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ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σχολείο & Τμήμα: ……

Ημερομηνία: ……

Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ)
α/α

1

Σχολιασμός και αιτιολόγηση
της επίδοσης στο πρόγραμμα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ της ΕΔ (συχνότητα
παρουσιών, συμμετοχή στο
ΜΑΘΗΤΗ
μάθημα, αυτοπεποίθηση,
ποιότητα εργασιών)

χχχχχχ

Δεν παρακολουθούσε τα
μαθήματα.

Βασικές δυνατότητες και
αδυναμίες (δεξιότητες ή/και
ικανότητες) του μαθητή στα
μαθηματικά του κανονικού
προγράμματος (στο βαθμό
του δυνατού) και της ΕΔ.

Εξέλιξη της επίσημης
βαθμολογίας (στο αντίστοιχο
της ΕΔ μάθημα στο κανονικό
πρόγραμμα) σε συνεργασία
με τον/την εκπαιδευτικό του
κανονικού ωραρίου (εάν δεν
συμπίπτουν)

Α 3μηνο:
Β 3μηνο:
Γ 3μηνο:

2

χχχχχχχ

Δεν παρακολουθούσε τα
μαθήματα.

Α 3μηνο:
Β 3μηνο:
Γ 3μηνο:

3

χχχχχχχ

Δεν παρακολουθούσε τα
μαθήματα.

Α 3μηνο:

Σημείωση: Παρακαλούμε, να συμπληρώσετε το έντυπο και να το στείλετε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση elsotir@hotmail.com

Σχολιασμός της πιθανής επίδρασης
του προγράμματος της ΕΔ στην
επίδοση στο αντίστοιχο μάθημα στο
κανονικό πρόγραμμα (ειδικότερα
αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό
και τη διδακτική προσέγγιση που
αξιοποιήθηκε)
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Β 3μηνο:
Γ 3μηνο:
4

χχχχχχ

Δεν παρακολουθούσε τα
μαθήματα.

Α 3μηνο:
Β 3μηνο:
Γ 3μηνο:

5

6

7

χχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχ

Συχνή παρουσία,
συμμετείχε στο μάθημα
αλλά ήθελε βοήθεια για να
κατανοήσει τι ζητούσαν οι
δραστηριότητες. Τον
τελευταίο καιρό δεν
ερχόταν σχεδόν ποτέ στο
μάθημα της ΕΔ.
Συχνή παρουσία,
συμμετείχε στο μάθημα και
εκτελούσε επιτυχώς τις
περισσότερες
δραστηριότητες.
Όχι τόσο συχνή παρουσία
στη αρχή και όσο περνούσε
ο καιρός δεν ερχόταν
σχεδόν ποτέ.

Αντιμετώπιζε με επιτυχία
τις δραστηριότητες αν του
δινόταν όμως πρώτα ένα
παράδειγμα.

Α 3μηνο:13
Β 3μηνο:13
Γ 3μηνο: 14

Δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερες Α 3μηνο:14
δυσκολίες στις
δραστηριότητες της ΕΔ.
Β 3μηνο:13
Γ 3μηνο: 14
Δυσκολευόταν να
εκφραστεί. Δυσκολευόταν
στις πράξεις.
Δυσκολευόταν να
κατανοήσει τις
δραστηριότητες.

Α 3μηνο:11
Β 3μηνο:11
Γ 3μηνο: 12

Σημείωση: Παρακαλούμε, να συμπληρώσετε το έντυπο και να το στείλετε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση elsotir@hotmail.com

Οι δραστηριότητες με τη μορφή
παιχνιδιού ενεργοποιούσαν την
ανταγωνιστικότητα με αποτέλεσμα
να δείχνει περισσότερη
αυτοπεποίθηση και συμπάθεια για
τα μαθηματικά.
Στην συγκεκριμένη μαθήτρια
νομίζω η ΕΔ έδωσε τη ευκαιρία να
αντιμετωπίσει μαθηματικά
προβλήματα με ελεύθερη σκέψη
και πρωτοβουλία όχι όπως είχε
μάθει μόνο διδασκόμενη μια
αυστηρή μέθοδο.
Δεν παρακολούθησε πολλά
μαθήματα για να εξελιχθεί
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8

χχχχχχχχχχχχχχ

Δεν παρακολουθούσε τα
μαθήματα.

Α 3μηνο:
Β 3μηνο:
Γ 3μηνο:

9

χχχχχχχχχχχχχχχχ

Δεν παρακολουθούσε τα
μαθήματα.

Α 3μηνο:
Β 3μηνο:
Γ 3μηνο:

10

χχχχχχχχχχχχχχχχχ

Συχνή παρουσία με
αυτοπεποίθηση συμμετείχε
στο μάθημα της ΕΔ
αποτελεσματικά.

Δυσκολευόταν να εκφράσει Α 3μηνο:13
σωστά αυτό που σκεφτόταν
όμως αντιμετώπιζε όλες τις Β 3μηνο:13
δραστηριότητες με
επιτυχία.
Γ 3μηνο: 14

11

χχχχχχχχ

Συχνή παρουσία με
αυτοπεποίθηση συμμετείχε
στο μάθημα της ΕΔ
αποτελεσματικά.

Α 3μηνο:12

12

χχχχχχχχχχ

Ιδιαίτερα έξυπνος μαθητής
μπόρεσε να αντιμετωπίσει
με επιτυχία ακόμη και
δραστηριότητες
μεγαλύτερου επιπέδου
δυσκολίας.
Συχνή παρουσία και
Ανταποκρινόταν με
συμμετοχή στο μάθημα της επιτυχία σχεδόν σε όλες τις
ΕΔ.
δραστηριότητες έδειχνε
πως έχει δυνατότητες αν
και νομίζω πως γενικά ούτε
διαβάζει ούτε προσπαθεί
στο σχολείο .

Β 3μηνο:13
Γ 3μηνο: 14
Α 3μηνο:12
Β 3μηνο:10
Γ 3μηνο: 12

Σημείωση: Παρακαλούμε, να συμπληρώσετε το έντυπο και να το στείλετε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση elsotir@hotmail.com

Επειδή οι δραστηριότητες της ΕΔ
απαιτούν κατά βάση τη σωστή
σκέψη την οποία έχει ο Γιουνούζ
τονώθηκε η αυτοπεποίθηση του
και βελτιώνεται συνεχώς.
Για τον Σεζέρ πιστεύω πως τα
μαθήματα ΕΔ είναι μια ευκαιρία
να ασχοληθεί με τα μαθηματικά
στα οποία είναι καλός και να το
αναγνωρίσει και ο ίδιος.
Η συγκεκριμένη μαθήτρια νομίζω
πως δεν είχε υψηλούς στόχους και
απαιτήσεις για τον εαυτό της. Το
γεγονός ότι στις δραστηριότητες
της ΕΔ τα καταφέρνει ίσως την
κάνει να αλλάξει στάση.
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ΙΙ. Διδακτικό Έργο
1. Γενικά
(Διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν, εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές / δειγματοληπτικά, δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί
στο έργο τους)
Δραστηριότητες-παιχνίδια βρήκαν πολύ ανταπόκριση από τους μαθητές και ήταν μια ευκαιρία να λειτουργήσουν ομαδικά Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έδειξαν επίσης σε δραστηριότητες με θεματολογία σχετική με την σχολική ύλη. Πολύ καλά αποτελέσματα επίσης είχαν οι
δραστηριότητες με τις ακολουθίες παρόλο που η έννοια της ακολουθίας τους είναι άγνωστη στο Γυμνάσιο.
2. Σχολιασμός της μαθησιακής εξέλιξης των μαθητών
(Συχνότητα παρουσιών, βαθμός εμπλοκής των μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες, στρατηγικές μάθησης που ανέπτυξαν, αλλαγές
στην επίδοσή τους, εξέλιξη της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας των μαθητών και ό,τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης της
πιθανής προόδου τους)
Οι μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματα έχουν συχνή και ουσιαστική παρουσία στο μάθημα. Αντίθετα υπάρχουν μαθητές που ενώ
είναι γραμμένοι στο πρόγραμμα δεν έχουν έρθει ποτέ ή έχουν έρθει μία φορά. Υπάρχει και η περίπτωση ενός μαθητή που ενώ ερχόταν
πάντα άλλαξαν τα δρομολόγια των λεωφορείων και τελευταία δεν έρχεται στο μάθημα της ΕΔ.
3. Παρατηρήσεις σχετικά με τα διδακτικά υλικά του προγράμματος και τη γενικότερη διδακτική προσέγγιση.
(Αποδοχή του υλικού και ανταπόκριση των μαθητών σε αυτό γενικά, συμβολή του υλικού στη μάθησή τους, επιτεύγματα των μαθητών με
το υλικό, αδυναμίες του υλικού, δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά τη χρήση του. Επιπλέον, επιτυχείς διδακτικές πρακτικές
που αναπτύχθηκαν, δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διδακτική πράξη).
Σημείωση: Παρακαλούμε, να συμπληρώσετε το έντυπο και να το στείλετε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση elsotir@hotmail.com
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Οι δραστηριότητες του υλικού των μαθηματικών προσφέρουν πλούσια θεματολογία για εμάς. Οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον προς
αυτές επιζητούν όμως βοήθεια σε σχέση με την ύλη του σχολείου. Για την Β΄ τάξη υπάρχουν δραστηριότητες σχετικές με την ύλη του
σχολείου ώστε καλύπτεται αυτή η ανάγκη τους. Επίσης, δραστηριότητες με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί κατά ομάδες βρήκαν την
περισσότερη ανταπόκριση από τους μαθητές και γιατί ο ανταγωνισμός τονώνει την αυτοπεποίθηση τους και γιατί μετά από τόσες ώρες
μάθημα λειτουργούν καλύτερα αντιμετωπίζοντας τα μαθηματικά σαν παιχνίδι.
3. Άλλες παρατηρήσεις

Ημερομηνία ………………………
Υπογραφή ……… …………….

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ!!
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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:
2. Ποια νομίζετε ότι ήταν τα δυνατά/ θετικά σημεία του προγράμματος;
Η ποικιλία του υλικού και των διαφορετικών τρόπων προσέγγισης......
3. Ποια νομίζετε ότι ήταν τα αδύνατα σημεία του προγράμματος;
Στην Γ γυμνασίου τα παιδιά επιζητούν καθαρά βοήθεια για το σχολείο οπότε δεν τους κερδίζουν εύκολα οι δραστηριότητες
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

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

4

Ως προς το περιεχόμενο

4

Ως προς τη μέθοδο

4

Ως προς τη στήριξη της διδακτικής πράξης

4

Ως προς τη συνεργασία με τους υπευθύνους

5

Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό

4

Ως προς την επάρκεια της επιστημονικής ομάδας

4

Ως προς την οργάνωση

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.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Σημείωση: Παρακαλούμε, να συμπληρώσετε το έντυπο και να το στείλετε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση elsotir@hotmail.com

