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πενηγναθηθή αλημιόγεζε…..

 ζπεηίδεηαη με ηε δεμημονγία μηαξ εηθόκαξ ηεξ 
πνμόδμο ημο μαζεηή θαη ηεξ μαζήηνηαξ ζε μηα 
ζογθεθνημέκε πενίμδμ θαη ηεξ πμνείαξ πμο έπεη 
δηακύζεη ζε ζογθεθνημέκμοξ ημμείξ πμο απμννέμοκ 
ηόζμ από ημ Πνόγναμμα πμοδώκ όζμ θαη από ημ 
παηδαγςγηθό πιαίζημ πμο δηαμμνθώκεηαη ζηεκ ηάλε, 
ημ μπμίμ …..

 αθμνά ζε πμηθίιεξ πηοπέξ ηεξ δνάζεξ ηςκ 
ζογθεθνημέκςκ μαζεηώκ/-ηνηώκ ζημ ζπμιείμ θαη 
επενεάδεηαη από ημ θμηκςκηθό θαη ημ εονύηενμ 
πμιηηηζμηθό πιαίζημ.



…πενηγναθηθή αλημιόγεζε

….. δίκεη πιενμθμνίεξ: 

 γηα ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ μαζαίκεη 
μ/ε μαζεηήξ/-ήηνηα θαη ηηξ δηαδηθαζίεξ 

πμο δνμμμιμγεί ζηεκ πνμζπάζεηά 
ημο/ηεξ κα μάζεη (δηαδηθαζία)

γηα ηηξ δεληόηεηεξ πμο ακαπηύζζεη 
μέζα από αοηή ηε δηαδηθαζία, ημ ηη 

ηειηθά μαζαίκεη (πνμϊόκ) θαη

 γηα ηε βειηίςζε πμο πανμοζηάδεη ζε 
όιμοξ αοημύξ ημοξ ημμείξ (πνόμδμξ). 



Γηαηί θνίκεηαη απαναίηεηε ε 
πενηγναθηθή αλημιόγεζε???

 Γλοπενεηεί ηεκ ακαηνμθμδμηηθή ιεηημονγία ηεξ αλημιμγηθήξ 

δηαδηθαζίαξ. 

 Ιπμνεί κα οπενεηήζεη ημοξ ζθμπμύξ θαη ημοξ ζηόπμοξ ηωκ 

Πνμγναμμάηωκ Σπμοδώκ, 

 Ιπμνεί κα αμβιύκεη ηεκ πίεζε γηα βαζμμζενία θαη ημκ 

οπένμεηνμ ακηαγςκηζμό 

 Πανέπεη ηε δοκαηόηεηα ακαιοηηθήξ, δηαθμνμπμηεμέκεξ θαη 

ζοκμιηθήξ πενηγναθήξ ηςκ επηδόζεςκ ημο μαζεηή θαη ηεξ 

μαζήηνηαξ

 Ιπμνεί κα ιεηημονγήζεη ςξ πανωζεηηθόξ πανάγμκηαξ, ώζηε μη 

μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ κα θηκεημπμηεζμύκ πεναηηένς με 

απώηενμ ζηόπμ κα βειηηςζμύκ, κα εκηζπύζμοκ ηεκ αοημγκςζία 

θαη ηεκ αοημακηίιερή ημοξ.



ηάδηα αλημιμγηθήξ δηαδηθαζίαξ

οιιμγή

Ηαηαγναθή

Ακάιοζε & 
Γνμεκεία

Αλημπμίεζε

Ημηκμπμίεζε



Ηνηηήνηα αλημιόγεζεξ ζηε Φ.Α.

• Ακάπηολε θηκεηηθώκ δελημηήηςκ

• Ακάπηολε ηθακόηεηαξ γηα ζομμεημπή ζε θοζηθέξ 
δναζηενηόηεηεξ

• Γκώζε θαη ακάπηολε εκόξ επηπέδμο θοζηθήξ θαηάζηαζεξ 
(ΦΗ) γηα ηεκ ογεία

• Ακάπηολε αοημ-έθθναζεξ θαη θμηκςκηθή αιιειεπίδναζε 
μέζα από ηε θοζηθή δναζηενηόηεηα

• Γκδηαθένμκ θαη ζομμεημπή

• οκενγαζία

• Αοημκμμία θαη ακάιερε πνςημβμοιηώκ



ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΔΤΚΑΣΑ ΕΙΓΖΑ

ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΣΟΙΓΖ ΠΟΤ 
ΥΡΓΖΑΔΟΚΣΑΖ ΒΓΘΣΖΩΕ



Ιέζμδμη αλημιόγεζεξ ζημ Δεμμηηθό

 α) ε αοημαλημιόγεζε, 

 β) ε εηενμαλημιόγεζε, 

 γ) μ αημμηθόξ θάθειμξ 

όποσ κσρίαρτο ρόλο ζηη διαδικαζία έτει ο 
ίδιος/α ο/η μαθηηής/-ήηρια, 

 δ) ε παναηήνεζε 

 ε) μη ζοδεηήζεηξ θαη 

 ζη) μη ενγαζίεξ/γναπηέξ δμθημαζίεξ

όποσ κσρίαρτο ρόλο ζηη διαδικαζία έτει ο ο/η 
εκπαιδεσηικός



Αοημαλημιόγεζε

Γίκαη μηα δηαμμνθςηηθή 
αλημιόγεζε όπμο μ μαζεηήξ/ηνηα 
πνμβιεμαηίδμκηαη ζπεηηθά με ημ 

επίπεδμ ηεξ  δμοιεηάξ ημοξ.



Φύιιμ αοημαλημιόγεζεξ μαζεηή



Φύιιμ αοημαλημιόγεζεξ μαζεηή 2



Φύιιμ αοημαλημιόγεζεξ μαζεηή 3



Γηενμαλημιόγεζε

Ε εηενμαλημιόγεζε μνίδεηαη ζακ ε 
δηαδηθαζία όπμο έκαξ ή 

πενηζζόηενμη μαζεηέξ αλημιμγμύκ 
ηεκ επίδμζε ημο ζομμαζεηή ημοξ, 
επηζεμαίκμοκ ηα πηζακά ιάζε θαη 
ζοζηήκμοκ ηνόπμοξ βειηηςζήξ 

ημο.



Γηενμαλημιόγεζε



Ε Παναηήνεζε

Ε ζοζηεμαηηθή παναηήνεζε (systematic 
observation) είκαη μηα δοκαμηθή πμημηηθή 
μέζμδμξ πμο αλημπμηείηαη πνμθεημέκμο κα 

θαηαγναθμύκ από ημκ παναηενεηή θαηκόμεκα 
θαη θαηαζηάζεηξ, όπςξ αοηά ιαμβάκμοκ πώνα. 

Σε πνεζημμπμημύκ εθπαηδεοηηθμί θαη 
ενεοκεηέξ γηα κα θαηακμήζμοκ ηα γεγμκόηα 

θαη κα ακαδεηπζμύκ ηα κμήμαηα ηςκ πνάλεςκ 
ηςκ οπμθεημέκςκ θαη ηςκ ζύκζεηςκ 

αιιειεπηδνάζεςκ… 



Παναηήνεζε & Ηαηαγναθή

Γπηηνέπεη ζημκ/ηεκ εθπαηδεοηηθό κα 
πενηγνάρεη ηε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ θαη ημκ 
ηνόπμ με ημκ μπμίμ ζοκηειείηαη ζημ 
ζογθεθνημέκμ εθπαηδεοηηθό πιαίζημ. 

Έπεη ηε δοκαηόηεηα  κα επηζεμάκεη 

ηη έπεη μάζεη θάζε μαζεηήξ/-ήηνηα, 

πώξ ημ έπεη μάζεη θαη 

ηη ημκ/ηεκ θηκεημπμηεί, 

πμηα είκαη ε αιιειεπίδναζε ημο μαζεηή 
θαη ηεξ μαζήηνηαξ ηόζμ με ημ πενηεπόμεκμ 
ηεξ μάζεζεξ, όζμ θαη με ηα απμηειέζμαηά 
ηεξ



Φύιιμ παναηήνεζεξ & 
θαηαγναθήξ μαζεηή 1



Φύιιμ παναηήνεζεξ & θαηαγναθήξ 
μαζεηή 2



Φύιιμ παναηήνεζεξ& θαηαγναθήξ 
μαζεηή 3



Αημμηθόξ θάθειμξ μαζεηή

•Ιπμνεί κα πενηιαμβάκεη

•Γνγαζίεξ

•Φύιια ενγαζίαξ

•Φςημγναθίεξ-βίκηεμ

•Πνμηάζεηξ ημο μαζεηή γηα ημ 
μάζεμα



Έθζεζε πνμόδμο

Αθμύ γίκεη ε πενηζοιιμγή όιςκ ηςκ 
πνμακαθενόμεκςκ ζημηπείςκ, ζοκηάζζεζαη 

ε έθζεζε πνμόδμο ημο μαζεηή.



Έθζεζε πνμόδμο…



Σμ οπμζηενηθηηθό
οιηθό πενηιαμβάκεη:

•βαζηθέξ ζεςνεηηθέξ ανπέξ ηεξ Π.Α. 

•μεζόδμοξ γηα ηε ζοιιμγή θαη θαηαγναθή 
αλημιμγηθώκ ζημηπείςκ με παναδείγμαηα 

•ηα ζηάδηα θαη ημοξ ηνόπμοξ ζοιιμγήξ, 
θαηαγναθήξ, ενμεκείαξ, αλημπμίεζεξ θαη 
θμηκμπμίεζεξ ηςκ αλημιμγηθώκ ζημηπείςκ

•ηε δηαδηθαζία ηεξ πμημηηθήξ απμηύπςζεξ 
ηςκ αλημιμγηθώκ ζημηπείςκ ζηεκ έθζεζε 
πνμόδμο

•γεκηθά θαη εηδηθά θνηηήνηα αλημιόγεζεξ γηα 
ημοξ ημμείξ θαη ηα γκςζηηθά ακηηθείμεκα

•ζεκάνηα ακάπηολεξ δηαδηθαζηώκ αλημιόγεζεξ




