ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
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ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε.
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ τ’ (EAΡINO)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του
μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Γενικοφ υπόβακρου, γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι (ςτθν ελλθνικι)
Οδθγόσ πουδϊν ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του
Σμιματοσ @ ςφςτθμα e-course Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αναμζνεται ότι, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:
1. Μποροφν να ορίςουν τα χαρακτθριςτικά των εννοιϊν τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ
επίδοςθσ, του εκπαιδευτικοφ ζργου και των ςυναφϊν με αυτζσ
2. Κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία, τα ςτάδια αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τον
ρόλο τθσ κριτθρίων ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι (προςδιοριςμόσ
γενικϊν και ειδικϊν κριτθρίων), τον ρόλο τθσ ερϊτθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι και
αξιολογικι διαδικαςία, τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ του μακθτι (γραπτζσ
και προφορικζσ εξετάςεισ, τεςτ, πορτφόλιο, ρουμπρίκα …), τα ποςοτικά και ποιοτικά
μζςα αποτφπωςθσ του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ (βακμοί, χαρακτθριςμοί,
περιγραφικι αξιολόγθςθ …)
3. Μετά τθν πρακτικι άςκθςθ, είναι ςε κζςθ να κάνουν χριςθ όλων των εργαλείων
αξιολόγθςθσ του μακθτι
4. υνδζουν τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου με τθν αποτελεςματικότθτα και
τθν ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ
5. Αναγνωρίηουν τα μοντζλα, τισ μορφζσ και τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ του

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

εκπαιδευτικοφ ζργου
Γνωρίηουν τισ κζςεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν αξιολόγθςι τουσ, κακϊσ και
ερευνθτικά ευριματα για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και του εκπαιδευτικοφ
ζργου
Γνωρίηουν βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκοδολογίασ τθσ αξιολόγθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου (κριτιρια, τεχνικζσ κλπ.)
Μποροφν να αναδείξουν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των αξιολογικϊν
διαδικαςιϊν του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν
Διαχωρίηουν τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ από τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ και τθν
αυτοαξιολόγθςθ
Γνωρίηουν τθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ
υνδζουν τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου με τισ επικρατοφςεσ ευρωπαϊκζσ
τάςεισ
Γνωρίηουν να αξιολογοφν κριτικά το υφιςτάμενο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν ςτθν Ελλάδα και να προτείνουν λφςεισ
για τθν αντιμετϊπιςθ των αδυναμιϊν του τόςο ςτο μακρο-επίπεδο (εκπαιδευτικό
ςφςτθμα) όςο και ςτο μικρο-επίπεδο (ςχολικι μονάδα).

Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν




Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

τθν απόκτθςθ ικανοτιτων-δεξιοτιτων για αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
γνϊςεων και πλθροφοριϊν
τθν εξοικείωςθ με τθν Ομαδικι και Αυτόνομθ εργαςία

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχικά κα γίνει διεξοδικι πραγμάτευςθ των εννοιϊν τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ
εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι και του εκπαιδευτικοφ
ζργου. Ακολοφκωσ, αντικείμενο πραγμάτευςθσ κα αποτελζςουν οι πζντε
κεμελιϊδεισ παράμετροι τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ (αντικείμενο, ςκοποί,
κριτιρια, τεχνικζσ και φορείσ αξιολόγθςθσ), τα μοντζλα, οι μορφζσ και θ
παιδαγωγικι-κοινωνικι αναγκαιότθτα τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι και του
εκπαιδευτικοφ ζργου.
Ειδικότερα και αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ του μακθτι, αντικείμενο
πραγμάτευςθσ κα αποτελζςουν θ επίδοςθ ωσ ζννοια και θ ςχζςθ τθσ με τθν
αξιολόγθςθ, οι μορφζσ αξιολόγθςθσ, θ παιδαγωγικι λειτουργία τθσ αξιολόγθςθσ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τα ςτάδια αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, ο ρόλοσ τθσ κριτθρίων ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι
(προςδιοριςμόσ γενικϊν και ειδικϊν κριτθρίων), ο ρόλοσ τθσ ερϊτθςθσ ςτθν
εκπαιδευτικι και αξιολογικι διαδικαςία, οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ του
μακθτι (γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ, τεςτ, πορτφόλιο, ρουμπρίκα …), τα
ποςοτικά και ποιοτικά μζςα αποτφπωςθσ του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ
(Βακμοί, χαρακτθριςμοί, περιγραφικι αξιολόγθςθ …), πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςε
κζματα αξιολόγθςθσ του μακθτι.
Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και του εκπαιδευτικοφ, κα

γίνει πραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ του εκπαιδευτικοφ ζργου, τθσ μεκοδολογίασ τθσ
αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου (κριτιρια, τεχνικζσ κ.λπ.) με ειδικι αναφορά
και πραγμάτευςθ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ (αυτοαξιολόγθςθσ). Ειδικι αναφορά
κα γίνει, επίςθσ, ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτισ επιφυλάξεισ και
«αντιρριςεισ» που προβάλλουν οι αξιολογοφμενοι, κακϊσ και ςε άλλουσ
ςυντελεςτζσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, όπωσ είναι π.χ. τα βιβλία και τα αναλυτικά
προγράμματα.
ε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι, κα ςυνδεκεί θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ με
τισ επικρατοφςεσ ευρωπαϊκζσ τάςεισ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα
τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Οι
ςυγκεκριμζνεσ πραγματεφςεισ κα εμπλουτιςτοφν με ςχετικά ευριματα εμπειρικϊν
ερευνϊν, κακϊσ και με παραδείγματα εφαρμογισ ςτθν πράξθ.
Λζξεισ κλειδιά – Βαςικζσ ζννοιεσ:
αξιολόγθςθ, επίδοςθ, κριτιρια, μορφζσ και ςτάδια αξιολόγθςθσ, παιδαγωγικι
λειτουργία, τεχνικζσ και μζςα αξιολόγθςθσ, πορτφόλιο, βακμολόγθςθ, περιγραφικι
αξιολόγθςθ, αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου, αξιολόγθςθ ςχολικισ μονάδασ,
αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ

Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ:
Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τον φοιτθτι ςτισ κεωρθτικζσ και
πρακτικζσ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ και ειδικότερα τθσ αξιολόγθςθσ
του μακθτι, του εκπαιδευτικοφ ζργου και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με τθ
ςυςτθματικι παρουςίαςθ, μελζτθ και διερεφνθςθ των παιδαγωγικϊν και
μεκοδολογικϊν γνϊςεων, αντιλιψεων, εξελίξεων και των ςφγχρονων τάςεων
αναφορικά με τα ηθτιματα αυτά.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία ςτθν αίκουςααμφικζατρο



Η παράδοςθ του μακιματοσ γίνεται με τθ χριςθ
Σ.Π.Ε.
Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα e-course για
ςθμειϊςεισ (διαφάνειεσ) και πλθροφορίεσ του
μακιματοσ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ με
ενεργοποίθςθ των
φοιτθτϊν για ςυμμετοχι
ςτο μάκθμα
Προαιρετικζσ εργαςίεσ
ςτο μάκθμα
φνολο Μακιματοσ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ



Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Ερωτιςεισ γνϊςεων (τεςτ) κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ (προαιρετικι άςκθςθ)
Γραπτι Εξζταςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο τζλοσ
του εξαμινου

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Κωνςταντίνου, Χ. (2006). Η Αξιολόγθςθ τθσ Επίδοςθσ του Μακθτι ωσ Παιδαγωγικι Λογικι
και Σχολικι Πρακτικι. Ακινα: Gutenberg.
Καρατηιά-ταυλιϊτθ, Ε. (2006). Αξιολόγθςθ, αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν
εκπαίδευςθ. Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ και οικονομία. Ακινα: Gutenberg.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ακαναςίου, Λ. (2003). Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι ςτο ςχολείο και του
διδακτικοφ ζργου. Ιωάννινα.
Βαρςαμίδου Α. (2011). Αξιολόγθςθ βάςει φακζλου: ο ρόλοσ τθσ ςτθν προςωπικι
ανάπτυξθ του μακθτι και τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ (διδ.
διατριβι), Ρζκυμνο.
MacBeath, J. (επιμζλεια-μετάφραςθ Δοφκασ, Χρ., Πολυμεροποφλου, Ζ., 2001). Η
Αυτοαξιολόγθςθ ςτο Σχολείο. Ουτοπία και Πράξθ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Δθμθτρόπουλοσ, Ευςτ. (1999). Η Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ (βϋ μζροσ). Η αξιολόγθςθ του
μακθτι. Θεωρία, πράξθ, προβλιματα. Ακινα: Γρθγόρθσ.
Καςςωτάκθσ, Μ. (1999). Η Αξιολόγθςθ τθσ επιδόςεωσ των μακθτϊν. Μζςα, μζκοδοι,
προβλιματα, προοπτικζσ. Ακινα: Γρθγόρθσ.
Καψάλθσ, Α.- Χανιωτάκθσ Ν. (2011). Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ. Θεςςαλονίκθ: Αδελφοί
Κυριακίδθ.
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