
ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ονομαηεπώνςμο: …………………………………………………………………………….. 

Όνομα ομάδαρ: ……………………………………………………………………………….. 

Όνομα Μαθήμαηορ: Οικολογία - Τποθικέρ Σσέζειρ 

Τμήμα: ………………………… Απ.: …….   Ημεπομηνία: ………………………………. 

Όνομα Σσολείος: ……………………………………………………………………………... 

 

Οδηγίερ 

Ακολούθηζε ηα πιο κάηω βήμαηα – Η διαδικαζία είναι εμπιζηεςηική: 
Βήμα 1

ο
 : Σςμπλήπωζε ηα ζηοισεία ζος, πάνω από ηιρ οδηγίερ. 

Βήμα 2
ο
 : Άπσιζε ηην αξιολόγηζη ηων κπιηηπίων ηηρ Δνόηηηαρ. 

Βήμα 3
ο
 : Γώζε βαθμολογία από ηο 1 μέσπι ηο 5. Η καλύηεπη βαθμολογία ζος είναι ηο 5. 

Βήμα 4
ο
 : Αξιολόγηζε όλα ηα κπιηήπια ηηρ ενόηηηαρ ππιν πποσωπήζειρ ζηα επόμενα. 

Βήμα 5
ο
 : Πποσώπα ζηην αξιολόγηζη ηων κπιηηπίων ηηρ Σςνεπγαζίαρ 

Βήμα 7
ο
 : Αξιολόγηζε όλα ηα κπιηήπια ηηρ ζςνεπγαζίαρ ππιν πποσωπήζειρ ζηα επόμενα. 

Βήμα 8
ο
 : Ππόζθεζε ηη βαθμολογία για να βπειρ ηη Σςνολική Βαθμολογία. 

Βήμα 9
ο
 : Σςμπλήπωζε ηα κενά ζηα Κπιηήπια ηηρ Πποζωπικήρ Βεληίωζηρ. 

Βήμα 10
ο
 : Σςμπλήπωζε ηα κενά ζηα Κπιηήπια ηος Μαθήμαηορ. 

Βήμα 11
ο
 : Μην ανακοινώζειρ ηην αξιολόγηζή ζος ζηοςρ ζςμμαθηηέρ ζος. 

Βήμα 12
ο
 : Παπάδωζε ηο Φύλλο Αςηοαξιολόγηζηρ ζηον εκπαιδεςηικό ζος. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1-5 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΧΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

1 Μπορϊ να δθμιουργϊ και να εξθγϊ τροφικζσ αλυςίδεσ και πλζγματα.   

2 Μπορϊ να χρθςιμοποιϊ με επάρκεια τουσ όρουσ παραγωγόσ, 
καταναλωτισ, κθρευτισ, λεία (κιραμα). 

 

3 Μπορϊ να αξιοποιϊ πλθροφορίεσ και δεδομζνα για να μελετϊ ποιοι 
οργανιςμοί ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ. 

 

4 Μπορϊ να επιχειρθματολογϊ πϊσ δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου 
επθρεάηουν τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και προκαλοφν 
προβλιματα ςτουσ οργανιςμοφσ.  

 

5 Γνωρίηω είδθ χλωρίδασ και πανίδασ τθσ Κφπρου.  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ 

1 Πόςο ςκλθρά δοφλεψα μζςα ςτθν ομάδα;  

2 Πόςο ςυγκεντρωμζνοσ ιμουν ςτθν εργαςία τθσ ομάδασ μου;  

3 Πόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυνειςφορά μου ςτθν εργαςία τθσ ομάδασ;  

4 Πόςο εφκολο ιταν να ςυνεργαςτϊ με τουσ άλλουσ ςτθν ομάδα;  

5 Πόςο ομαδικό πνεφμα επζδειξα;  

6 Πόςο με βοικθςε θ εργαςία ςτθν ομάδα να μάκω;  

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ 

1 Πιςτεφω ότι πρζπει να βελτιϊςω τθν απόδοςι μου ςτουσ πιο κάτω τομείσ: 

Μελζτθ ςτο ςπίτι                .…        Συμμετοχι ςτο μάκθμα         .… 

Συγκζντρωςθ ςτθν τάξθ    .…       Συνεργαςία ςτθν ομάδα         .… 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1 Τρία (3) πράγματα που μου άρεςαν περιςςότερο ςτα μακιματα για τισ Τροφικζσ 
Σχζςεισ είναι: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Τι δεν μου άρεςε ςτα μακιματα για τισ Τροφικζσ Σχζςεισ (1 ι περιςςότερα) 
 
 

 


