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Όνοµα της µαθήτριας: XXXXXX XXXXXXXX
Γλώσσα:
Αγγλικά

Τάξη:
D
Περίοδος: 2ο Τρίµηνο
201X-201X

Προφορικά:
Η XXXXXXX συµµετέχει πολύ ενεργά στις συζητήσεις που κάνουµε στα αγγλικά µέσα στην τάξη
και προσφέρει ουσιαστικά στις συζητήσεις µας. Μιλάει µε ευχέρεια, ακρίβεια και πλούσιο λεξιλόγιο.
Γραπτά:
Οι γραπτές ασκήσεις της XXXXXXX είναι κατά γενικό κανόνα πολύ προσεγµένες και υψηλού
επιπέδου στα αγγλικά. Φαίνεται ξεκάθαρα στις γραπτές εργασίες της ότι υπερηφανεύεται για αυτό
που κάνει και τις κάνει µε µεράκι και ενθουσιασµό. Όσον αφορά τις ασκήσεις στα βιβλία, τις γράφει
πάντα πολύ καλά και υπεύθυνα.
∆ιαγωνίσµατα:
Αποτέλεσµα γενικού διαγωνίσµατος του τριµήνου: XX.X% (Θέση: Xη από τους X µαθητές)
Το σχετικά χαµηλό αποτέλεσµα της XXXXXXX στο διαγώνισµα οφείλεται σε λόγους που ήδη
συζήτησαµε. Κρίνοντας από τη γενική απόδοση στο µάθηµα, µπορώ να πω ότι η XXXXXXX είναι
πιθανόν η καλύτερη µαθήτρια στην τάξη. Αυτό που θα έλεγα, βλέποντας το διαγώνισµα, είναι ότι
φαίνεται ότι χρειάζεται η XXXXXXX να ξαναδιαβάσει την παθητική φωνή και την causative form
(είδος µέσης φωνής στα αγγλικά), επειδή τα δύο γραµµατικά φαινόµενα αυτά είναι συνδεδεµένα
µεταξύ τους και σηµαντικά φαινόµενα της αγγλικής που οπωσδήποτε θα πρέπει να γνωρίζει πολύ
καλά για τη συνέχεια των σπουδών της για την τελική προετοιµασία για τις εξετάσεις επιπέδου Lower
το 20XX. Θα γίνει ούτως ή άλλως επανάληψη των σηµαντικών γραµµατικών φαινοµένων αυτών
µέσα στην τάξη στα προσεχή µαθήµατα επειδή δηµιούργησαν πρόβληµα στο διαγώνισµα για όλα τα
παιδιά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δώσει η XXXXXXX πολύ µεγάλη σηµασία στην κατανόηση και
στη σωστή εκµάθηση αυτών των τοµέων της γραµµατικής.
Συµµετοχή και Συµπεριφορά:
Η συµµετοχή και η συµπεριφορά της XXXXXXX στην τάξη είναι άψογες. Η παρουσία της στο
µάθηµα είναι πάντα πολύ ευχάριστη και η ίδια βοηθάει στο να γίνει ένα πολύ ευχάριστο µάθηµα µε
τη δηµιουργική συνεισφορά της στις συζητήσεις που γίνονται στα αγγλικά.
Συνέπεια στις εργασίες για το σπίτι:
Η XXXXXXX είναι πάντα συνεπής στην παράδοση των εργασιών της, οι οποίες είναι ανεξαιρέτως
πολύ προσεγµένες και δηµιουργικές.
Απουσίες:
Μηδέν.
Πού πρέπει να υπάρξει βελτίωση;
Πέρα από τα γραµµατικά στοιχεία που προανέφερα, η XXXXXXX κάνει πολύ καλή πρόοδο και είµαι
απόλυτα ευχαριστηµένος µε τη συνεισφορά της και τη συµµετοχή της στο µάθηµα. Μου είναι
µεγάλη ευχαρίστηση να διδάσκω παιδιά όπως την XXXXXXX.
Υπογραφή του καθηγητή

Ηµεροµηνία
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