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Ανοιχτή συζήτηση: Αξιολόγηση στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση

Εισηγήτρια: Νατάσσα Κωνσταντινίδου, Τμήμα ΙΣΑ



Αξιολόγηση αποτελεί 
μέρος της διδασκαλίας και 
μάθησης



Επιτυχημένη αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών

 εργασίες/δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος

 εργασίες/τρόπους αξιολόγησης που τα κριτήριά τους να είναι κατανοητά από 
τους φοιτητές 

 να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που να εξετάζει αυτό που πραγματικά 
θέλει να μετρήσει ο/η διδάσκων/ουσα



Βασικές αρχές

 Αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διδασκαλίας και μάθησης

 Καλοί τρόποι αξιολόγησης δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να δείξουν τι 
έχουν μάθει με διαφορετικούς τρόπους

 Συχνή & διαφορετικών ειδών αξιολόγηση 

 Σημασία της ανατροφοδότησης



Ενδείξεις αδυναμίας

(α) ελλείψεις φοιτητών σε βασικές δεξιότητες 
ανάγνωσης, κατανόησης, συγγραφής 

(β) Τυπικές ερωτήσεις φοιτητών:  ‘από ποιο 
βιβλίο να διαβάσω’; ‘Οι σημειώσεις του 
μαθήματος φτάνουν’; ‘Μπορείτε να μας 
στείλετε τα powerpoint’; 

(γ) Στείρα αναπαραγωγή πληροφοριών 
σχετικών με την ερώτηση (που όμως δεν 
απαντούν την ερώτηση)

(δ) Αδυναμία ανάλυσης ή σύνδεσης με άλλα 
θέματα

μεγάλο μέρος αυτού που 
εξετάζεται καταλήγει να 
εξετάζεται είναι η 
δυνατότητα 
απομνημόνευσης             



Τι θέλουμε από τους 
φοιτητές;  



Διαδικασία εφαρμογής αξιολόγησης

 Σχεδιασμός --> εφαρμογή --> αναθεώρηση --> 
βελτίωση



 Nα βάζουμε τους/τις 
φοιτητές/τριες να εξασκούν το 
αντικείμενο/επιστήμη τους



Ξεκάθαρος στόχος κάθε τρόπου αξιολόγησης:

π.χ. εξετάζει γνώσεις – διάβασμα (σημαντική, αλλά στοιχειώδης)

αξιολόγηση που να εξετάζει κριτική σκέψη και συγκρίσεις

 εφαρμογή του αντικειμένου γνώσης 



Πιθανά εμπόδια/ανασταλτικοί παράγοντες 

 Μέγεθος του ακροατηρίου 

 Όγκος γραπτών/εργασιών προς αξιολόγηση 

 Μη επιτυχημένη αφομοίωση από τους φοιτητές - απογοήτευση του 
διδάσκοντα

 Άρνηση (φοιτητές, Τμήμα)

 Πιθανή έλλειψη ευελιξίας/στήριξης από το ίδρυμα 



Παραδείγματα τρόπων αξιολόγησης / [Αντικείμενο της Ιστορίας]

1. Πηγές/δεδομένα και να βγάλουν συμπεράσματα ή να αναπλάσουν την ιστορία μόνοι 
τους αναπλάσουν την ιστορία μόνοι τους 

2. Γραπτή αξιολόγηση στο σπίτι η οποία να εξετάζει γνώσεις (ιστορικό πλαίσιο), 
βασισμένη όμως σε δευτερογενείς πηγές/βιβλιογραφία 

3. Σχολιασμός πρωτογενούς πηγής/ευρήματος/τεκμηρίου – ένταξή του σε πλαίσιο 

4. Βιβλιοκριτική ή κριτική άρθρου ή σύγκριση άρθρων 

5. Σύγκριση πηγών – ή σύγκριση δύο διαφορετικών ερμηνειών



Παραδείγματα τρόπων αξιολόγησης / [Αντικείμενο της Ιστορίας] (2)

6. Σχηματισμός και στήριξη θέσης με βάση πρωτογενείς πηγές

7. Debate μέσα στην τάξη (πάνω σε υλικό το οποίο έχουν προετοιμάσει στο σπίτι) 

8. Μικρή παρουσίαση ενός θέματος π.χ. ενός συνόλου πηγών ή ενός βιβλίου ή μια 
σύγκριση πηγών/2 βιβλίων/άρθρων

9. Διάβασμα το οποίο μετά θα εξεταστεί γραπτώς με 2-3 βασικές ερωτήσεις 
κατανόησης 

10. Εβδομαδιαία φύλλα εργασίας – αποτίμηση του διαβάσματος των φοιτητών (είτε σε 
σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος γενικότερα είτε με ένα συγκεκριμένο θέμα 
είτε με θέματα που θίχθηκαν στο μάθημα)



Resources

 Pedagogy unbound (www.pedagogyunbound.com)

 Chronicle of Higher Education (www.chronicle.com)

 James M. Lang, Small Teaching: Everyday Lessons from the Science of Learning (Wiley, 2016)

 UCL https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/teaching-resources/teaching-
toolkits/assessment-feedback

 Griffith Institute for Higher Education https://app.griffith.edu.au/assessment-matters//
(Created by Nicola Shapland, Assessment Fellow, Griffith Institute for Higher Education, 2011) 
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