ΕνημερωτικήΕπιμορφωτική συνάντηση
για τους/τις ΠΕ02 των
Σ.Κ.Α.Ε.
Χανιά, 25-1-2019 5ο Γυμνάσιο Χανίων (Νέα Χώρα)

Ο σκοπός της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Φ.Ε.Κ. τ.Β’ 4517/16.10.2018

▪ Η
επανένταξη
των
μαθητών/τριών στη διαδικασία
μάθησης
▪ Η βελτίωση της απόδοσής τους
ώστε να ολοκληρώσουν την
Υποχρεωτική Εκπαίδευση

▪ Η μείωση της μαθητικής
διαρροής και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου
▪ Η αύξηση των ποσοστών
πρόσβασης
στην
δεύτερη
βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02

2

Βασικές δυσκολίες της Ε.Δ.
▪ Καθυστερημένη έναρξη της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας (11 Δεκεμβρίου 2018)
▪ Δυσκολίες ως προς τη μετακίνηση των
μαθητών/τριών
▪ Ανομοιογενή τμήματα (μαθητές/τριες από
διαφορετικά σχολεία)
▪ Αστάθεια μαθητικού δυναμικού
▪ Διαφορετικές απαιτήσεις από σχολείο σε σχολείο

▪ Έλλειμμα συνεργασίας με τον/την εκπαιδευτικό του
Γυμνασίου φοίτησης (;)
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Υπάρχει λύση;

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Ας υιοθετήσουμε μερικές στρατηγικές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας …
▪ Ευελιξία του/της εκπαιδευτικού (απομάκρυνση από το
φροντιστηριακό μοντέλο διδασκαλίας)
▪ Παροχή ίσων ευκαιριών
▪ Χρήση διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων

▪ Χρήση ευέλικτης ομαδοποίησης
▪ Επαναδιδασκαλία
▪ Προσαρμογή των εργασιών για το σπίτι

▪ Προσαρμογή του ρυθμού στην εργασία των μαθητών
▪ Επιλογές με βάση το μαθησιακό προφίλ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Ας αξιοποιήσουμε τους άξονες της
περιγραφικής αξιολόγησης …
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Ας αξιοποιήσουμε τους άξονες της
περιγραφικής αξιολόγησης …
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Ας αξιοποιήσουμε τους άξονες της
περιγραφικής αξιολόγησης …
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Ας συνεργαστούμε (ο/η εκπαιδευτικός της
τάξης και ο/η εκπαιδευτικός της Ε.Δ.)…

▪ Διαπροσωπική
εφικτό)
▪ Επικοινωνία
ταχυδρομείου

επαφή

(όπου

μέσω

είναι

ηλεκτρονικού

▪ Τηλεφωνική επικοινωνία

▪ Σύντομη
έκθεση
περιγραφικής
αξιολόγησης (μόνο ενδοϋπηρεσιακά και
έντυπα)

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
ampelas@sch.gr

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ
Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02
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1.2 Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ για το μάκθμα τθσ
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ
1.2.1 Κατανόθςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου ςε αϋ επίπεδο
o

o

Αναγνωρίηει βαςικζσ λεπτομζρειεσ ςτα κείμενα που αφοροφν ςτο
περιεχόμενο, τθ δομι, ςτουσ μθχανιςμοφσ τθσ γλϊςςασ.
Αναγνωρίηει το επικοινωνιακό πλαίςιο των κειμζνων (Ποιοσ δημιοφργηςε το
κείμενο; Σε ποιουσ απευθφνεται; Ποια κειμενική πρακτική - κειμενικό
είδοσ επιλζγει; Με ποιο ςτόχο;).

1.2.2 Κατανόθςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου ςε βϋ επίπεδο
o
o
o
o

o

o

o
o
o

Ερμθνεφει τα κείμενα.
Βρίςκει ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ κειμζνων ι ςθμείων των κειμζνων.
Συνδζει τα κείμενα με δικζσ του εμπειρίεσ ι άλλα αναγνϊςματα.
Διατυπϊνει κρίςεισ που αφοροφν ςτθν πρόκεςθ του ςυγγραφζα, ςτα πικανά
νοιματα ςθμείων του κειμζνου, ςτουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ.
Προςεγγίηει τα κείμενα εντόσ ιςτορικϊν,
κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν ςυμφραηομζνων.
Ερμθνεφει τθ ςχζςθ μεταξφ διαφορετικϊν ςθμειωτικϊν
πόρων ςε ζνα πολυτροπικό κείμενο.
Διακρίνει τθ ςχζςθ γλωςςικϊν ςτοιχείων με παραγλωςςικά ςτοιχεία.
Προςεγγίηει κριτικά τα κείμενα.
Διακρίνει ποιοσ (ποια κοινωνικι ομάδα, ποια άποψθ) ευνοείται από το
κείμενο ι ποιοσ, αντίκετα, μειϊνεται και εκφράηει τθ δικι του άποψθ.
Αμφιςβθτεί επιλογζσ του ςυγγραφζα.

1.2.3 Παραγωγι προφορικοφ λόγου και γραπτοφ λόγου
o
o

o

o

o
o

o
o
o
o

Ωσ προσ το περιεχόμενο
Υποςτθρίηει τισ απόψεισ του με λεπτομζρειεσ και παραδείγματα.
Λαμβάνει υπόψθ του το επικοινωνιακό πλαίςιο και το κειμενικό είδοσ, ζχει
επικοινωνιακό ςτόχο.
Το κείμενό του είναι προϊόν εναςχόλθςθσ, ζχει πρωτότυπα και δθμιουργικά
χαρακτθριςτικά.
Ωσ προσ την οργάνωςη
Οργανϊνει το κείμενο ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον επικοινωνιακό
ςτόχο που επζλεξε.
Οργανϊνει το κείμενό του ζτςι ϊςτε να ζχει λογικι ςυνοχι.
Μορφοποιεί ζτςι το κείμενο ϊςτε να είναι κατάλλθλο ωσ προσ τον ςτόχο και
το επικοινωνιακό πλαίςιο ςτθ γραπτι και προφορικι επικοινωνία.
Ωσ προσ τη χρήςη τησ γλώςςασ
Χρθςιμοποιεί το κατάλλθλο λεξιλόγιο, εκφραςτικά μζςα.
Γράφει και μιλά με το κατάλλθλο φφοσ ςε κάκε επικοινωνιακι περίςταςθ.
Χρθςιμοποιεί ςωςτά γραμματικοφσ τφπουσ και ςφνταξθ.
Αξιοποιεί παραγλωςςικά ςτοιχεία ςτον γραπτό και προφορικό λόγο.
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2.2 Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ για το μάκθμα τθσ
Λογοτεχνίασ
2.2.1 Κατανόθςθ και επεξεργαςία λογοτεχνικοφ κειμζνου
 Εντοπίηει τα βαςικά ςθμεία περιεχομζνου και τθσ πλοκισ του λογοτεχνικοφ
κειμζνου και απαντά ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ.
 Αναγνωρίηει τισ ςυμβάςεισ τθσ μεταφορικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ.

2.2.2 Αναγνϊριςθ λογοτεχνικϊν ειδϊν
 Αναγνωρίηει τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδθ και εντοπίηει τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Αναγνωρίηει τουσ αφθγθματικοφσ τρόπουσ που τα λογοτεχνικά είδθ αξιοποιοφν
και το πϊσ οι τρόποι αυτοί παράγουν νοιματα και ςθμαςίεσ.

2.2.3 Συςχζτιςθ λογοτεχνικοφ κειμζνου (παραγωγι και πρόςλθψθ) με
κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο
 Ερμθνεφει το λογοτεχνικό κείμενο ςε ςχζςθ με τα ευρφτερα κοινωνικά και
πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα τθσ εποχισ δθμιουργίασ του αλλά και τθσ εποχισ
πρόςλθψισ του.
 Κατανοεί τθν ιςτορικότθτα των λογοτεχνικϊν κειμζνων και ςυνδζει κζματα και
αφθγθματικοφσ τρόπουσ με το ςυγκεκριμζνο ιςτορικό και κοινωνικό πλαίςιο.

2.2.4 Ερμθνεία λογοτεχνικοφ κειμζνου προφορικά και γραπτά
 Συηθτά και πραγματεφεται τισ ποικίλεσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ και
διατυπϊνει προφορικά ι γραπτά τθν προςωπικι του εκδοχι.
 Απαντά αιτιολογθμζνα και με ςυγκροτθμζνο λόγο ςε ερωτιςεισ ςχετικά με τα
λογοτεχνικά κείμενα.
 Συνειδθτοποιεί τθ ςχζςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου με τθν ανκρϊπινθ εμπειρία
και το ςυνδζει με τισ δικζσ του εμπειρίεσ ι άλλα λογοτεχνικά αναγνϊςματα.
 Μεταφζρει τουσ προβλθματιςμοφσ αλλά και τα ςυναιςκιματά του/τθσ ςε νζο
δικό του/τθσ ερμθνευτικό, κριτικό ι και λογοτεχνικό κείμενο.
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6.2 Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ για το μάκθμα τθσ
Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ
6.2.1 Αναγνϊριςθ βαςικϊν φαινομζνων γραμματικισ και ςυντακτικοφ
 Εντοπίηει και αναγνωρίηει βαςικά ςτοιχεία τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ
τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, που του/τθσ επιτρζπουν να αναγνωρίςει τθ
δομι των προτάςεων ενόσ αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου, ϊςτε να κατανοιςει το
περιεχόμενό τουσ (μορφολογία ονόματοσ και ριματοσ και ςυνταγματικζσ
ςχζςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πρόταςθσ).
 Επιςθμαίνει τθ λειτουργικότθτά αυτϊν των φαινομζνων ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ
πρόταςθσ, τθσ περιόδου και του κειμζνου ωσ όλου.
 Εντοπίηει τισ ενδοκειμενικζσ ςχζςεισ, τισ ςχζςεισ δθλαδι που ςυνδζουν μεταξφ
τουσ τα ςτοιχεία του κειμζνου και οργανϊνουν το κείμενο ωσ όλον (επιλογι
όρων, ςυνδζςεισ όρων εντόσ τθσ πρόταςθσ, ςυνδζςεισ προτάςεων και
περιόδων…).

6.2.2 Κατανόθςθ περιεχομζνου αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων
 Αξιοποιεί τισ γνϊςεισ του/τθσ για να εντοπίςει τα κφρια ςθμεία του κειμζνου
που ορίηουν τθ ςθμαςία του και να κατανοιςει το περιεχόμενό του.
 Μπορεί να απαντά με πλθρότθτα και τεκμθριωμζνα ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ
του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου.
 Διατυπϊνει αιτιολογθμζνεσ κρίςεισ και ερμθνείεσ ςε ςθμεία του κειμζνου.
 Αναγνωρίηει το επικοινωνιακό πλαίςιο του κειμζνου και το ςυςχετίηει με τα
ιςτορικά και πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα.

6.2.3 Αναγνϊριςθ αρχαιοελλθνικϊν ριηϊν και ςυςχζτιςι τουσ με
νεοελλθνικι γλϊςςα
 Εντοπίηει ςτοιχεία που φανερϊνουν τθν ςυνζχεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αλλά
και άλλα, που δείχνουν τισ αςυνζχειζσ τθσ ςτθ διαχρονία τθσ.
 Παρακολουκεί τθν πορεία των λζξεων ςτο χρόνο και τθν ςυςχετίηει με
κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ εξελίξεισ.
 Συνειδθτοποιεί τθν ζννοια τθσ γλωςςικισ αλλαγισ ωσ φυςικό ςτοιχείο εξζλιξθσ
τθσ γλϊςςασ.

6.2.4 Απόδοςθ του νοιματοσ και μετάφραςθ του αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου
ςε νεοελλθνικό λόγο
 Προςεγγίηει το λεξιλόγιο (ετυμολογικι επεξεργαςία) και κατακτά τρόπουσ
αναγνϊριςθσ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων και απόδοςισ τουσ ςε νεοελλθνικό λόγο.
 Αξιοποιεί τισ γνϊςεισ του τόςο ςτθν αρχαία όςο και ςτθν νζα ελλθνικι γλϊςςα
για να αποδϊςει το αρχαιοελλθνικό κείμενο ςε νεοελλθνικό λόγο.
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