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Μπορεί 
το διάβασμα στο 

σπίτι να είναι 
●  αποτελεσματικό 

ή ανώφελο;
● εύκολο ή 

δύσκολο;



1ο μέρος 
Οι εργασίες για το σπίτι: ποιον απασχολεί και γιατί;



Το θέμα του διαβάσματος στο σπίτι είναι θέμα 
συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο
Αφορά 

τους μαθητές

- τους γονείς
- τους εκπαιδευτικούς
- την Πολιτεία 

Οι έρευνες που γίνονται σε πολλές χώρες του κόσμου 
προσπαθούν να βρουν αν υπάρχει και τι είδους συσχέτιση 
μεταξύ εργασίας στο σπίτι (ώρες διαβάσματος) και σχολικής 
επίδοσης.



Γιατί οι δάσκαλοι βάζουν εργασίες;

Πιστεύουν  ότι οι εργασίες για το σπίτι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές :

1. να κάνουν αναστοχασμό και εφαρμογή των όσων έμαθαν στην τάξη

2. να ετοιμαστούν για το μάθημα της επόμενης ημέρας

3. να μάθουν να χρησιμοποιούν πηγές όπως βιβλία, έντυπο υλικό, βιβλιοθήκες, 

σχετικό υλικό από  Web sites σχετικά με ένα θέμα

4. να εξερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος ένα θέμα που αναπτύχθηκε στην τάξη και 

δεν υπήρχε ο χρόνος

5. να εφαρμόσουν όσα έμαθαν σε νέα πλαίσια

6. να ενσωματώσουν τις νέες γνώσεις ή δεξιότητες σε ένα γνωστικό έργο όπως την 

ανάλυση ενός βιβλίου ή ενός  project

                   U.S. Department of Education



Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι η εργασία για το σπίτι  μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

● να αναπτύξουν καλές συνήθεις και θετική στάση απέναντι στη μάθηση 

● να μάθουν να εργάζονται αυτόνομα

● να αποκτήσουν επιμονή και υπομονή στην προσήλωση επίτευξης ενός στόχου και 

υπευθυνότητα (διαχείριση χρόνου, συνέπεια στις σχολικές υποχρεώσεις)

Τέλος οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι οι εργασίες για το σπίτι μπορεί να φέρουν κοντά 

γονείς και παιδιά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη επικοινωνία, 

αλληλεπίδραση. Οι γονείς έτσι μπορεί να κινητοποιηθούν σχετικά με την σχολική ζωή 

των παιδιών τους.

                   U.S. Department of Education





Homework around the world: 
how much is too much?

http://www.telegraph.co.uk/education/ed
ucationnews

Wednesday 07 February 2018
A public school for primary-aged children in New 

York has decided to end all homework 
assignments, but angry parents have 
responded by threatening to pull their kids 
out of the school.The head teacher, Jane Hsu, 

wrote to parents telling them that studies on the 

effects of homework in primary school “could not 

provide any evidence that directly links traditional 

homework practices with current, or even future, 

academic success.”

She told parents that the negative effects of 
homework at a young age include: “children’s 
frustration and exhaustion, lack of time for 
other activities and family time and, sadly for 
many, loss of interest in learning.”
But instead of celebrating the free time with 
their kids, many parents have responded with 
frustration of their own, and some have even 
begun setting their own homework 
assignments.T.

http://www.dnainfo.com/new-york/20150305/kips-bay/elementary-school-dumps-homework-tells-kids-play-instead
http://www.dnainfo.com/new-york/20150305/kips-bay/elementary-school-dumps-homework-tells-kids-play-instead


TEEN 

12/17/2014 05:31 pm ET Updated 
Dec 06, 2017

This Is How Much Homework 
Teens Do Around The World
A recent brief from the Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
(OECD) shows that American 15-year-olds 
spent an average of six hours a week on 
homework in 2012. By comparison, students 
from all OECD countries were spending an 
average of about 4.9 hours a week on 
homework. On the low end of the spectrum, 
teens from countries like Korea and Finland 
spent less than three hours a week on 
after-school work, while teens from Russia 
spent about 10, and students from Shanghai 
spent about 14 hours.

https://www.huffingtonpost.com/section/teen
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxrhqhtx2xt.pdf?expires=1418758655&id=id&accname=guest&checksum=029FD4D10EA38F9DC7552F00948A796C
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxrhqhtx2xt.pdf?expires=1418758655&id=id&accname=guest&checksum=029FD4D10EA38F9DC7552F00948A796C
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxrhqhtx2xt.pdf?expires=1418758655&id=id&accname=guest&checksum=029FD4D10EA38F9DC7552F00948A796C


Ερευνητικά δεδομένα:
1. Υπάρχει συσχέτιση της εργασίας στο σπίτι και της επίδοσης (οχι αιτιολογική) μόνο 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  (Does Homework Improve Academic 
Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003 Harris Cooper, Jorgianne 
Civey Robinson, Erika A Patall)

2. Για να είναι αποτελεσματική η εργασία για το σπίτι εξαρτάται από:

- εξωτερικούςπαράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του μαθητή,οι συνήθειές του, 
τα κίνητρά του,  οι ικανότητές του, το γνωστικό αντικείμενο, η τάξη

- τα χαρακτηριστικά της εργασίας όπως η ποσότητα, ο σκοπός , οι δεξιότητες που 
απαιτούνται, ο χρόνος ολοκλήρωσης, αν την αποδέχεται ο μαθητής

- υλικά και μέσα για την επίτευξή της (προτεινόμενες στρατηγικές, σχέση με το 
αναλυτικό πρόγραμμα)

- παράγοντες που αφορούν την οικογένεια (χώρος μελέτης, φωτισμός, ηρεμία, 
διαθεσιμότητα γονέων,συνεργασία με συμμαθητές)

- έλεγχος, διόρθωση, ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό και τέλος η 
αξιοποίησή της στο μάθημα  

http://journals.sagepub.com/author/Cooper%2C+Harris
http://journals.sagepub.com/author/Robinson%2C+Jorgianne+Civey
http://journals.sagepub.com/author/Robinson%2C+Jorgianne+Civey
http://journals.sagepub.com/author/Patall%2C+Erika+A


3. Έρευνες στην Ελλάδα, την Αγγλία και τη Γερμανία (Χατζηδήμου, Στραβάκου, 
Κουγιουρούκη 2007) οδηγούν σε διάσταση απόψεων των ερευνητών για τα 
αποτελέσματα των κατ΄οίκον εργασιών:
● Οι κατ΄οίκον εργασίες θεωρούνται ακόμη στη χώρα μας αναγκαίες με άλλους 

λόγους χρησιμότητας να επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, η 
Πολιτεία 

● Τα πορίσματα των θεωρητικών και εμπειρικών εργασιών δείχνουν ότι πρέπει να 
είναι διαφοροποιημένες

● Τα είδη των εργασιών θα πρέπει να κινητοποιούν τον μαθητή 
● Όταν οι μαθητές είναι καλά ενημερωμένοι γι΄αυτές, τα αποτελέσματα είναι θετικά
● Στις δύο πρώτες τάξεις να μη δίνονται καθόλου και να δίνονται στις επόμενες τάξεις  

με  προϋποθέσεις
● Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμάζεται συστηματικά για τις εργασίες (όχι 

φωτοτυπίες)
● Ο εκπαιδευτικός ελέγχει και αξιοποιεί τις εργασίες στο μάθημα 
● Οι μικροί μαθητές βοηθιούνται συνήθως από τους γονείς ενώ οι μεγαλύτεροι από 

εκπαιδευτικούς με ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια γι΄αυτό είναι σημαντική η 
συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.Φ.12/342/35602/Γ1/04-05-2005/ΥΠΕΠΘ   

Τα αναλυτικά προγράμματα είναι η βάση των εργασιών που δίνονται στους 
μαθητές και οι οποίες πρέπει :

- Να μην αφορούν παραδοσιακές προσεγγίσεις π.χ. στη γραμματική
- Να απαιτούν την ελάχιστη εξωτερική βοήθεια (π.χ. από γονείς κλπ.) για να 

ολοκληρωθούν, να μην είναι χρονοβόρες 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.

-  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 στίς "κατ' οίκον" εργασίες δεν περιλαμβάνεται η απομνημόνευση 
κειμένων. Η "κατ' οίκον" εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά.

-



Αναλυτικά: οι κατ΄οίκον εργασίες πρέπει να έχουν τα εξής γνωρίσματα:

1. Να μην είναι απλές αντιγραφές (από εγκυκλοπαίδειες κτλ) και απομνημονεύσεις.
2. Να είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς βοήθεια των γονέων. Γι' 

αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν.
3. Να μην περιέχουν δυσκολίες άλλες εκτός από ό,τι συγκεκριμένο προβλέπεται 

κάθε φορά να ελεγχθεί.
4. Να δίνονται έπειτα από συζήτηση με τους μαθητές, ώστε να διευκρινίζονται οι 

δυσκολίες τους και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή τους
5. Να μη δίνονται ως τιμωρίες.
6. Να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η διόρθωσή τους από το δάσκαλο και να 

μην δίνονται όταν δεν πρόκειται να ελεγχθούν.
7. Να είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας δεξιότητας
8. Να συμβάλλουν στην προετοιμασία της επόμενης ενότητας, χωρίς αυτό να 

γίνεται κατά σύστημα και υποχρεωτικά.
9. Να μην απαιτείται γραπτή εκτέλεση εργασιών που μπορούν να γίνουν με 

ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο (προφορικά)



Το μάθημα -Ποια στάδια περιλαμβάνει:
1. Κινητοποίηση των μαθητών

2. Αναστοχασμό στην ήδη υπάρχουσα γνώση και δεξιότητες

3. Γνωστική σύγκρουση

4. Εμπλουτισμός (νέα γνώση) 

5. Εφαρμογή της νέας γνώσης σε διάφορα πλαίσια 

6. Αξιολόγηση: 

Οι έρευνες δείχνουν ότι σε σχέση με τις εργασίες στο σπίτι όταν οι εργασίες 
γίνονται στο σχολείο τα αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών είναι καλύτερα



Οι εργασίες στο σπίτι : Η φιλοσοφία του Σχολείου
● Οι εργασίες δίνονται στους μαθητές μετά από συνεννόηση των εκπαιδευτικών ώστε 

να υπάρχει καθημερινά  μία στην ελληνική και  μία σε ξένη γλώσσα
● Οι εργασίες είναι γενικα έχουν νόημα και επιτελούν ένα γνωστό σκοπό και είναι: 

- είτε καταγραφή με γραπτό ή προφορικό λόγο και ζωγραφική ενός βιώματος , μιας 
συνέντευξης (συναισθηματική νοημοσύνη, αυτοοργάνωση) 

- είτε επίλυση προβλήματος με μοντέλο ,γρίφου-παιχνιδιού

- είτε project 

- είτε χρήση νέου λεξιλογίου σε προτάσεις (ξένες γλώσσες), 

- είτε ανάγνωση βιβλίου λογοτεχνίας , άρθρων ή βιβλία άλλων τάξεων και 
μαθημάτων 

- είτε παρακολούθηση  βίντεο ή ηλεκτρονικών ή άλλων παιχνιδιών,website

● Διαφοροποιημένες ανάλογα με την δεξιότητα που πρέπει αν αναπτύξει ο μαθητής 
(π.χ. απαρίθμηση, ανάγνωση, διόρθωση και αντιγραφή μαις έκθεσης κ.λ.π.)



Οι εργασίες στο σπίτι : Η φιλοσοφία του Σχολείου μας
Τα project από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο ως ένας αποτελεσματικός 
τρόπος :

- να μαθαίνει το παιδί νέες γνώσεις σε πολλαπλά πλαίσια
- να εξασκεί σημαντικές δεξιότητες όπως αναζήτηση αξιόπιστων πηγών, 

κριτική ικανότητα ελέγχου των σημαντικών και ενδιαφερόντων δεδομένων, 
- ικανότητα σύνθεσης και παρουσίασής τους, διαχείριση χρόνου, χρήση Η/Υ
- να συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας του στο θέμα που μελετά
- να αξιολογεί την εργασία του  με βάση κριτήρια
- να αποκτά αναστοχασμό για όσα έμαθε μέσα από τη διαδικασία   

προκειμένου να βελτιώνεται και να αναλαμβάνει απαιτητικότερα έργα

Η αξιολόγηση μέσα από portfolio δηλαδή ενδεικτικές εργασίες του μαθητή κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς βοηθάει το μαθητή να αποκτήσει επίγνωση της εξέλιξήςς του 
και να βιώνει την πρόοδό του σύμφωνα με τα κριτήρια που μοιράζεται με τον 
εκπαιδευτικό και την ομάδα.  



2ο μέρος:      
Η αυτονομία του παιδιού στο   σπίτι 



Ο “καλός γονιός” 

● ΄Εχει πάντα καλές προθέσεις!
● Υπερεμπλέκεται με το παιδί.
● Υπερπροστατεύει το παιδί.
● Υπερελέγχει το παιδί.
● Στερεί από το παιδί την ευκαιρία να βρει λύσεις στο πρόβλημά 

του.
● Στερεί από το παιδί την ευκαιρία να αναλάβει τις ευθύνες του.
● Γίνεται «χαλί» που το πατά το παιδί του.

 



Ο “καλός γονιός”

Τυπικός διάλογος γονιού - παιδιού:

- «Γιατί;» 
- «Επειδή το λέω εγώ»

Λέει :
«Κούμπωσε το παλτό σου»
«Μην ξεχάσεις τα βιβλία σου»
«Διάβασε τα μαθήματά σου»





Τι μπορεί να κρύβει η ανάγκη μας να είμαστε καλοί 
γονείς;
● Είναι το ζήτημα της “καθαρής ευκολίας”.
● ΄Εχουμε να αντιμετωπίσουμε τα έντονα συναισθήματα που μας 

προκαλεί η σύνδεση με τα παιδιά μας: Πρέπει να 
αγωνιστούμε να μην βλέπουμε τις αποτυχίες τους σαν δικές 
μας αποτυχίες και τους στόχους τους σαν δικά μας όνειρα.

● Αντλούμε μια βαθιά ικανοποίηση από το γεγονός ότι είμαστε 
εντελώς απαραίτητοι σε αυτά τα μικρά πλάσματα (πόνος και 
κενό όταν δεν μας έχουν πια ανάγκη).

● Νιώθουμε ικανοί στον ρόλο αυτό που ίσως σε άλλους να μην 
νιώθουμε











Όταν ένα άτομο είναι συνέχεια εξαρτημένο από ένα 
άλλο….

Η αντίδρασή σας…….

Το συναίσθημά σας….



Ο αποτελεσματικός γονιός
Στηρίζει το παιδί
Ακούει το παιδί
Σέβεται την ιδιαιτερότητά του
Του επιτρέπει να κάνει λάθος
Του δίνει επιλογές- Δεν παρεμβαίνει με άμεσες συμβουλές
Δεν σπεύδει να απαντήσει
Δεν κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις
Ενθαρρύνει την αναζήτηση πηγών βοήθειας
Δεν του αφαιρεί την ελπίδα 



3ο μέρος 
Προϋποθέσεις για να βοηθήσει ο γονιός το παιδί στο σπίτι 
“οι εργασίες για το σπίτι μπορεί να φέρουν κοντά γονείς και παιδιά και να 

δημιουργήσουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη επικοινωνία, αλληλεπίδραση.”

ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ;;;



Πώς αποφεύγουμε τις εντάσεις στην επικοινωνία με το παιδί.

Κύκλος Επαφής



Αποφυγή συνεπειών έντασης απο τον ενήλικα
1) Επίγνωση (self awareness): 

Τεχνικές :  μνήμη , έμφαση στην αίσθηση του σώματος

 βιώνοντας την συνέχεια του 

συναισθήματος , λεκτικοποίηση 

2) Ενεργητική ακρόαση 
3) ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ



Πριν το διάβασμα;
1) Αναγνωρίζω την ανάγκη μου(τι θέλω απο την επαφή)
2) Αναγνωρίζω το συναίσθημα μου
3) Αναγνωρίζω το ρόλο μου
4) Κρίνω εάν θα το υλοποιήσω ή όχι 

ΛΑΜΒΑΝΩ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΜΟΥ: την γνησιότητα του αιτήματος

                                     Χειρισμός ή ανάγκη;







Αναγνωρίζω το ρόλο μου

  Τι είμαι;



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

“ Κυρία Χριστίνα ,ο λόγος που έφερα τον γιό μου (7 χρονών ) να τον διαβάζεται 
εσείς είναι γιατί εγώ νιώθω πως δεν μπορώ.

Θυμώνω τόσο πολύ μαζί του όταν δεν καταφέρνει κάτι …..χάνω την ψυχραιμία 
μου και γίνομαι άλλος άνθρωπος .Του φωνάζω ...και γίνεται χαμός.Δεν το αντέχω 
αυτό.Νιώθω πως με μισεί ,με φοβάται..Κι εγω το ίδιο.Εγώ θέλω να είμαι η μαμά 
του ,αυτό και μόνο αυτό.”



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://journals.sagepub.com/author/Patall%2C+Erika+A Harris Cooper, Jorgianne Civey Robinson, Erika A 
PatallDoes Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003 

https://www.huffingtonpost.com/section/teenTEEN  Dec 06, 2017 This Is How Much Homework Teens Do Around 
The World

https://www.usnews.com/topics/author/the-hechinger-report Homework is reinforcing the achievement gap 
between the rich and the poor, say authors of a new study.

 https://www2.ed.gov/teachers/how/parents/homework-tips/homework-speaker.pdf

https://www2.ed.gov/pubs/parents/LearnPtnrs/home.html 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/does-homework-perpetuate-inequities-in-edu
cation_5jxrhqhtx2xt-en

Ευαγγελοπούλου Ε., Κάβουρα Σελλή Μ, Κυριαζή Ου., Μπενέκου Ε, Παπαστυλιανού Α, Σκαύδη Δ. “Δημοτικό 
Σχολείο και Γονείς: Οικοδομώντας μια δημιουργική σχέση” (2000), Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Χατζηδήμου Δ., Στραβάκου Π., Κουγιουρούκη Μ. “Οι κατ΄οίκον εργασίες μέσα από την ανίχνευση της ελληνικής 
και ξένης βιβλιογραφίας”, (2007) Θςσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη

http://journals.sagepub.com/author/Patall%2C+Erika+A
http://journals.sagepub.com/author/Cooper%2C+Harris
http://journals.sagepub.com/author/Robinson%2C+Jorgianne+Civey
http://journals.sagepub.com/author/Patall%2C+Erika+A
http://journals.sagepub.com/author/Patall%2C+Erika+A
https://www.huffingtonpost.com/section/teen
https://www.usnews.com/topics/author/the-hechinger-report
https://www2.ed.gov/pubs/parents/LearnPtnrs/home.html

