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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

ρόιηα ή πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθό 

κεηά ηελ  

παξαθνινύζεζε δηδαζθαιίαο 
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ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 
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Δίλαη κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

Βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

Μέζα ζε θιίκα αιιεινζεβαζκνύ θαη ειεύζεξεο 
έθθξαζεο 

ΣΟΥΔΤΔΗ 
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Παξαθνινύζεζε 
δηδαζθαιίαο  

Αλαηξνθνδόηεζε 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΜΑΘΖΖ  

+  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

+ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ/ΣΡΗΑ 



ΠΟΤ ΔΣΗΑΕΔΗ Ζ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

5 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΑΛΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙ ΧΡΗΖΕΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 



ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

• Πνύ γίλεηαη 

• Πνηνη ζπκκεηέρνπλ 

• πλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο 
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Ζ ΓΗΚΖ ΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 



Ζ ΓΗΚΖ ΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

  Παξαθνινύζεζε καζήκαηνο – 40 ιεπηά 

  πδήηεζε κε εθπαηδεπηηθό θαη δηεπζπληή/ληξηα –       

40 ιεπηά 

  Γλώζε ησλ ζηνηρείσλ απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο από ζρεηηθή ζεσξεηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

 Γλώζε ησλ δηαθόξσλ εληύπσλ παξαηήξεζεο 

δηδαζθαιίαο  

 Γελ γίλεηαη ρξήζε ησλ εληύπσλ 

 Καηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ καζήκαηνο θαη ζρνιίσλ 
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ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

• Καηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ καζήκαηνο (ζε ηεηξάδην) 

  Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 

  Ση ιέεη θαη ηη θάλεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο 

  Ση θάλνπλ ηα παηδηά 

  Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ/αίζνπζαο/πιηθώλ θ.ιπ. 

 

• ρόιηά κνπ γηα ηα πην πάλσ (ρξήζε ζεκαδηώλ όπσο 

ΠΡΟΟΥΖ, *, SOS, ) 

 

• Καηαγξαθή γεληθόηεξεο θύζεο παξαηεξήζεσλ 

  Πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην κάζεκα 

  Πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 
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Ζ ΓΗΚΖ ΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 



ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

• Απηνθξηηηθή/αλαζηνραζκόο από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

 

• Αλαηξνθνδόηεζε από επηζεσξήηξηα 

 

• Αλαηξνθνδόηεζε από ηνλ/ηε δηεπζπληή/ληξηα 
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Ζ ΓΗΚΖ ΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 



ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΡΗΑ 

• Αξρίδσ από ηα ζεηηθά 

• Αξρίδσ από γεληθά ζρόιηα 

• Δπαλαθέξσ ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο κπξνζηά ζηα 

κάηηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

• ρνιηάδσ απηά πνπ έγηλαλ 

• πδεηώ γηα ην πώο βειηηώλεηαη θάηη  

• Δηζεγνύκαη ηη άιιν κπνξνύζε λα γίλεη 

• Δζηηάδσ ζηα ζεκαληηθόηεξα 

• Δζηηάδσ ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη όρη ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθό 

• Πξνζέρσ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηώ 

• Δκπιέθσ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό – λα έρεη ηελ επθαηξία 

λα ιέεη ηελ άπνςή ηνπ/ηεο ζε απηά πνπ αθνύεη 
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Ζ ΓΗΚΖ ΜΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 



ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 
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Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας! 
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