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ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Διαδικαςία υλοποίθςθσ

• Αντικείμενο διδαςκαλίασ 

– Νερό

– Εννοιολογικόσ χάρτθσ (CmapTools)

• κοπόσ δραςτθριότθτασ, άξονεσ, κριτιρια και 
κλίμακα αξιολόγθςθσ (κλείδα) 

• υγκρότθςθ ομάδων

• Ανάπτυξθ κζματοσ

• υγκζντρωςθ – επεξεργαςία ςτοιχείων (Google docs)

• υηιτθςθ, υμπεράςματα
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Ώρα για ςυηιτθςθ και 
ςυμπεράςματα



 Πότε καταγράφουμε τισ παρατηρήςεισ 

• κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ όταν οι 
μακθτζσ εργάηονται μόνοι τουσ

• ςτο διάλειμμα

• μετά από το τζλοσ των μακθμάτων τθσ θμζρασ

• μια άλλθ θμζρα τθσ εβδομάδασ αφιερωμζνθ 
ειδικά για τον ςκοπό αυτό
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Η περιγραφική ζκθεςη (1)

• Επίςθμθ, γραπτι, περιεκτικι, περιγραφικι 
μορφι ανατροφοδότθςθσ και ενθμζρωςθσ για 
μακθτζσ και γονείσ

• Δίνεται ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ ι δυο 
φορζσ κατά τθ διάρκειά του

• Γραμμζνθ ςε ελεφκερθ μορφι απευκφνεται είτε 
ςτουσ γονείσ, είτε ςτον ίδιο τον μακθτι

• Περιγράφει τισ επιδόςεισ ανά μάκθμα

• Περιγράφει αδυναμίεσ και ικανότθτεσ ςτον 
κοινωνικό και ςυμμετοχικό τομζα
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 Η περιγραφική ζκθεςη (2)

• Περιλαμβάνει προτάςεισ του δαςκάλου για 
υπζρβαςθ των δυςκολιών και των προβλθμάτων

• Κινθτοποιεί τουσ γονείσ: ςυνεργαςία-διάλογοσ

• Αμβλφνει το ανταγωνιςτικό πνεφμα (αδυναμία 
ςφγκριςθσ των περιγραφικών εκκζςεων μεταξφ 
τουσ)
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 Η περιγραφική ζκθεςη (3)

• Θα πρζπει να αποφεφγονται:

• επιςτθμονικζσ εκφράςεισ και όροι

• ξενικζσ λζξεισ

• λεπτομζρειεσ του Α.Π.

• αφοριςτικζσ ι μειωτικζσ εκφράςεισ για τθν 
προςωπικότθτα του μακθτι

• ςυγκρίςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ

• αποφατικζσ τελικζσ κρίςεισ

• αρνθτικζσ προγνώςεισ για το μζλλον
27/3/2017

8

ΣΑΤΡΟ ΚΩΣΑΚΗ Χ. ΤΜΒ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ & 

ΜΗΧ/ΚΟ Η/Τ



 

27/3/2017
ΣΑΤΡΟ ΚΩΣΑΚΗ Χ. ΤΜΒ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ & 
ΜΗΧ/ΚΟ Η/Τ

9



 Ερωτιςεισ;
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Σήμερα
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ΕΤΧΑΡΙΣΩ
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