
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ Γ.Δ. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΑΥ311 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥΓΩΝ Γ’ @ Γ’ 

(ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΣΖ 

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 

Γεληθνύ ππόβαζξνπ, γεληθώλ γλώζεσλ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναη (ζηελ ειιεληθή) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Οδεγόο πνπδώλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο @ ζύζηεκα e-course Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ 

  



(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 

 

Αναμένεηαι όηι, με ηην ολοκλήπωζη ηος μαθήμαηορ, οι μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ 

θα είναι ζε θέζη να:  

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

επίδνζεο θαη ησλ ζπλαθώλ κε απηέο.  

2. Καηαλννύλ ηε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

3.  Σα ζηάδηα αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

4.  Σνλ ξόιν ηεο θξηηεξίσλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

(πξνζδηνξηζκόο γεληθώλ θαη εηδηθώλ θξηηεξίσλ). 

5.  Σνλ ξόιν ηεο εξώηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη αμηνινγηθή δηαδηθαζία. 

6.  Σηο ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή (γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο, ηεζη, πνξηθόιην, ξνπκπξίθα …). 

7.  Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα απνηύπσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

αμηνιόγεζεο (βαζκνί, ραξαθηεξηζκνί, πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε …). 

 

 
8.  

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… 
……. 

 

 ηελ απόθηεζε ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ γηα αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ 

 ηελ εμνηθείσζε κε ηελ Οκαδηθή θαη Απηόλνκε εξγαζία  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- Αξρηθά ζα γίλεη πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ ηεο αμηνιόγεζεο, ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιόγεζεο, ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

Αθνινύζσο, αληηθείκελν πξνζέγγηζεο ζα απνηειέζνπλ νη πέληε ζεκειηώδεηο 

παξάκεηξνη ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο (αληηθείκελν, ζθνπνί, θξηηήξηα, ηερληθέο 

θαη θνξείο αμηνιόγεζεο), ηα κνληέια, νη κνξθέο θαη ε παηδαγσγηθή-θνηλσληθή 

αλαγθαηόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.   

- Δηδηθόηεξα θαη αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή, αληηθείκελν πξνζέγγηζεο 

ζα απνηειέζνπλ ε επίδοζη σο έλλνηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αμηνιόγεζε, οι μοπθέρ 



αμηνιόγεζεο, ε παιδαγωγική λειηοςπγία ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηα ζηάδια αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν ξόινο ηεο 

κπιηηπίων ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή (πξνζδηνξηζκόο γεληθώλ θαη 

εηδηθώλ θξηηεξίσλ), ν ξόινο ηεο επώηηζηρ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία, νη ηεσνικέρ αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή (γξαπηέο θαη 

πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ηεζη, πνξηθόιην, ξνπκπξίθα …) θαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

μέζα απνηύπσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιόγεζεο (βαζκνί, ραξαθηεξηζκνί, 

πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε …). 

Γενικόρ ζκοπόρ ηος μαθήμαηορ: 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο θαη εηδηθόηεξα ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ καζεηή κε ηε 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, επίδνζε, θξηηήξηα, κνξθέο θαη 

ζηάδηα αμηνιόγεζεο, παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία, ηερληθέο θαη κέζα αμηνιόγεζεο, 

πνξηθόιην, βαζκνιόγεζε, πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε 

 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα-

ακθηζέαηξν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

 Ζ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε Σ.Π.Δ. 

 Υξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα e-course γηα 

ζεκεηώζεηο (δηαθάλεηεο) θαη πιεξνθνξίεο 

ηνπ καζήκαηνο  

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 

Γηαιέμεηο κε 

ελεξγνπνίεζε ησλ 

θνηηεηώλ γηα 

ζπκκεηνρή ζην 

κάζεκα 

Τπνρξεσηηθέο 

εξγαζίεο ζην κάζεκα 

 

  

  

  

  

ύλνιν Μαζήκαηνο  250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

 
Αμηνιόγεζε ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο 

 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο): 

1. Κσλζηαληίλνπ, Υ. (2006), Η Αξιολόγηζη ηηρ Επίδοζηρ ηος Μαθηηή ωρ 

Παιδαγωγική Λογική και Σσολική Ππακηική, Αζήλα: Gutenberg. 

2. Καξαηδηά-ηαπιηώηε, Δ. (2006), Αξιολόγηζη, αποηελεζμαηικόηηηα και 

ποιόηηηα ζηην εκπαίδεςζη. Εκπαιδεςηικόρ ζσεδιαζμόρ και οικονομία, Αζήλα: 

Gutenberg. 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1.   Αζαλαζίνπ, Λ. (2003), Αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηος μαθηηή ζηο ζσολείο και ηος   

διδακηικού έπγος, Ησάλληλα. 

2.  Βαξζακίδνπ Α. (2011), Αμηνιόγεζε βάζεη θαθέινπ: ν ξόινο ηεο ζηελ πξνζσπηθή     

αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (δηδ. 

δηαηξηβή), Ρέζπκλν. 

3. MacBeath, J. (επηκέιεηα-κεηάθξαζε Γνύθαο, Υξ., Πνιπκεξνπνύινπ, Ε., 2001), 

Η Αςηοαξιολόγηζη ζηο Σσολείο. Οςηοπία και Ππάξη, Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 

4. Γεκεηξόπνπινο, Δπζη. (1999), Ζ Εκπαιδεςηική Αξιολόγηζη (β΄ μέπορ). Η 

αξιολόγηζη ηος μαθηηή. Θεωπία, ππάξη, πποβλήμαηα, Αζήλα: Γξεγόξεο. 

5. Καζζσηάθεο, Μ. (1999), Η Αξιολόγηζη ηηρ επιδόζεωρ ηων μαθηηών. Μέζα, 

μέθοδοι, πποβλήμαηα, πποοπηικέρ, Αζήλα: Γξεγόξεο. 

6. Καςάιεο, Α.- Υαλησηάθεο Ν. (2011), Εκπαιδεςηική Αξιολόγηζη, Θεζζαινλίθε: 

Αδειθνί Κπξηαθίδε. 

7. Κσλζηαληίλνπ, Υ. (20143), Η αξιολόγηζη, ο εκπαιδεςηικόρ και ηο εκπαιδεςηικό έπγο 

από ηην οπηική ηηρ παιδαγωγικήρ λογικήρ και ηηρ επικπαηούζαρ δςζπιζηίαρ, ιζηοζελίδα 

ΔΟΕdoe.gr/27.02.2013. 
8. Μαπξνγηώξγνο, Γ. (1993), Εκπαιδεςηικοί και Αξιολόγηζη, Αζήλα: ύγρξνλε 

Δθπαίδεπζε. 

9. Μπαγάθεο, Γ. (επηκ. - 2001), Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων και 

ζσολείος, Αζήλα: Μεηαίρκην. 

10. Μπάιηνπ, Δ., (2011), Οδηγόρ αξιολόγηζηρ εκπαιδεςηικού έπγος : εξωηεπική αξιολόγηζη 

και αςηοαξιολόγηζη ζηιρ σώπερ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και ζηην Ελλάδα. Αζήλα: 

Μνπξνύζηα. 
11. Νηνιηνπνύινπ, Δ.-Γνπξγηώηνπ Δ. (2008), Η αξιολόγηζη ζηην εκπαίδεςζη, 

Αζήλα: Gutenberg. 

12.  Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (2008), Η ποιόηηηα ζηην εκπαίδεςζη. Έπεςνα για ηην 

αξιολόγηζη ποιοηικών σαπακηηπιζηικών ηος ζςζηήμαηορ ππωηοβάθμιαρ και 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 

 



13. Ρέιινο, Ν. (2003), Έλεγσορ μάθηζηρ, αξιολόγηζη μαθηηικήρ επίδοζηρ, Αζήλα: 

Gutenberg. 

14. νινκώλ, Η.,  (επηκ.-1999), Εζωηεπική αξιολόγηζη και ππογπαμμαηιζμόρ ηος 

εκπαιδεςηικού έπγος ζηη ζσολική μονάδα, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην/Σκήκα 

Αμηνιόγεζεο, Αζήλα. 

15. Υησηάθεο, η. (1999), Η αμθιζβήηηζη ηων εξεηάζεων και βαθμών ζηο ζσολείο, 

Αζήλα: Γξεγόξεο. 
 

 



 


