ο 

μαθητής και η μαθήτρια μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία αυτή, με βάση τον 

δικό του/της ρυθμό εργασίας.  

 

2. Πώς αξιοποιούμε την κατ’ οίκον εργασία;   

o Επιλογή: Επιλέγουμε στοχευμένα τις εργασίες που θα διαβαστούν και θα 

συζητηθούν στην τάξη με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν χρειάζεται να 

εξεταστούν όλες οι εργασίες που είχαν ανατεθεί. Για τις εργασίες που δεν θα 

εξεταστούν μπορούμε π.χ. να προβάλουμε με συντομία τις απαντήσεις ή να τις 

δώσουμε σε έντυπη μορφή, ώστε να προβούν οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες σε 

αξιολόγηση των εργασιών τους. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που αναθέσουμε 

στους/στις μαθητές/τριες να αξιολογούν οι ίδιοι/ες τις εργασίες, που δεν έχουν 

διορθωθεί στην ολομέλεια, τότε θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η διόρθωση 
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αυτή θα ελεγχθεί κατά την αξιολόγηση των τετραδίων. Για να μπορέσουν οι 

μαθητές/τριες να προβούν σε τέτοια διόρθωση χρειάζεται να τους δώσουμε 

συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. πιο κάτω Αυτοαξιολόγηση/Ετεροαξιολόγηση).  

Ενδεικτικό παράδειγμα στα Αρχαία Ελληνικά: Αν αναθέσουμε ως κατ’ οίκον 

εργασία την κλίση δέκα ρημάτων για εξάσκηση, δεν χρειάζεται να εξετάσουμε 

και τα δέκα στο πλαίσιο του μαθήματος.  

o Αυτοαξιολόγηση/ετεροαξιολόγηση: Ζητούμε από τους/τις μαθητές/τριες να 

αξιολογήσουν τις δικές τους εργασίες ή τις εργασίες των συμμαθητών/τριών τους 

στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (βλ. Παραρτήματα). Νοείται ότι κατά την 

ετεροαξιολόγηση λαμβάνονται πληροφορίες και για την αξιολόγηση του/της 

ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας που αξιολογεί. Μέσω της αυτοαξιολόγησης ή/και 

ετεροαξιολόγησης επιβεβαιώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια που εξετάζεται έχει 

κατακτήσει τον Δείκτη Επιτυχίας στον οποίο στόχευε η κατ’ οίκον εργασία. Για 

παράδειγμα, αν ένας/μία μαθητής/τρια δεν διεκπεραίωσε ο/η ίδιος/α την κατ’ 

οίκον εργασία που του/της είχε ανατεθεί, τότε δεν θα είναι σε θέση να προβεί σε 

επιτυχή αυτοαξιολόγηση/ετεροαξιολόγηση και το αντίστροφο.  

o Εμπλοκή όλων: Προωθούμε τέτοια κουλτούρα στην τάξη μας, ώστε να καταστεί 

σαφές στους/στις μαθητές/τριες ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης κατ’ οίκον 

εργασίας, ενδείκνυται να ρωτούμε όλους/ες, με σχετικό προγραμματισμό. Αν 

κριθεί σκόπιμο (για ορισμένους/ες μαθητές/τριες), η εξέταση της κατ’ οίκον 

εργασίας μπορεί να περιοριστεί σε ερωτήσεις του τύπου «τι σε δυσκόλεψε;», «τι δεν 

κατάλαβες;» «τι θα σε βοηθούσε να προχωρήσεις παραπέρα;» κ.τ.ό. Είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτό που δεν κατάλαβε κάποιος/α μαθητής/τρια 

μπορεί να είναι απορία και για άλλους/ες και δεν τόλμησαν να την εκφράσουν. 

(«Γιορτάστε το λάθος και την απορία!») 

 

 

3. Πώς βαθμολογούμε την κατ’ οίκον εργασία;  

o Κριτήρια:  

 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών χρειάζεται να είναι γνωστά εκ 

των προτέρων. Ιδιαίτερα σε πιο σύνθετες εργασίες (π.χ. συγγραφή σωστά 

δομημένης παραγράφου στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ή στο 

μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών) καλό είναι οι μαθητές/τριες να έχουν στη 

διάθεσή τους τα κριτήρια αξιολόγησης εκ των προτέρων. Ενδεικτικός πίνακας 

αξιολόγησης παραγράφου, που μπορεί να τύχει προσαρμογής και να 

αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς, παρατίθεται στο Παράρτημα Β΄. 

o Τρίπτυχο αξιολόγησης:  

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών μπορεί να παρέχει βαθμό ή περιγραφική 

ανατροφοδότηση ως προς το τρίπτυχο πρόοδος-διαδικασία- προϊόν.  
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 Η πρόοδος και η προσπάθεια (progress): Αξιολογούμε την πρόοδο που 

παρουσιάζει ο/η κάθε μαθητής/τρια και την προσπάθεια που έχει καταβάλει. 

Η εργασία που έχει παραδώσει μπορεί να έχει σοβαρές ελλείψεις, ωστόσο, 

μπορούμε να αξιολογήσουμε θετικά ή/και να επιβραβεύσουμε την όποια 

βελτίωση παρατηρήσουμε σε σχέση με προηγούμενες εργασίες που έχει κάνει 

ο/η ίδιος/α.   

 Η διαδικασία εκπόνησης της εργασίας (process): Αξιολογούμε τη διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας, π.χ. την ορθή αναζήτηση 

πληροφοριών, τη συνεργασία στις ομάδες, την ανάληψη ευθύνης, την 

επικοινωνία για επίλυση αποριών, την επιμονή στον στόχο κ.ά. Μπορούμε να 

ζητήσουμε από τους/τις μαθητές/τριες, σε περίπτωση που δυσκολευτούν να 

κάνουν την εργασία που τους ανατέθηκε, να καταγράψουν τι ήταν αυτό που 

τους δυσκόλεψε στη διαδικασία διεκπεραίωσης της εργασίας (μεταγνωστικές 

δεξιότητες).  

 Το τελικό προϊόν (product): Αξιολογούμε κατά πόσο οι μαθητές/τριες έχουν 

επιτύχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, όπως φαίνεται από το τελικό 

προϊόν της εργασίας τους.  

 

o Κουλτούρα 

Χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριές μας για το τι αξιολογούμε: 

την προσπάθεια/πρόοδο, τη διαδικασία που ακολούθησαν, την ορθότητα του τελικού 

προϊόντος. Αυτό θα καθορίσει και τη μετέπειτα συμπεριφορά τους.   

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών εξαρτάται απόλυτα από τη δική μας 

συμπεριφορά και τις ρουτίνες που εφαρμόζουμε. Αν, για παράδειγμα, περνάμε απλώς 

και ελέγχουμε αν έκαναν ή δεν έκαναν την εργασία τους, τότε πιθανόν να τους 

ωθήσουμε στην αντιγραφή. 

 

 

Β. Αξιοποίηση συμμετοχής στην τάξη  

1. Τι παρατηρούμε; Τι καταγράφουμε;  

o Γενικά:  

 Παρατηρούμε και καταγράφουμε σημειώσεις, όποτε κρίνουμε σκόπιμο, για τα 

ακόλουθα:  

~ Έγκαιρη προσέλευση και ετοιμότητα για το μάθημα (ο/η μαθητής/τρια 

έχει βιβλίο, τετράδιο κ.ά) 

~ Ο/Η μαθητής/τρια κρατά σημειώσεις; (καταγράφει στο 

τετράδιο/φυλλάδιο αυτά που συζητούνται)  

~ Ενδιαφέρεται για το μάθημα; (θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά 

με το μάθημα) 

~ Απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν στο μάθημα; 

~ Δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις; (χρησιμοποιεί ορθό νεοελληνικό λόγο 

και ορθή ορολογία, όπου χρειάζεται) 
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~ Ακούει προσεκτικά τις απαντήσεις των συμμαθητών/τριών του; (μπορεί 

να συμπληρώσει, να αξιολογήσει κ.τ.λ.) 

~ Μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη του/της; 

~ Διαθέτει κριτική σκέψη; (αναγνωρίζει προβλήματα, αμφισβητεί, δίνει 

εναλλακτικές εξηγήσεις, συνειδητοποιεί προκαταλήψεις, εντοπίζει 

ασάφειες, διακρίνει ισχυρισμούς και γεγονότα, ερμηνεύει εις βάθος, 

εξάγει συμπεράσματα, αντιμετωπίζει καταστάσεις σφαιρικά, εστιάζει 

στην αναζήτηση της αλήθειας) 

~ Μπορεί να εργαστεί μόνος/η του/της; (διεκπεραιώνει τις 

εξατομικευμένες δραστηριότητες που ανατίθενται) 

~ Μπορεί να εργαστεί σε ομάδα; (συνεργασία, επικοινωνία, λήψη 

πρωτοβουλιών, σεβασμός κ.τ.λ.)  

~ Τηρεί τους κανόνες /εφαρμόζει τις ρουτίνες του μαθήματος; (προσέχει 

στο μάθημα, δεν ενοχλεί, συζητά χαμολόφωνα στην ομάδα/δυάδα κ.λπ.)  

(Βλ. Παράρτημα Στ΄)  

 Παρατηρούμε και καταγράφουμε σημειώσεις, όποτε κρίνουμε σκόπιμο, για το 

τρίπτυχο προσπάθεια/πρόοδος - διαδικασία - τελικό προϊόν, όπως αυτό έχει 

επεξηγηθεί πιο πάνω. (Βλ. Παράρτημα Ζ΄)  

 

o Κατά τη συνεργασία στις ομάδες: 

 Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ομάδες, στον χρόνο που διαθέτουμε 

στους/στις  μαθητές/τριες για να εργαστούν, περιφερόμαστε στην αίθουσα, 

παρατηρούμε και καταγράφουμε σημειώσεις, όποτε κρίνουμε σκόπιμο, για την 

ακαδημαϊκή επίδοση της ομάδας (ορθότητα απαντήσεων) και τη 

λειτουργικότητά της (οργάνωση, την επικοινωνία σε χαμηλούς τόνους, 

συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας) (Ματσαγγούρας, 2008).  

 Διευκρινίζεται ότι οι παρατηρήσεις μας και οι σημειώσεις που θα 

καταγράψουμε εξυπηρετούν δύο σκοπούς: (1) μας δίνουν «υλικό» (ιδέες, 

δυσκολίες, παρανοήσεις), για να συζητήσουμε στην ολομέλεια ή για να 

σχεδιάσουμε/αναπροσαρμόσουμε βάσει αυτών το επόμενό μας μάθημα/την 

επόμενη δραστηριότητα εντός του τρέχοντος μαθήματος και (2) μας δίνουν 

πληροφόρηση για τους/τις μαθητές/τριές μας και τον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονται. 

Ενδεικτικά παραδείγματα ανάθεσης εργασίας σε ομάδες: 

Αρχαία Ελληνικά: 

o Αναθέτουμε την απόδοση του αρχαιοελληνικού κειμένου σε ορθό 

νεοελληνικό λόγο (αν υπάρχει δυνατότητα, με τη χρήση λεξικού). 

Λογοτεχνία: 

o Αναθέτουμε εργασία που αφορά σε διακειμενική εξέταση κειμένων 

στη βάση συγκεκριμένων δεικτών. 
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o Αναθέτουμε εργασία που αφορά σε διαθεματική προσέγγιση ενός 

λογοτεχνικού κειμένου με ένα έργο τέχνης (πίνακας ζωγραφικής, 

γλυπτό κ.ά.), θεατρική παράσταση, κινηματογραφική ταινία, 

ιστορική πηγή. 

Ιστορία: 

o Στους/Στις μαθητές/τριες ανατίθεται η διερεύνηση πηγών σε 

ομάδες, με στόχο η κάθε ομάδα να απαντήσει σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα και στη συνέχεια να παρουσιάσει τα πορίσματά της 

στην ολομέλεια.  

o Κατά την εξατομικευμένη εργασία:  

 Κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης εργασίας, στον χρόνο που διαθέτουμε 

στους/στις  μαθητές/τριες για να εργαστούν, περιφερόμαστε στην αίθουσα, 

παρατηρούμε την ποιότητα/ορθότητα της εργασίας τους και καταγράφουμε 

σημειώσεις, όποτε κρίνουμε σκόπιμο – όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω.  

Ενδεικτικά παραδείγματα εξατομικευμένης εργασίας:  

Αρχαία Ελληνικά 

o Αναθέτουμε τη μετατροπή νεοελληνικών προτάσεων στα Αρχαία 

Ελληνικά (Αντίστροφο). 

Νέα Ελληνική Γλώσσα:  

o Στο μετασυγγραφικό στάδιο δίνουμε κείμενο μαθητή/τριας 

(παραγωγή γραπτού επικοινωνιακού λόγου) και ζητούμε να το 

διορθώσουν και να το αξιολογήσουν με συγκεκριμένα κριτήρια. 

Ενδεικτικός πίνακας αυτοαξιολόγησης του/της μαθητή/τριας 

παρατίθεται στο Παράρτημα Δ΄.   

o Δίνουμε αδίδακτο κείμενο στους/στις  μαθητές/τριες. Τους ζητούμε 

να παρουσιάσουν τους κύριους άξονες των σημειώσεών τους στην 

ολομέλεια της τάξης, σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο. Στη 

συνέχεια, καλούνται να αξιολογήσουν την προσπάθεια των 

συμμαθητών/τριών τους. Ενδεικτικός πίνακας ετεροαξιολόγησης 

του/της μαθητή/τριας παρατίθεται στο Παράρτημα Ε΄. 

Λογοτεχνία: 

o Μετά την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου ζητούμε από τους 

μαθητές να προχωρήσουν σε περιληπτική απόδοση του 

περιεχομένου του κειμένου ή να εντοπίσουν στοιχεία που αφορούν 

ένα πρόσωπο ή χαρακτήρα, με στόχο στη συνέχεια να το 

χαρακτηρίσουν, ή να εντοπίσουν αναφορές σε στάσεις ή αξίες και 

να τις σχολιάσουν ή να εντοπίσουν υφολογικά στοιχεία του 

κειμένου και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους.  

o Μπορούμε να εξασκήσουμε τους μαθητές στη δημιουργική γραφή: 

π.χ. Να γράψουν ένα δικό τους τέλος για την ιστορία του κειμένου.  

 



10 
 

Ιστορία:  

o Αφού παρουσιαστεί το ιστορικό θέμα προς διερεύνηση, ζητούμε από 

τους/τις μαθητές/τριες να εκφέρουν γραπτώς την κρίση τους για το 

συγκεκριμένο θέμα, τεκμηριώνοντας με ιστορικά επιχειρήματα. 

 

o Σχετικά με τη συνέπεια:  

 Παρατηρούμε και καταγράφουμε, όποτε κρίνουμε σκόπιμο, τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι μαθητές δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (βιβλίο, 

τετράδιο, κατ’ οίκον εργασία), δεν προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη (Βλ. 

Παράρτημα Στ΄). 

 

2. Πώς αξιοποιούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε;  

o Προβαίνουμε σε αναθεώρηση του μαθήματός μας και σε σχεδιασμό επόμενων 

μαθημάτων που να λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες/παρανοήσεις/ανάγκες των 

μαθητών.  

o Ενημερώνουμε τους/τις μαθητές/τριες για την πρόοδό τους.  

o Επιβραβεύουμε την πρόοδο/προσπάθεια εκεί όπου παρατηρείται. 

o Επιβραβεύουμε την τήρηση διαδικασιών ή παρεμβαίνουμε έγκαιρα, με στόχο τη 

βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές/τριες.  

o Προβαίνουμε σε τεκμηριωμένες αναφορές στους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών. 

o Ενθαρρύνουμε, συμβουλεύουμε, παροτρύνουμε τον/την κάθε μαθητή/τρια, με 

στόχο τη βελτίωσή του/της βάσει όσων έχουν παρατηρηθεί ως αδυναμίες.  

o Προβαίνουμε σε μετακινήσεις μαθητών/τριών στην τάξη ή στις ομάδες, ώστε να 

εξασφαλιστεί η προσοχή και η συμμετοχή όλων. 

 

3. Πώς αξιολογούμε; 

o Με βάση τις παρατηρήσεις που έχουμε καταγράψει στις ρουμπρίκες αξιολόγησης 

κατά τη διάρκεια του Τετραμήνου, αξιολογούμε:  

 τη συνέπεια του/της μαθητή/τριας 

 την ενεργό συμμετοχή 

 τη συνεργατικότητα 

 την προσπάθεια/πρόοδό του/της 

 την ποιότητα των απαντήσεών του/της (ορθότητα, έκταση). 

Κρίνεται σημαντικό να μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε κάθε βαθμό 

προφορικής/συντρέχουσας αξιολόγησης τετραμήνου με βάση τις 
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σημειώσεις/καταγραφές μας. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα ήταν καλό να 

κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους/στις μαθητές/τριες.  

o Για τις αξιολογήσεις μας είναι καλό να έχουμε καταγεγραμμένα κριτήρια ή 

κλίμακες με συγκεκριμένα σημεία αναφοράς (π.χ. Παραρτήματα Γ΄ και Ζ΄). 

Παράλληλα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και διαδικασίες αυτοαξιολόγησης ή/και 

ετεροαξιολόγησης στην τάξη.  

Ενδεικτικό παράδειγμα στα Αρχαία Ελληνικά: Μετά από την υπαγόρευση  

ορθογραφίας στην ολομέλεια, δίδεται στους/στις μαθητές/τριες το κείμενο 

που υπαγορεύθηκε και ζητείται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν 

την ορθογραφία του/της διπλανού/ής τους με βάση συγκεκριμένες 

παραμέτρους (βλ. Ενδεικτική γραπτή προειδοποιημένη άσκηση τετραμήνου 

στα Αρχαία Ελληνικά A΄ Λυκείου Προσανατολισμού (διάρκεια 45΄) - 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ στο:  

http://archm.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/exetastika-dokimia).  

o Χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών/τριών την 

ώρα του μαθήματος, που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις από 

τους/τις εκπαιδευτικούς, αν οι ίδιοι/ες το επιθυμούν, είναι το ηλεκτρονικό εργαλείο 

Plickers. Μέσω του λογαριασμού του/της στο Plickers, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 

έχει πρόσβαση μέσω Η/Υ στις απαντήσεις των μαθητών/τριών, σε στατιστικά 

στοιχεία, καθώς και στη βαθμολογία κάθε μαθητή/τριας.  

o Για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού της προφορικής/συντρέχουσας 

αξιολόγησης, καθώς και του τελικού βαθμού τετραμήνου έχει δημιουργηθεί 

Εργαλείο Βαθμολόγησης για τα Φιλολογικά Μαθήματα (Excel), το οποίο έχει 

αποσταλεί στα σχολεία.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης περίληψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (0-6):  

Πιστότητα:  

 Απέδωσα με ακρίβεια το περιεχόμενο του νοηματικού και των θεματικών 

κέντρων χωρίς να σχολιάζω ή να μεταβάλλω την οπτική γωνία του αυθεντικού 

κειμένου;  

 Είναι το ύφος της περίληψής μου τυπικό, επίσημο και ουδέτερο;  

 

Επάρκεια:  

 Προσδιόρισα με σαφήνεια το νοηματικό κέντρο του κειμένου;  

 Εντόπισα όλα τα θεματικά κέντρα του κειμένου, αποκλείοντας τις 

δευτερεύουσες λεπτομέρειες;  

 Χρησιμοποίησα ικανοποιητικά τεχνικές πύκνωσης;  

 

Επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα:  

 Εντόπισα τους παράγοντες επικοινωνίας (πομπός, δέκτης, περίσταση 

επικοινωνίας, σκοπός κ.λπ.) που ορίζει η εκφώνηση της άσκησης της 

περίληψης;  

 Αναφέρθηκα στην ταυτότητα του αυθεντικού κειμένου (κειμενικό είδος, 

σκοπός, τόπος δημοσίευσης κ.λπ.);  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΟΜΗ ΛΟΓΟΥ (0-2):  

Συνοχή:  

 Χρησιμοποίησα σωστά κειμενικούς δείκτες και μεταδιατυπώσεις;  

 

Οργάνωση:  

 Απέδωσα σωστά την αλληλουχία νοημάτων του αυθεντικού κειμένου;  

 

Έκταση:  

 Τήρησα το όριο των λέξεων;  

 

Ορθή χρήση της γλώσσας:  

 Τήρησα τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, την ορθογραφία και τη 

στίξη;  

 Είχε ο λόγος μου ακρίβεια, εκφραστικό πλούτο κ.λπ.;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

Ενδεικτικός πίνακας αξιολόγησης παραγράφου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ 

Στοιχεία που ζητά η παράγραφος 

Αναφορά στο/α ζητούμενο/α 

του θέματος. 

   

Σωστή ανάπτυξη του 

θέματος με επαρκείς 

λεπτομέρειες. 

   

Τεκμηρίωση των 

λεπτομερειών με 

παραδείγματα/επιχειρήματα 

κ.λπ. 

   

Τυποποιημένα στοιχεία μίας παραγράφου 

Θεματική πρόταση    

Λεπτομέρειες    

Σαφήνεια ως προς τον 

τρόπο ανάπτυξης 

παραγράφου 

   

Αξιοποίηση λεξιλογίου που 

μάθαμε 

   

Άλλες παρατηρήσεις 

Λεξιλογικός πλούτος    

Σωστή σύνταξη προτάσεων    

Γενικές παρατηρήσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

Παράδειγμα φύλλου ποιοτικής αξιολόγησης μαθητή/τριας 

 

 

 

 



15 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Ενδεικτικός πίνακας αυτοαξιολόγησης γραπτού επικοινωνιακού λόγου 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ  

Ορθότητα και πρωτοτυπία    

Πληρότητα    

Σχέση με το θέμα    

Επιχειρηματολογία    

Τεκμηρίωση    

ΔΟΜΗ    

Διάρθρωση και ιεράρχηση ιδεών    

Λογική σύνδεση και αλληλουχία    

Διαρθρωτικές (συνδετικές) λέξεις    

Δομή παραγράφων    

Ανάπτυξη μερών ανάλογα με τη 
σημασία τους 

   

ΕΚΦΡΑΣΗ    

Σαφήνεια    

Ακριβολογία    

Ύφος ανάλογο της επικοινωνιακής 
περίστασης 
(άρθρο/ομιλία/επιστολή/δοκίμιο) 

   

Παραστατικότητα    

Επιλογή κατάλληλων λέξεων- όρων    

Ορθή σύνταξη    

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ    

Ορθή χρήση γραμματικών κανόνων    

Στίξη 
 

   

Καλαισθησία 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

                                                           
1 Ο πίνακας αυτοαξιολόγησης έχει διαμορφωθεί με βάση τον υφιστάμενο τρόπο διόρθωσης του γραπτού Λόγου -
Έκθεσης. 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………….. 

ΤΑΞΗ: ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………….. 

ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: …..………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

Ενδεικτικός πίνακας ετεροαξιολόγησης του/της μαθητή/τριας  

για προσχεδιασμένο προφορικό λόγο 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
       

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δεν έχω 
κατανοήσει το 
θέμα του/της 
εισηγητή/τριας, 
επειδή δεν το 
ανέπτυξε σωστά. 

 Δεν κατανόησα 
πλήρως το θέμα 
της ομιλίας, επειδή 
δεν το ανέπτυξε 
επαρκώς. 

 Κατανόησα το θέμα της 
ομιλίας, επειδή ήταν 
πολύ κατατοπιστικός ο/η 
εισηγητής/τρια. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ 
ΔΟΜΗ 

Δεν έχω 
κατανοήσει το 
κείμενο, επειδή η 
ομιλία δεν είχε 
λογική ακολουθία. 

 Παρατηρώ 
ορισμένα λογικά 
χάσματα κι αυτό 
με δυσκόλεψε 
στην 
παρακολούθηση. 

 Το κείμενο ήταν σωστά 
δομημένο. Ο λόγος 
του/της ήταν πειστικός 
και είχε συνοχή. 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ/ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ- 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

Έχει κάνει πολλά 
γραμματικά/συντα
κτικά λάθη 

 Ο/Η 
εισηγητής/τρια 
έκανε πολύ λίγα 
γραμματικά 
/συντακτικά λάθη.  

 Δεν είχε κανένα λάθος 
συντακτικό/ 
εκφραστικό. 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΟΜΙΛΙΑΣ 

Δεν μιλούσε 
καθαρά/Μιλούσε 
σιγά/Δεν είχε καλή 
επικοινωνία με το 
κοινό. 

  Σε κάποια σημεία 
ο/η εισηγητής/τρια 
δεν μιλούσε 
καθαρά.  

 Μιλούσε πολύ 
καθαρά/δυνατά. Είχε 
πολύ καλή επικοινωνία 
με το κοινό. 
Χρησιμοποίησε  
εξωγλωσσικά και 
παραγλωσσικά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄ 

 

Παράδειγμα φύλλου αξιολόγησης μαθητών/τριών ενός τμήματος 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄ 

Παράδειγμα φύλλου αξιολόγησης της κατ’ οίκον εργασίας  

και της προφορικής συμμετοχής των μαθητών/τριών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

Παράδειγμα φύλλου αξιολόγησης της κατ’ οίκον εργασίας  και της προφορικής 

συμμετοχής των μαθητών/τριών 

 

1= Καθόλου. 2=Λίγο. 3=Πάντα. 


