
Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, 
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. 

Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό 

διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ
Κάρτες αξιολόγησης εκπαιδευτικού και κάρτες μηνυμάτων

by Xristina Bessiou



Σταθήκατε

χρειάστηκε! 

δίπλα μου όποτε
Σήμερα με κάνατε

όμορφα! 

να περάσω πολύ

Νιώθω πολύ

για εσάς! 

περήφανος/η

Σήμερα

Σας ευχαριστώ!

γέλασα πολύ!
Νιώθω μεγάλη

όσα μας διδάσκετε!

ικανοποίηση για

Ζητώ συγγνώμη

Με συγχωρείτε?

για τη στάση μου.

Νομίζω νιώθω

εσάς!

αγάπη για 

Τα λόγια σας

με εμπνέουν!

Σας αγαπώ!

Νιώθω μεγάλη
αυτοπεποίθηση

όταν είμαι μαζί σας!



Νομίζω πως

Να το συζητήσουμε?

με αδικήσατε.

Έχω την ανάγκη

Θα το σκεφτείτε?

να παίξουμε!

Θα ήθελα να μου

περισσότερο!

δίνετε τον λόγο

Θα ήθελα να

επεξηγηματικός/η.

είστε περισσότερο

Χρειάζομαι λίγο

Θα προσπαθήσω όμως.

χρόνο μαζί σας.

Χρειάζομαι

να με ακούτε.
πιο συχνά

Θα μπορούσατε

λιγότερες εργασίες?

να μας βάζετε

Θα μπορούσατε

πιο αργά?

να μιλάτε λίγο

Δε νιώθω άνετα

Πώς θα με βοηθήσετε?

σε αυτό το θρανίο.
Μου δίνετε κίνητρο

τους στόχους μου.

για να διαμορφώνω



Χαίρομαι που

δεν είμαι καλά.

με βοηθάτε όταν

Θέλω να συμμετέχω

Θα το πετύχω?

περισσότερο. Πώς
Προσπαθώ αλλά

Τι μου προτείνετε?
δυσκολεύομαι. Θα ήθελα να

μιλήσουμε...
Σας ευχαριστώ

για σήμερα!
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