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Οδηγόρ Εξατομικεςμένος Βπασςσπόνιος Ππογπάμματορ ππιν  την Παπαπομπή  

 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο ………………………………… 

Τάμε ……..................  Σρνιηθή κνλάδα: 

………………………………………………………       

Τει.:  …………………………..  e-mail: 

Γηεύζπλζε:…………………………………………………………………………… 

Ιζηνιόγην-:…………………………………………………………………………… 

Δθπαηδεπηηθνί πνπ ην 

εθήξκνζαλ:……………………………………………………….. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ  

Η θνίηεζε ζηε βαζκίδα ηνπ είλαη πιήξεο; ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

Αλ ΟΧΙ, ν καζεηήο θξνληίδσ λα αλαπιεξώλεη ηε δηδαθηέα ύιε θαιύηεξα,  

 

Α) κε ζεκεηώζεηο πνπ ζηέιλσ 

Β) κε νδεγίεο πνπ δίλσ ζηελ νηθνγέλεηα 

Γ) κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τκήκαηνο Έληαμεο 

Γ) κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

  

Δμεγήζηε πνην από ηα παξαπάλσ βνεζά θαιύηεξα: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ο καζεηήο επηιέγεη από κόλνο ηνπ ηε ζέζε πνπ ζέιεη  κέζα ζηελ ηάμε.  

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ   
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 
ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΗ, ΔΙΑΓΝΩΗ & 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

Δ'  Δ/ΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 
-  Κ Ε . Δ . Δ . Τ .   Δ '   Α Θ Η Ν Ω Ν  -  

Τατ. Γ/νση:  Σσγγρού 165,   17125 Ν. Σμύρνη 
Πληρ : Θ. Αστέρη 
 213 16 17498 
Fax: 213 1617 496 
Email: keddy-d-athinas@sch.gr 
http://dkday-athin.att.sch.gr 
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Αλ ΟΧΙ,  

 

Α) Φξνληίδσ λα είκαη θνληά ηνπ ζπρλά 

Β) Παξνηξύλσ γηα αιιαγή 

Γ) Αιιάδσ ηε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ θαη ηνλ ηξόπν εξγαζίαο 

Γ) Οξίδσ κέληνξα 

Δ) Γίλσ πξόζβαζε ζε ηερλνινγία, ππνζηεξηθηηθά κέζα, επνπηηθά κέζα 

Δμεγήζηε πνην από ηα παξαπάλσ βνεζά θαιύηεξα: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1. Ο καζεηήο γλσξίδεη ηελ ύιε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε γεληθέο γξακκέο;  

Πνιύ θαιά              Καιά            Σρεηηθά θαιά             Καζόινπ  

  

2. Αλ δπζθνιεύεηαη κε πνην από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο βνεζήζεθε; 

 Γίλνληαο εμαηνκηθεπκέλεο νδεγίεο κειέηεο  

 Γίλνληαο εμαηνκηθεπκέλα θύιια εξγαζίαο  

 Με πξνθαηαβνιηθνύο νξγαλσηέο πξηλ ηε δηδαζθαιία  

 Με παξνρή ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ  

 Με ηε ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη πιηθό από ην θσηόδεληξν  

 Με ηελ αύμεζε εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηθώλ βησκάησλ 
 

 Με ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ζηα βαζηθά ζεκεία πνπ 

ηνπ επηζήκαλα  

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Έρεη ηδηαίηεξε θιίζε ζε θάπνην από ηα καζήκαηα αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

επηζηεκώλ;  

ΝΑΙ             ΟΧΙ  

4. Αλ όρη πνην από ηα παξαθάησ κέηξα βνήζεζε ην καζεηή λα παξαθνινπζεί ην 

ξπζκό ηεο ηάμεο 

 Η ρξήζε εηθόλσλ  

 Η βνήζεηα σο πξνο ην ιεμηιόγην θαη ηελ νξνινγία  

 Η ρξήζε λνεηηθώλ ραξηώλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ  

 Η αλάγλσζε αθεγεκάησλ ζηελ ηάμε  

 Η εμνηθείσζε κε βηβιία ζρεηηθήο ύιεο αιιά πξνγελέζηεξσλ αλαγλσζηηθώλ 

ζηαδίσλ (π.ρ. θόκηθ ηζηνξηθά, βηβιία κε πεξηζζόηεξεο εηθόλεο, θιπ)  

 Η εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ  

 Η πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ κέζσ ησλ ηερλώλ  
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 Η αλάζεζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο ύιεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο cd ελόο 

καγθαδίλν ή θσηνγξαθηθνύ άικπνπκ θαη άιισλ δεκηνπξγηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο  

 

5. Η ηθαλόηεηά ηνπ/ηεο λα επεμεξγάδεηαη θείκελν από αλάγλσζε είλαη:  

 Ιθαλνπνηεηηθή             Σρεηηθά θαιή           Σρεηηθά ρακειή             

Χακειή  

 

6. Αλ δπζθνιεύεηαη ν καζεηήο/ ε καζήηξηα, πνηα δηαθνξνπνίεζε βνήζεζε 

πεξηζζόηεξν; 

 Τν «ζπάζηκν» ηνπ θεηκέλνπ ζε κηθξόηεξεο θξάζεηο  

 Η κειέηε κέζσ ππνινγηζηή  

 Η αθξόαζε ηνπ θεηκέλνπ από ερνγξάθεζε  

 Η ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε λα θξαηά ζεκεηώζεηο  

 Η ππνγξάκκηζε θαη κειέηε ησλ θπξηόηεξσλ  

 Η θαηαζθεπή ζρεδηαγξακκάησλ, δελδξνγξακκάησλ  

 Η κειέηε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζπλεξγαηηθά κε ην καζεηή  

 Η εξεπλεηηθή κειέηε κε ηε ρξήζε ιεμηθώλ θαη πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν 
 

 

7. Όηαλ δηαθνξνπνηείηαη ε εμέηαζε-αμηνιόγεζε, κε πνηνπο ηξόπνπο έρεη θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα;  

 Όηαλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή  

 Όηαλ γίλεηαη κέζσ εμαηνκηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ  

 Όηαλ δίλνληαη πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ  

 Όηαλ εμεγνύληαη ιίγν πεξηζζόηεξν νη εξσηήζεηο  

 Όηαλ δίλεηαη απιώο πεξηζζόηεξνο ρξόλνο  

 Όηαλ επηηξέπεηαη λα ζπκβνπιεύεηαη ην ιεμηθό ηνπ  

 

8. Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξεηηθό βαζκό ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

καζήκαηνο ή ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο; Παξαθαινύκε δώζηε παξαδείγκαηα. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

9. Παξαθαινύκε επηζπλάςηε έλα δείγκα γξαθήο από σξηαία δνθηκαζία θαη 

ζπγθξηηηθά από ηήξεζε ζεκεηώζεσλ ζην πξόρεηξν. 

 


