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Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Α & Β τάξεις)
Σχολείο: … …………………
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού … …………
Μάθημα που δίδαξε: Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
Μήνες: …..
Να αναφερθείτε στις Διδακτικές Ενότητες που διδάχτηκαν

1η Διδακτική ενότητα: Κόμικς (χιούμορ-σχολική ζωή-οικογενεικές σχέσεις)
Διάρκεια διδασκαλίας της ενότητας: 12 διδακτικές ώρες
Δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά τη διδασκαλία:Τα παιδιά αρχικά
δυσκολεύτηκαν στην κατανόηση των κειμένων.Τους ξένισε το
είδος(κόμικς).Πολλά από τα παιδιά έβλεπαν πρώτη φορά κόμικς.Στη
συνέχεια όμως εξοικειώθηκαν μαζί του και έφτασαν στο σημείο να
φτιάξουν δικές τους μικρές ιστορίες σε κόμικς.
Ανταπόκριση-συμμετοχή στο μάθημα: Η πρώτη αντίδραση ήταν: “Τι είναι
αυτό;”.Σταδιακά ανταποκίνονταν όλο και περισσότερο.Η σχολική ζωή και οι
σχέσεις με τους ενήλικες τους άρεσαν περισσότερο.Τα παιδιά
εκφράστηκαν για θέματα που τους αφορούν.Η ελευθερία έκφρασης που
ένιωθαν ότι είχαν υπήρξε καθοριστική για τη συμμετοχή τους στο
μάθημα.Η απουσία σωστού‐λάθους ήταν σημαντική για να ξεδιπλώσουν‐
με αφορμή τα κείμενα‐τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους.
Παρατηρήσεις σχετικές με τα διδακτικά υλικά: Η δυνατότητα επιλογής κειμένων είναι
πολύ βοηθητική.
Προσδοκώμενη βοήθεια από τις επόμενες επιμορφώσεις: Όσο περισσότερες τόσο
καλύτερα!

2η Διδακτική ενότητα: Τραγούδι
Διάρκεια διδασκαλίας της ενότητας: 2 διδακτικές ώρες
Δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά τη διδασκαλία: Το τμήμα αποτελούνταν από
αγόρια μόνο[τα κορίτσια(8‐9) παρακολούθησαν 2‐3 μαθήματα και στη
συνέχεια δεν εμφανίστηκαν ξανά.Θεωρώ ότι μάλλον λειτούργησε
καθοριστικά το γεγονός ότι κάποια φορά τους κέρασα τοστ...έκτοτε τα
καρίτσια μου εξαφανίστηκαν.Το χρεώνομαι προσωπικά και είναι ένα θέμα
που με απασχόλησε και που το διερευνώ).
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Το τραγούδι(μετά τα εισαγωγικά,ακούσαμε το Μουσείο) στην
ιδιοσυγκρασία των δικών μου μαθητών ήταν κάτι μη οικείο.
Επιπλέον να σημειωθεί ότι τα παιδιά αυτά προέρχονταν από ένα τμήμα
στο
κανονικό
πρόγραμμα,όπου
δεν
υπήρχε
ουσιαστικά
φιλόλογος.Διδάσκονταν
μεν
τα
φιλολογικά
μαθήματα
αλλά
‘κουτσουρεμένα’,λίγο απ’όλα και επι της ουσίας τίποτα.Επίσης,η
πλειοψηφία των παιδιών στην ΕΔ είχε πολλές δυσκολίες όσον αφορά στη
γλώσσα και με δεδομένη την ούτως ή άλλως μικρή χρονική διάρκεια του
προγράμματος οι στόχοι ήταν δύσκολο να επιτευχθούν.
Μια ακόμη δυσκολία ήταν αυτή που προέκυψε εξαιτίας μου .Σίγουρα δεν
ενδιαφέρει το πρόγραμμα αλλά σχετίζεται με τη διαδικασία αφού σοβαροί
λόγοι υγείας με ανάγκασαν να απουσιάζω από τις 9 Μαΐου και εξής με
αποτέλεσμα να διακοπεί αιφνίδια η επαφή μου με τα παιδιά.
Ανταπόκριση-συμμετοχή στο μάθημα: Γενικά, θα έλεγα ότι τα παιδιά χάρηκαν στο
σύνολό τους τα μαθήματα.Διαπίστωσαν ότι Λογοτεχνία είναι και κάτι άλλο
από αυτό που διδάσκονται στο κανονικό πρόγραμμα και ότι είναι πολύ
δημιουργικό με αφορμή κείμενα άλλων να παράγουν ελεύθερα λόγο δικό
τους.
Παρατηρήσεις σχετικές με τα διδακτικά υλικά: Τα ισχύοντα είναι καλά.Θα μπορούσαν
ίσως να εμπλουτισθούν και με άλλα θέματα[φαντάζομαι ότι προτιμώνται θέματα
ευχάριστα αλλά αναρωτιέμαι κατά πόσο μια ενότητα που θα σχετιζόταν με την
ενδοοικογενειακή βία θα μπορούσε ίσως να ενταχθεί( ?)]
Προσδοκώμενη βοήθεια από τις επόμενες επιμορφώσεις: Το να μιλάμε μαζί σας μάς
κάνει καλό! Οπότε.....
Ημερομηνία …………..
Υπογραφή … ………

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ!!
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Κρίσεις σχετικές με την ευρύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας (ΕΔ) [μπορούν να κατατεθούν και ανωνύμως]
Παρακαλούμε, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα.
1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πρόγραμμα της ΕΔ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες
σας;
Καθόλου
1

Λίγο
2

Αρκετά
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

Αιτιολογήστε συνοπτικά την απάντησή σας:
Πάρα πολύ κι αυτό γιατί σε ελάχιστο χρόνο τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά
2. Ποια νομίζετε ότι ήταν τα δυνατά/ θετικά σημεία του προγράμματος;
.Διαφορετικά κείμενα.,διαφορετική προσέγγιση,διαφορετική οπτική,δυνατότητα
επιλογής
3. Ποια νομίζετε ότι ήταν τα αδύνατα σημεία του προγράμματος;
Λίγος ο χρόνος /Τραγούδια όχι τόσο κοντά σε αυτά που ακούνε τα παιδιά.
4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι επιτεύχθηκε καθένα από τα παρακάτω στο πλαίσιο του
προγράμματος της ΕΔ; (1= καθόλου …… 5= πάρα πολύ)
Μου δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσω και να προβληματιστώ για την εκπαιδευτική
πράξη γενικά
Κατανόησα καλύτερα θέματα συνύπαρξης παιδιών από διαφορετικές ομάδες στην
τάξη
Απέκτησα περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη διδασκαλία διαφορετικών ομάδων
μαθητών
Ανέπτυξα δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης διαφορετικών ομάδων
μαθητών στην τάξη

5
5
5
5

5. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος /η είστε από την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΔ
(1= καθόλου …… 5= πάρα πολύ);
Ως προς τους στόχους
Ως προς το περιεχόμενο
Ως προς τη μέθοδο
Ως προς τη στήριξη της διδακτικής πράξης

3
4
5
5
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Ως προς τη συνεργασία με τους υπευθύνους
Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό
Ως προς την επάρκεια της επιστημονικής ομάδας
Ως προς την οργάνωση

5
4
5
5

6. Τελικά, με βάση τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της ΕΔ, θεωρείτε ότι είναι εφικτό
να τροποποιήσετε τη διδακτική σας πρακτική; Αιτιολογήστε συνοπτικά την άποψή
σας.
Φυσικά και είναι. όγω προηγούμενης συμμετοχής μου στο πρόγραμμα θεωρούσα ότι
ξεκινούσα αυτή την περίοδο έχοντας ήδη τροποποιημένη τη διδακτική μου πρακτική,
για να διαπιστώσω στην πορεία και μέσα από τις επιμορφώσεις ότι κάθε φορά υπάρχει
κάτι νέο να μάθει κάποιος.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Σας ευχαριστώ και εγώ!
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