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Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να:
• Εμβαθύνουν στις έννοιες και τις θεωρίες της μέτρησης και αξιολόγησης, όπως αυτές
εφαρμόζονται στο χώρο της εκπαίδευσης, και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς
αυτές χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης.
• Αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την
πρακτική τους σε θέματα αξιολόγησης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας
τους και της μάθησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν την oρoλoγία πoυ χρησιμoπoιείται στη μέτρηση και αξιoλόγηση.
2. Εμβαθύνουν στη διαδικασία προετοιμασίας δοκιμίων επιτευγμάτων.
3. Μπορούν να ετοιμάσουν δοκίμια αξιολόγησης με βάση πίνακα προδιαγραφών.
4. Αξιολογούν την ποιότητα ερωτήσεων από δοκίμια αξιολόγησης.
5. Εμβαθύνουν στις έννοιες της αξιοπιστίας και εγκυρότητας ενός δοκιμίου, καθώς και στις
μεθόδους μέτρησής τους.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
•
•

Ιστορική αναδρομή στην αξιολόγηση και η σχέση της με την ειδική εκπαίδευση.
Εισαγωγικές έννοιες και αρχές της μέτρησης και αξιολόγησης.
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•
•
•
•
•
•

Η σημασία της μέτρησης στην εκπαίδευση και η σχέση της με την ειδική εκπαίδευση.
Καθορισμός στόχων της αξιολόγησης μαθητών στην ειδική εκπαίδευση.
Στάδια αξιολόγησης.
Αρχές κατασκευή δοκιμίων αξιολόγησης και συγγραφής ερωτήσεων
Δείκτης δυσκολίας και δείκτης διάκρισης, κανονική κατανομή βαθμολογίας
Aξιοπιστία και εγκυρότητα αποτελεσμάτων.

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαδικτυακή παρουσίαση, έντυπο υλικό, δια ζώσης διδασκαλία, διαδικτυακή συζήτηση, τεστ
πολλαπλής επιλογής, τελική γραπτή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Ατομική εργασία, Συγγραφή δοκιμίων, Κριτική συζήτηση, ,Κουιζ
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