Προσάρτηµα του Φύλλου Ηµερήσιου Ελέγχου- Φύλλο Περιγραφικής Αξιολόγησης
Ονοµατεπώνυµο µαθητή:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
Εργατικότητα
Ενδιαφέρον
Προσπάθεια
Συµµετοχή
Αυτοπεποίθηση
Επιµονή
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Ακρόαση

Αρθρώνει, προφέρει και τονίζει
σωστά
Εκφράζεται µε σαφήνεια και
πληρότητα
Συµµετέχει εποικοδοµητικά στις
συζητήσεις- εκφράζει απόψεις
Ο λόγος του είναι προσαρµοσµένος
στις συνθήκες επικοινωνίας
Γνωρίζει το βασικό µηχανισµό της
ανάγνωσης
∆ιαβάζει µεγαλόφωνα µε ευχέρεια
και εκφραστικότητα
∆ιαβάζει σιωπηρά µε ευχέρεια και
προσήλωση
Αποµνηµονεύει µικρά κείµενα όπου
απαιτείται
Κατανοεί τα κείµενα που διαβάζει,
εκφράζει τη γνώµη του για αυτά
∆ιακρίνει τις ιδέες, την οργάνωση
και την ακολουθία του κειµένου,
ασκεί κριτική στο κείµενο
∆ιακρίνει τα είδη του λόγου

Αναγνωστική
ικανότητα
Κατανόηση
κειµένων
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ
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∆ιάλογος

Προφορι
κή
έκφραση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ

Συνεργασία- σχέσεις µε
εκπ/κούς & µαθητές
∆ραστηριότητες & εργασίες
έξω από την τάξη
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα &
δηµιουργικές ικανότητες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Παρακολουθεί τον οµιλητή σιωπηρά
και µε προσοχή
Κατανοεί αυτά που ακούει
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Κείµενο

Γραµµατική

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Γράφει καθαρά, καλαίσθητα,
γρήγορα
Γράφει χωρίς σοβαρά
ορθογραφικά λάθη
Τονίζει και χρησιµοποιεί σωστά
τα σηµεία στίξης
Χρησιµοποιεί ικανοποιητικό
λεξιλόγιο
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του θέµατος σύµφωνα µε την
περίσταση επικοινωνίαςΕκφράζει τις σκέψεις του µε
σαφήνεια και ρεαλισµό
Συµµετέχει στις διαδικασίες
επεξεργασίας (διόρθωσης) των
κειµένων
Συµµετέχει σε οµαδικές
διαδικασίες παραγωγής γραπτού
λόγου
Κατανοεί τα γραµµατικά φαινόµενα µέσα
από τη χρήση της γλώσσας και τα
εφαρµόζει στην πράξη
Εκτελεί τις ατοµικές ασκήσεις εµπέδωσης
των γραµµατικών φαινοµένων και άλλες
γλωσσικές ασκήσεις
Γνωστή
Ορθογραφία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ημ
οτ
ικ
ό

Συµµετοχή- προσπάθεια

Κατανοεί τις βασικές µαθηµατικές έννοιες

Αντιλαµβάνεται τις βασικές ιδιότητες των τεσσάρων
πράξεων, τις εφαρµόζει σε πράξεις και προβλήµατα
Λύνει προβλήµατα µε τρόπους που διδάχθηκε
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Βρίσκει δικούς του τρόπους λύσης προβληµάτων
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Εκτελεί πράξεις από µνήµης
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συµµετοχή – προσπάθεια
∆είχνει ενδιαφέρον για τον κόσµο που τον/την
περιβάλλει και για επίκαιρα κοινωνικά θέµαταΠαρατηρεί και µελετά εικόνες από το γύρω κόσµο
Κατανοεί τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
___ δασκαλ___ της τάξης

