
ΠΡΟΣ: Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Ηλείας,
κ. Χολέβα Νικόλαο

Ονομάζομαι …………………………….και διδάσκω στην ……….τάξη

Δημοτικού του ……………….Πύργου. . Οι μαθητές μου είναι συνολικά …..

(……αγόρια και …..κορίτσια).

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς

των μαθητών. Στην ενημέρωση που ακολούθησε τονίστηκε η σημασία της

συνεργασίας δασκάλου και γονέων, για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα για κάθε μαθητή.

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διδασκαλία της

πρώτης ενότητας και μέσα από επαναληπτικές ασκήσεις διαπιστώθηκε ότι οι

μαθητές εμπέδωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό ότι οι λέξεις αποτελούνται από

συλλαβές και οι συλλαβές από γράμματα. Στο μάθημα της Γλώσσας ένας

μαθητής αντιμετωπίζει μία δυσκολία στην κατάκτηση των γραμμάτων και στη

δημιουργία συλλαβών και λέξεων, η οποία είμαι αισιόδοξη ότι θα ξεπεραστεί,

διότι στη δεύτερη ενότητα που κάθε γράμμα διδάσκεται ξεχωριστά και

αναλυτικά εμπεδώνεται καλύτερα από το μαθητή. Με ανησυχεί το θέμα της

άρθρωσης κάποιων μαθητών, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καθαρή

και σε κάποιες άλλες οι μαθητές δεν μπορούν να προφέρουν συγκεκριμένα

γράμματα, όπως το ξ και το ρ.

Σχετικά με το μάθημα των μαθηματικών οι μαθητές σχηματίζουν αριθμούς από

το ένα μέχρι το πέντε (1-5), τους αναγνωρίζουν και συνειδητοποιούν την αξία

κάθε αριθμού. Μαθαίνουν να ανεβαίνουν από το 1 μέχρι το 5 και να

κατεβαίνουν από το 5 μέχρι το 1 με ευχέρεια, εκτός από τον μαθητή που

προανέφερα, ο οποίος εμφανίζει μια μικρή αδυναμία και στα μαθηματικά.

Εξαιτίας του ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν αναγνώριζαν τους αριθμούς και

δεν ήξεραν να τους σχηματίζουν, επέμεινα στο σχηματισμό και στην ανάλυση

κάθε αριθμού ξεχωριστά. Επίσης, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στις απλές



αριθμητικές πράξεις, χρησιμοποιώντας είτε δαχτυλάκια, είτε αριθμητήριο, είτε

ξυλάκια, είτε αριθμογραμμή, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές την οπτική

εικόνα και να λειτουργήσουν διαισθητικά. Σήμερα βρίσκομαι στο σχηματισμό και

την ανάλυση του αριθμού 8.

Οι επανειλημμένες απουσίες  μιας μαθήτριας με έχουν προβληματίσει. Όταν

και αν επιστρέψει σχολείο, τα γνωστικά κενά θα είναι αρκετά και θα είναι

δύσκολο να καλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ομαδοποιώντας τα θετικά και αρνητικά σημεία της τάξης μου, θα μπορούσα

να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Επίσης, από το αποτελέσματα του κοινωνιομετρικού τεστ παρατήρησα

ότι……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………,

αυτό με οδήγησε να τηρήσω τη διάταξη  (π.χ.) των θρανίων σε

……………………………………………………………………………………….

και να συμπεριλάβω στον προγραμματισμό μου μια σειρά ενεργειών,

όπως…..................................................................................................................

Ημερομηνία                                                                  Με εκτίμηση,

…………… (Ονομ/μο Εκπαιδευτικού)


