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Του Μαλακούδη Μανώλη



Η συστηματική συλλογή
δεδομένων επιτρέπει

 Την εκπόνηση ατομικού διδακτικού
σχεδίου για το μαθητή

 Τον έλεγχο της προόδου του στο
τέλος της σχολικής χρονιάς
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Θεωρητικό πλαίσιο

 Η μάθηση με ενίσχυση αποτελεί
σημαντικό χαρακτηριστικό της

ανάπτυξης των ανθρώπων
 Η «αποτελεσματική διδασκαλία» είναι

η βοήθεια που επιτρέπει στο μαθητή
να ολοκληρώσει ένα έργο με τις δικές

του δυνάμεις

3

 Η μάθηση με ενίσχυση αποτελεί
σημαντικό χαρακτηριστικό της

ανάπτυξης των ανθρώπων
 Η «αποτελεσματική διδασκαλία» είναι

η βοήθεια που επιτρέπει στο μαθητή
να ολοκληρώσει ένα έργο με τις δικές

του δυνάμεις



Χαρακτηριστικά διδακτικής
αξιολόγησης

 Είναι μια συστηματική διαδικασία
 Αποτελεί μέρος της διδασκαλίας
 Αφορά τη συλλογή αντικειμενικών

δεδομένων
 Διακρίνεται σε δυο επίπεδα (γενική

εκτίμηση-εμβάθυνση)
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Φύλλο Αξιολόγησης

Κ : Καθόλου, αν δεν γνωρίζει το
διδακτικό στόχο

 Β : Βοήθεια, αν τον πραγματοποιεί με
βοήθεια

 Μ : Μόνος, αν τον εκτελεί χωρίς καμιά
βοήθεια
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Συμπεράσματα

 Μέσα από αυτήν τη δράση αναδεικνύεται ο
διεπιστημονικός χαρακτήρας της Ειδικής Αγωγής

 Καλλιεργείται κουλτούρα συνεργασίας στη Σχολική
Μονάδα

 Προσφέρεται ένα πλαίσιο για την επιλογή των
υλικών και των δραστηριοτήτων
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Τα παιδιά:
 Δουλεύουν σκληρότερα, μαθαίνουν

περισσότερο
 Γίνονται ανταγωνιστικά

 Βελτιώνουν τις επιδόσεις τους
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Ο εκπαιδευτικός πετυχαίνει:

 Να αυξήσει το ενδιαφέρον του μαθητή
 Να μειώσει την αρνητική στάση του
 Να αυξήσει το χρόνο διδασκαλίας

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- Καλές Πρακτικές
http://zeus.pi-schools.gr/epimorfosi/library/kp/

Δευτεροβάθμια   /   Ειδική Αγωγή /
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