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

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΑΤ212
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ

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

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Γραπτζσ Εργαςίεσ,
Παρουςιάςεισ Εργαςιϊν
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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

Ειδικοφ υπόβακρου, Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

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

Ελλθνικι (Διδαςκαλία, Εξζταςθ)

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1441

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά 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

Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με βαςικζσ και
μεκόδουσ/εργαλεία τθσ ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ παιδιϊν και ενθλίκων και τισ εφαρμογζσ
τουσ ςε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίςια. Για τθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςτόχου
κα δοκεί ζμφαςθ ςε αρχζσ που διζπουν τθ μζτρθςθ και τθν καταςκευι ψυχολογικϊν
δοκιμαςιϊν, κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ βαςικϊν διαγνωςτικϊν ψυχολογικϊν μεκόδων
που χρθςιμοποιοφνται για τθ μελζτθ ποικίλων εννοιϊν και ανκρϊπινων χαρακτθριςτικϊν
(π.χ., νοθμοςφνθ, προςωπικότθτα, μάκθςθ, ςυμπεριφορά, ςυναίςκθμα κ.ο.κ) που
προςφζρουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςε ειδικοφσ για τθν παροχι κατάλλθλων
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
1. να κατανοοφν τισ μεκόδουσ καταςκευισ ψυχολογικϊν δοκιμαςιϊν και το ςφνκετο
πλζγμα παραμζτρων που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία αυτι

2. να ζχουν εξοικειωκεί με τισ ζννοιεσ και τα είδθ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ και τθ
ςθμαςία τουσ για τθν αξιολόγθςθ των διαγνωςτικϊν εργαλείων.
3. να γνωρίηουν βαςικζσ διαγνωςτικζσ μεκόδουσ και εργαλεία που αξιοποιοφνται για τθ
μζτρθςθ τθσ νοθμοςφνθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ, τθσ προςωπικότθτασ, τθσ μάκθςθσ, του
ςυναιςκιματοσ κ.τ.ό. με ζμφαςθ ςτθν αναγκαιότθτα τθσ κατάλλθλθσ χριςθσ τουσ ςτο
πλαίςιο τθσ ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ.
4. να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα να λαμβάνονται υπόψθ πολιτιςμικοί και κοινωνικοί
παράγοντεσ κατά τθ χριςθ και χοριγθςθ των ψυχολογικϊν εργαλείων
5. να εμβακφνουν ςτθ ςθμαςία τθσ ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ για το ςχεδιαςμό
ςυμβουλευτικϊν παρεμβάςεων και τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ των
περιςτατικϊν για τθν παροχι κατάλλθλων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ είναι:
 εξοικείωςθ με τα εργαλεία ι μεκόδουσ αξιολόγθςθσ διαςτάςεων τθσ
προςωπικότθτασ, τθσ ςυμπεριφοράσ, τθσ γνωςτικισ ικανότθτασ κ.ά.
 εφαρμογζσ/χριςθ εργαλείων/μεκόδων αξιολόγθςθσ ςε ςυμβουλευτικά πλαίςια
 επίδειξθ επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ ςτθ χριςθ εργαλείων
αξιολόγθςθσ κατά τθ ςυμβουλευτικι διαδικαςία
 κριτικι ανάγνωςθ και αξιολόγθςθ/αποτίμθςθ των ςχετικϊν με το γνωςτικό
αντικείμενο ερευνϊν
 λιψθ αποφάςεων
 αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
 καλλιζργεια τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
 άςκθςθ δεξιοτιτων κριτικισ και αυτοκριτικισ
 άςκθςθ ςτθν αναηιτθςθ ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο βιβλιογραφικϊν
πθγϊν
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι κεματικζσ περιοχζσ ςτα πλαίςια των οποίων πρόκειται να πραγματοποιθκοφν
ειςθγιςεισ είναι οι ακόλουκεσ.
Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογικι Αξιολόγθςθ & τισ Εφαρμογζσ τθσ ςτθ υμβουλευτικι
1. Ψυχολογικι Αξιολόγθςθ ςτθ Συμβουλευτικι
 Βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ
 Σφποι (/Μζκοδοι) αξιολόγθςθσ
 Κοινωνικά, διαπολιτιςμικά και δεοντολογικά ηθτιματα για τθ χοριγθςθ
ψυχομετρικϊν εργαλείων





Καταςκευι των τεςτ - Αξιοπιςτία και εγκυρότθτα
Επιλογι, χοριγθςθ, βακμολόγθςθ και ερμθνεία των αποτελεςμάτων που
προκφπτουν από τα τεςτ / μεκόδουσ αξιολόγθςθσ
Εφαρμογζσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ υμβουλευτικι

Γνωςτικι Αξιολόγθςθ
2. Μζτρθςθ τθσ Νοθμοςφνθσ
 Ατομικά τεςτ Νοθμοςφνθσ
 Ομαδικά τεςτ Νοθμοςφνθσ
 Ερμθνεία των αποτελεςμάτων των τεςτ Νοθμοςφνθσ
 Χαριςματικότθτα
3. Αξιολόγθςθ άλλων γνωςτικϊν ικανοτιτων και τθσ μακθςιακισ ικανότθτασ
 Σεςτ μζτρθςθσ τθσ Προςοχισ και του Εκτελεςτικοφ Ελζγχου
 Σεςτ αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ
 Σεςτ αξιολόγθςθσ μακθςιακϊν ικανοτιτων
Αξιολόγθςθ τθσ Προςωπικότθτασ & τθσ υμπεριφοράσ
4. Τεςτ μζτρθςθσ τθσ προςωπικότθτασ
 Ερωτθματολόγια/Κλίμακεσ προςωπικότθτασ
 Προβολικζσ τεχνικζσ
 Άλλεσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ τθσ προςωπικότθτασ
5. Αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ
 Μζκοδοι αξιολόγθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ προςαρμογισ ςε διαφορετικά
πλαίςια
 Κλίμακεσ και άλλεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ των κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων.
Αξιολόγθςθ των πλαιςίων ςτα οποία ςυμμετζχει το παιδί
6. Αξιολόγθςθ οικογζνειασ
7. Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ
Ψυχολογικι Αξιολόγθςθ – Εφαρμογζσ και ηθτιματα
7. Ψυχολογικι αξιολόγθςθ και Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν / κεραπευτικϊν παρεμβάςεων
8. Αξιολόγθςθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

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



Χριςθ υπολογιςτικϊν προγραμμάτων (Power
Point) ςτισ διαλζξεισ.
Αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ HEAL-LINK και άλλων
θλεκτρονικϊν πθγϊν για τθν πρόςβαςθ ςτθν
διεκνι βιβλιογραφία -εξειδικευμζνα περιοδικά



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

του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (email).
Δραστηριότητα

Παρακολοφκθςθ
διαλζξεων
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλίων και άρκρων
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Ατομικι εργαςία
Παρουςίαςθ εργαςίασ
Γραπτι εξζταςθ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
54
30
80
40
6

φνολο Μακιματοσ
250
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει:

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

1. Ατομικι γραπτι εργαςία * 40% του τελικοφ
βακμοφ+
2. Παρουςίαςθ γραπτισ εργαςίασ *20% του τελικοφ
βακμοφ+
3. Γραπτι εξζταςθ *40% του τελικοφ βακμοφ+

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαςικι Βιβλιογραφία
Αλεξόπουλοσ, Δ. (2011). Ψυχομετρία. Ακινα: Πεδίο.
Erford, B. (2013, 2nd Ed.). Assessment for counselors. Cengage Learning.
Hays, D. G. (2014, 5th Ed.). Assessment in counseling: A guide to the use of psychological
assessment procedures. John Wiley & Sons.
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Παπαηιςθσ.
Μζλλον, Ρ. (2010). Κλινικι Ψυχομετρία. Ακινα: Πεδίο.
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υμπλθρωματικι Βιβλιογραφία
Αγαλιϊτθσ, Ι. (2011). Εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ μακθτϊν με δυςκολίεσ μάκθςθσ και
προςαρμογισ: Το Αξιολογικό Σφςτθμα Μακθςιακϊν Αναγκϊν. Ακινα: Εκδόςεισ
Γρθγόρθ
Billington, T. (2006). Working with children: Αssessment, representation and intervention.

London: Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
Drummond, R.J., & Jones, K.D. (2015, 8th Ed.). Assessment procedures for counselors and
helping professionals. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall.
Erford, B.T. (2006). Counselor's guide to clinical, personality, and behavioral assessment.
Boston: Lahaska Press: Houghton Mifflin Co.
Erford, B.T. (2007). Assessment for counselors. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Johnson, R.W. (2007). Assessment in counseling: a guide to the use of psychological
assessment procedures. American Counseling Association.
Milner, J., & O'Byrne, P. (2004). Assessment in counselling: theory, process and decisionmaking. Basingstoke; New York, N.Y.: Palgrave Macmillan.
Pope-Davis, D.B., & Coleman, H.L.K. (1997). Multicultural counseling competencies:
assessment, education and training, and supervision. Thousand Oaks, Calif.: Sage
Publications.
Popham, W.J. (1995). Classroom assessment: What teachers need to know. Needham
Heights, MA: Allyn & Bacon.
Osborn, D.S., & Zunker, V.G. (2006). Using assessment results for career development.
Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole.
Watkins. C.E., & Campbell, V.L. (2000). Testing and assessment in counseling practice.
Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates.

