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Θέμα: «Ανιξλόγηζη» 

 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!  
 

 Σμ Β΄ Σνίμεκμ ιήγεη ζηηξ 10 Μανηίμο θαη ε αλημιόγεζε ηεξ επίδμζεξ ηςκ 

μαζεηώκ/ηνηώκ πνμζθένεηαη ςξ μηα εοθαηνία γηα αλημπμίεζε ηεξ αοημαλημιόγεζεξ 

πνμεημημάδμκηαξ ημ έδαθμξ γηα ηε μειιμκηηθή εηζαγςγή ημο Γονςπασθμύ Portfolio Γιςζζώκ. 

Η αλημιμγηθή δηαδηθαζία μθείιεη κα ιαμβάκεη οπόρε ηεξ πένα από ηεκ επίηεολε ηςκ ζηόπςκ 

πμο ηέζεθακ, ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ ζοκοπεοζοκόηεηαξ θαη ηεξ πνμζπάζεηαξ αοημβειηίςζεξ 

ηςκ μαζεηώκ/ηνηςκ. Κνίκεηαη ζοκεπώξ ακαγθαίμ κα ιαμβάκεη οπόρε ηεξ εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ 

αλημιόγεζεξ ώζηε κα εκηζπύεη ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ θαη κα θηκεημπμηεί 

ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ. 

 Αλημιμγήζηε ηεκ πνμζπάζεηα,  ηε ζομμεημπή, ηηξ ηδηαίηενεξ δεληόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ θαη 

εκηζπύζηε ημοξ ζεηηθά. 

ημ πιαίζημ αοηό ζαξ ζηέικς όπςξ μμο δεηήζαηε:  

α) Σμ εκεμενςηηθό ζεμείςμα γηα ημοξ γμκείξ θαη θεδεμόκεξ,  

β) 2 θύιια αοημαλημιόγεζεξ ημο μαζεηή θαζώξ θαη 

γ) έκα πόζηεν γηα ηεκ εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ/ηνηςκ ζπεηηθά με ηεκ εηζαγςγή ημο 

Γονςπασθμύ Portfolio Γιςζζώκ ζηα Δεμμηηθά, αλημπμηώκηαξ ηηξ θηγμύνεξ από ημ ιμγηζμηθό 

«Σα θόμηθξ πμο μηιάκε». 
 

Παναθαιμύκηαη μη θ.θ. Δηεοζοκηέξ/κηνηεξ κα εκεμενώζμοκ εκοπόγναθα ημοξ/ηηξ 

εθπαηδεοηηθμύξ θιάδμο ΠΓ07. 

 Με ζοκαδειθηθμύξ παηνεηηζμμύξ 
 

Γηάκκα Κενθηκμπμύιμο 

                           πμιηθή ύμβμοιμξ Γενμακηθήξ 

 
Θεζζαλξμίκη, 04.03.2011 

Ανηζ. Πνςη.:   429 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ ΔΙΓΤΘΤΝΗ  

Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

ΚΓΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΓΔΟΝΙΑ 

ΓΡΑΦΓΙΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

 Κεοκιμξπξύλξρ Γιάμμα 

πμιηθή ύμβμοιμξ ΠΓ07 (Γενμακηθήξ) 

Ποξπ ηηξ 

πμιηθέξ Μμκάδεξ Α/θμιαπ Γκπ/ζηπ 
Δ/κζεςκ θαη Γναθείςκ  

Δοη. Θεζ/κίθεξ θαη ηςκ Νμμώκ:  

Έβνμο, Ρμδόπεξ, Ξάκζεξ, Καβάιαξ, Δνάμαξ,  

Κμδάκεξ, Καζημνηάξ, Γνεβεκώκ & Φιώνηκαξ. 

 ηηξ/ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ Γεομαμικήπ  
 

(Δηα μέζμο ηςκ Δ/κζεςκ θαη Γναθείςκ )  

Σας. Δ/μζη 

 

Σ.Κ. 

Σας. Θρο. 

Σηλέθωμξ 

Κιμηηό 

Fax 

E- mail 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Υάιθεξ 8, 10μ πιμ. 

Θεζζαιμκίθεξ - Μμοδακηώκ:  

57001 

Δ. 5019 

2310/365320& 365340 

6977638419 

2310/286715 

 grss@kmaked.pde.sch.gr 

gkerkino@gmail.com 

Κξιμ.: 
 

Σμήμα Γπηζηεμμκηθήξ  

Παηδαγςγηθήξ Καζμδήγεζεξ 

Α/ζμηαξ & Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

Κεμηοικήπ Μακεδξμίαπ  

Δρηικήπ Μακεδξμίαπ  

Αμαηξλικήπ Μακεδξμίαπ & Θοάκηπ 

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
mailto:gkerkino@gmail.com
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Αγαπηηξί γξμείπ και κηδεμόμεπ, 
ζέιμομε κα ζαξ εκεμενώζμομε θαη με πενηγναθηθό ηνόπμ ζπεηηθά με ηεκ επίδμζε  

ημο μαζεηή/ηεξ μαζήηνηαξ 

 
ΓΝΗΜΓΡΩΣ Ι ΚΟ  ΗΜΓ ΙΩΜΑ   

Β΄ Σνίμεκμ ζπμιηθμύ έημοξ 2010-2011 

Όκμμα: 

Σάλε: 

Σμήμα: 

Δεύηενε Ξέκε Γιώζζα: 

Καζεγεηήξ/θαζεγήηνηα Γενμακηθώκ: 

Δεμμηηθό πμιείμ: 

 

 

    

ρμμεηξςή      

Γκδηαθένεηαη γηα ημ μάζεμα    

ομμεηέπεη εκενγά ζημ μάζεμα    

Έπεη μαδί ημο/ηεξ ηα βηβιία & ηεηνάδηα    

Γίκαη ζοκεπήξ ζηα θαζήθμκηα ημο/ηεξ    

Γίκαη μεζμδηθόξ/ε    

Δενιόηηηεπ  

Έπεη θαιή πνμθμνά     

Έπεη εοπένεηα ζηε γιώζζα       

Σα γναπηά ημο/ηεξ είκαη     

Καηαιαβαίκεη αοηά πμο αθμύεη     

Γπικξιμωμία  

ομπενηθένεηαη εογεκηθά ζημοξ/ηηξ 

ζομμαζεηέξ/ζομμαζήηνηεξ 

   

Γνγάδεηαη με μεζμδηθόηεηα    

Ακαιαμβάκεη πνςημβμοιίεξ    

οκενγάδεηαη με ημοξ 

ζομμαζεηέξ/ζομμαζήηνηεξ  

   

Καηαβάιεη πνμζπάζεηα βειηίςζεξ    

ομβάιεη ζηεκ θαιή δηελαγςγή ημο μαζήμαημξ     

Σεξ/ημο ανέζεη ημ μάζεμα ηςκ Γενμακηθώκ    

 

 

 

 

Η θαζεγήηνηα / Ο θαζεγεηήξ  

 

                     ________________________ 
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Φύλλξ Αρηξανιξλόγηζηπ μαθηηώμ/ηοιωμ ζηξ μάθημα ηηπ Γεομαμικήπ Γλώζζαπ 

Όμξμα:                                                                                                      

ηξ Β΄ Σοίμημξ έμαθα  
   

1 π.π. κα ζοζηήκμμαη    

2 κα     

3 κα    

4 κα    

5 κα    

Δενιόηηηεπ                          

Η πνμθμνά μμο είκαη     

Θέις κα βειηηώζς ηεκ πνμθμνά μμο     

Καηαιαβαίκς ημκ/ηεκ εθπαηδεοηηθό όηακ μηιά Γενμακηθά    

Καηαιαβαίκς ημοξ ζομμαζεηέξ/ηνηεξ  όηακ μηιμύκ Γενμακηθά    

Οη ζομμαζεηέξ/ηνηεξ μμο με θαηαιαβαίκμοκ όηακ μηιώ Γενμακηθά    

Καηαιαβαίκς αοηά πμο δηαβάδς ζημ βηβιίμ    

Γνάθς με ζςζηή Ονζμγναθία     

Κάμω λάθη 

όηακ μηιώ    

όηακ γνάθς    

όηακ δηαβάδς    

Σι κάμω για μα βεληιώζω   

Σεκ πνμθμνά μμο  

Σεκ ακάγκςζε  

Σεκ Ονζμγναθία μμο  

Η παοξρζία μξρ ζηημ ηάνη  

Γμπιμοηίδεη ημ μάζεμα    

Δεμημονγεί πνμβιήμαηα     

πςξ ηα Γενμακηθά είκαη μηα γιώζζα πμο μπμνώ κα μάζς      

Μμο άνεζε /με πνμβιεμάηηζε / με βμήζεζε ε δναζηενηόηεηα: 
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ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΜΑΘΗΣΡΙΑ 

Όκμμα:  

Σάλε:  

Σμήμα:  

πμιείμ:  

 

 
   

ρμμεηξςή      

Γκδηαθένμμαη γηα ημ μάζεμα    

ομμεηέπς εκενγά ζημ μάζεμα    

Έπς μαδί μμο ηα βηβιία & ηεηνάδηα    

Γίμαη ζοκεπήξ ζηα θαζήθμκηα μμο    

Δενιόηηηεπ    

Έπς θαιή πνμθμνά     

Έπς εοπένεηα ζηε γιώζζα       

Σα γναπηά μμο είκαη     

Καηαιαβαίκς αοηά πμο αθμύς    

Γπικξιμωμία    

ομπενηθένμμαη εογεκηθά ζημοξ/ηηξ 

ζομμαζεηέξ/ζομμαζήηνηεξ 

   

Γνγάδμμαη με μεζμδηθόηεηα    

Ακαιαμβάκς πνςημβμοιίεξ    

οκενγάδμμαη με ημοξ 

ζομμαζεηέξ/ζομμαζήηνηεξ μμο 

   

Καηαβάις πνμζπάζεηα βειηίςζεξ    

ομβάις ζηεκ θαιή δηελαγςγή ημο μαζήμαημξ     

Μμο ανέζεη ημ μάζεμα ηςκ Γενμακηθώκ    

Γηαηί; 

 

 

 

ημ μάζεμα ηςκ Γενμακηθώκ ζέις:  

 

 

 

Άιιμ:  
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Για πξιξ λόγξ
Σι

μαθαίμω

Πξιξπ είμαι ξ 
επόμεμξπ 
ζηόςξπ

 


