Όνομα μαθητή: Λυδία

Ημερολόγιο
Μαθησιακός Στόχος: Να μετράει σωστά τα αντικείμενα μέχρι το 10. | Compare by counting more | Ponder up
Training
Ημερομηνία
Αλλαγή Setting & Αιτιολόγηση1
Τι θεωρώ επιτυχία2
Session
1ο
3/12/2018
Εύκολο: Επειδή είναι η πρώτη φορά που παίζει το Να μπορέσει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 3
παιχνίδι.
από τις 5 ερωτήσεις
2ο

5/12/2018

3ο

7/12/2018

4ο

10/12/2018

Εύκολο: Να δω εάν όντως τα καταφέρνει σε αυτό
το επίπεδο και με πιο πολλές ερωτήσεις.
10 ερωτήσεις: Να ελέγξουμε την επίδοση της.
Δύσκολο
5 ερωτήσεις: Για να δούμε πως τα καταφέρνει σ’
αυτό το επίπεδο.
Δύσκολο.

10 ερωτήσεις: Να ελέγξουμε την επίδοση της σε
περισσότερες ερωτήσεις-ευκαιρίες.
5ο
Τρόπος Οργάνωσης υπόλοιπης τάξης και Δραστηριότητα Αναμονής4 για:


1ο Training Session: Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών.



2ο Training Session: Φύλλα εργασίας με ασκήσεις μαθηματικών (ατομικά).



3ο Training Session: Math STEAM Challenges (ομαδικά).



4ο Training Session: Μαθηματική πρόκλιση με το Beebot (ομαδικά).



5ο Training Session: -

Να μπορέσει να απαντήσει σωστά σε
ερωτήσεις.

όλες τις

Σχόλια Εκπαιδευτικού3
Τα πήγε πολύ καλά. Την επόμενη φορά θα της
βάλω περισσότερες ερωτήσεις.
Εξαιρετική επίδοση! Θα προχωρήσουμε σε πιο
δύσκολο επίπεδο.

Να μπορέσει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 4
ερωτήσεις.

Δυσκολεύτηκε λίγο, απατώντας σωστά σε 3
ερωτήσεις. Θα επαναλάβουμε το training session.

Να απαντήσει σωστά σε 8/10 τις ερωτήσεις.

Απάντησε σωστά σε όλα! Προχωράμε στον
επόμενο στόχο.

-

-

1

Άλλαξα κάποιο setting στο παιχνίδι πριν την έναρξη του training session; Γιατί; Τι θέλω να πετύχω με αυτή την αλλαγή;
Τι θεωρώ επιτυχία για το συγκεκριμένο μαθητή; Σε πόσες ερωτήσεις θα απαντήσει σωστά; Την ταχύτητα απάντησης; Τη βελτίωση της κινητικής του δεξιότητας; Έναν
συνδυασμό αυτών; Κάτι άλλο;
3
Γράφω κάποια σχόλια στο τέλος του εκάστοτε training session, τα οποία θα με βοηθήσουν να κάνω μια σύντομη αξιολόγηση της παρέμβασης και να οργανώσω το
επόμενο training session.
4
Πως είναι οργανωμένη η τάξη μου; Σε ομάδες; Τι κάνουν όση ώρα διεξάγονται τα training sessions του συγκεκριμένου μαθητή;
2

1

