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έγκαιρη 
προετοιμασία

Τράπεζα
Θεμάτων

Η νέα εφαρμογή του 
ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ που βοηθά τους 
μαθητές να αναζητούν,  
να μελετούν, να σημειώνουν  
και να εκτυπώνουν τα θέματα  
και τις ενδεικτικές τους 
απαντήσεις από τη νέα  
Τράπεζα Θεμάτων.

Διαθέσιμη στο διαδίκτυο  
και ως εφαρμογή σε Android κινητά. 

σίγουρη
επιτυχία
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Εφαρμογή για τη νέα 
Τράπεζα Θεμάτωνdownload the App 

available on



Σε όλα τα μαθήματα παρουσιάζουμε 
θέματα από την Τράπεζα 
Θεμάτων, τόσο στην καθημερινή 
μας διδασκαλία όσο και στα 
επαναληπτικά μας Διαγωνίσματα.

Έχουμε προγραμματίσει μόλις 
ολοκληρωθεί η ύλη να καλύψουμε 
όλες τις κατηγορίες ερωτήσεων και 
ασκήσεων που περιλαμβάνονται 
στην Τράπεζα Θεμάτων. 

Η νέα μας εφαρμογή θα αποτελέσει 
τη βάση για την οργάνωση 
της Γενικής Επανάληψης και 
παροτρύνουμε όλους τους μαθητές 
μας να ξεκινήσουν να μελετούν τα 

Θέματα της 
Τράπεζας.

Σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων

Προετοιμάσου 
έγκαιρα, 
οργανωμένα, 
μεθοδικά.

Από τη φετινή σχολική χρονιά στις 
ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου  
τα μισά από τα θέματα σε κάθε μάθημα 
θα προκύπτουν με κλήρωση από την 
Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργήσει 
το Ινστιντούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.).

Ο βαθμός στις Εξετάσεις του Ιουνίου για 
την Α΄Λυκείου συμμετέχει κατά 50% στο 
γενικό βαθμό προαγωγής στη Β’ Λυκείου, 
με αποτέλεσμα η κακή επίδοση στις τελικές 
εξετάσεις να επηρεάζει πολύ το βαθμό.

Αν και ο γενικός μέσος όρος των μαθητών 
δεν προσμετράται για την εισαγωγή τους 
στο Πανεπιστήμιο είναι σημαντικό για 
τα παιδιά να έχουν μια ικανοποιητική 
επίδοση στις τελικές εξετάσεις.

Ένας καλός βαθμός δείχνει ότι τα παιδιά 
έχουν εμπεδώσει όσα διδάχθηκαν και 
τους δίνει αυτοπεποίθηση και δύναμη 
να συνεχίσουν στη Β΄Λυκείου, όπου τα 
μαθήματα -ειδικά του Προσανατολισμού- 
είναι πιο απαιτητικά. 

Είναι σημαντικό τα ίδια τα παιδιά να 
πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν 
στις τελικές γενικές Εξετάσεις. 
Οι συνθήκες όμως δεν ευνοούν καθώς: 
τα παιδιά πέρσι δεν έδωσαν εξετάσεις και 
φέτος δεν έχουν εξασκηθεί αρκετά σε δια 
ζώσης διαγωνίσματα προσομοίωσης,
ενώ παράλληλα το επίπεδο των θεμάτων 
ειδικά στα θετικά μαθήματα είναι υψηλό.

Ο ρυθμός διδασκαλίας της ύλης ίσως 
οδηγήσει στη μείωση της εξεταστέας ύλης 
ακόμη και στην κατάργηση της Τράπεζας 
Θεμάτων για τη φετινή χρονιά, αλλά ακόμη 
και σε αυτή την περίπτωση οι τελικές 
Εξετάσεις θα είναι αρκετά απαιτητικές.

Συνεπώς, είναι σημαντικό, ακόμη 
και με μειωμένη ύλη, να γίνει σωστή 
προετοιμασία για τις τελικές Εξετάσεις. 
Και η Τράπεζα Θεμάτων παρέχει μια 
εξαιρετική ευκαιρία για εξάσκηση  
και εμπέδωση των γνώσεων σε όλα τα 
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

www.trapeza-thematon.gr


