
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ Γ.Δ. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΑΤ209 ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΓΩΝ Β’  (EAΡINO) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

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, γενικών γνώςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν ελλθνικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Οδθγόσ Σπουδών ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του 

Τμιματοσ @ ςφςτθμα e-course Πανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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 

Αλακέλεηαη όηη, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο λα 

είλαη ζε ζέζε λα:  

1. Μπνξνύλ λα νξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηώλ ηεο αμηνιόγεζεο, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ ζπλαθώλ κε απηέο  

2. πλδένπλ ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε  

3. Αλαγλσξίδνπλ ηα κνληέια, ηηο κνξθέο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  

4. Γλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, θαζώο θαη 

εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ  

5. Γλσξίδνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγίαο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (θξηηήξηα, ηερληθέο θιπ.)  

6. Μπνξνύλ λα αλαδείμνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

αμηνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ  



7. Γηαρσξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε από ηελ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε θαη 

ηελ απηναμηνιόγεζε  

8. Γλσξίδνπλ ηε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  

9. πλδένπλ ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε ηηο επηθξαηνύζεο 

επξσπατθέο ηάζεηο  

10. Να αμηνινγνύλ θξηηηθά ην πθηζηάκελν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο 

γηα αληηκεηώπηζε ησλ αδπλακηώλ ηνπ ηόζν ζην καθξν-επίπεδν (εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα) όζν θαη ζην κηθξν-επίπεδν (ζρνιηθή κνλάδα).  
 

Γενικές 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… 
……. 

 

 Στθν απόκτθςθ ικανοτιτων-δεξιοτιτων για αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

γνώςεων και πλθροφοριών 

 Στθν εξοικείωςθ με τθν Ομαδικι και Αυτόνομθ εργαςία  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αξρηθά ζα γίλεη δηεμνδηθή πξαγκάηεπζε ησλ ελλνηώλ ηεο αμηνιόγεζεο, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Αθνινύζσο, αληηθείκελν 

πξαγκάηεπζεο ζα απνηειέζνπλ ηα κνληέια, νη κνξθέο, νη ζθνπνί θαη ε παηδαγσγηθή-

θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη εηδηθόηεξα 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε ζρέζε κε απηήλ ηε ζεκαηηθή, ζα ζπλδεζεί ε εθπαηδεπηηθή 

αμηνιόγεζε κε ηηο επηθξαηνύζεο επξσπατθέο ηάζεηο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο 

εθπαίδεπζεο. Με ηελ έλλνηα απηήλ, πξνζεγγίδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (θξηηήξηα, ηερληθέο θ.ιπ.), κε εηδηθή αλαθνξά θαη 

πξαγκάηεπζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο (απηναμηνιόγεζεο).  

Δηδηθή αλαθνξά ζα γίλεη, επίζεο, ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηηο 

επηθπιάμεηο θαη «αληηξξήζεηο» πνπ πξνβάιινπλ νη αμηνινγνύκελνη, θαζώο θαη ζε 

άιινπο ζπληειεζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, όπσο είλαη π.ρ. ηα βηβιία θαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηεύζεηο ζα εκπινπηηζηνύλ κε ζρεηηθά επξήκαηα εκπεηξηθώλ 

εξεπλώλ, θαζώο θαη κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε. 

 

Γενικόρ ζκοπόρ ηος μαθήμαηορ: 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή ζηηο 

ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο θαη, εηδηθόηεξα, ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηε 

ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε, κειέηε θαη δηεξεύλεζε ησλ παηδαγσγηθώλ θαη 

κεζνδνινγηθώλ γλώζεσλ, αληηιήςεσλ, εμειίμεσλ θαη ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα απηά. 

 



 

Λέξειρ κλειδιά – Βαζικέρ έννοιερ:  

αμηνιόγεζε, αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, αμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, 

αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ θξηηήξηα, κνξθέο 

παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία, ηερληθέο θαη κέζα αμηνιόγεζεο 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία ςτθν αίκουςα-

αμφικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Η παράδοςθ του μακιματοσ γίνεται με τθ 

χριςθ Τ.Π.Ε. 

 Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα e-course για 

ςθμειώςεισ (διαφάνειεσ) και πλθροφορίεσ του 

μακιματοσ  

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ με 
ενεργοποίθςθ των 
φοιτθτών για ςυμμετοχι 
ςτο μάκθμα 
Υποχρεωτικζσ εργαςίεσ 
ςτο μάκθμα 

 

  

Σφνολο Μακιματοσ  250 
 

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

 
Αξιολόγθςθ τθσ υποχρεωτικισ εργαςίασ 

 
 
 

 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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εκπαιδεςηικού και ηος εκπαιδεςηικού έπγος. Γξεγόξεο: Αζήλα. 
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