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Μαθήματος 

Αυτό το μάθημα εξετάζει τη σχέση μεταξύ διδασκαλίας, μάθησης και 
αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία για μάθηση και η 
αξιολόγηση για μάθηση είναι δύο σημαντικοί πυλώνες για την 
προώθηση της μάθησης. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να 
δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αναλογιστούν τη διδασκαλία 
από την άποψη της μάθησης, δηλαδή ότι διδάσκουμε γιατί θέλουμε 
κάποιος να μάθει, και την ανάγκη για συνεχή βελτίωσή της μέσω 
δεδομένων που συλλέγουμε, δηλαδή μέσω αξιολόγησης που μας 
παρέχει στοιχεία για να βελτιώσουμε τη διδασκαλία και να 
ενισχύσουμε τα κίνητρα των μαθητών. Επομένως, μελετούμε βασικές 
θεωρίες της μάθησης που υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι ολιστική, 
κινητήρια και διαδραστική˙ επανεξετάζουμε μοντέλα διδασκαλίας έτσι 
ώστε να ταξινομούνται με τρόπους που υπογραμμίζουν, εστιάζουν και 
στρέφουν την προσοχή στη μάθηση˙ και θεωρούμε ότι η αξιολόγηση 
είναι ένας τρόπος συλλογής δεδομένων που ενημερώνει, πρώτον, 
εμάς και τους μαθητές μας που βρίσκονται οι μαθητές και πού πρέπει 
να πάνε και, δεύτερον, πόσο αποτελεσματικοί είμαστε εμείς οι 
εκπαιδευτικοί σε σχέση με τον τρόπο που διδάσκουμε και, 
κατ’επέκταση για τα σημεία στα οποία η διδασκαλία μας χρειάζεται 
βελτιώσεις. Τέλος, μετατρέπουμε την αξιολόγηση σε μια στρατηγική 
μάθησης με τη σκέψη πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους 
μαθητές στη δική τους αξιολόγηση. 



 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

1. Εξετάζουν τη σχέση μεταξύ διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, 
εστιάζοντας κυρίως στο εάν η μάθηση βελτιώνεται μέσα από τον τρόπο 
με τον οποίο διδάσκουμε και αξιολογούμε. 

2. Εξετάζουν τη διδασκαλία ως πράξη που διαδραματίζεται σε σχέση 
με τη μάθηση και η οποία θα πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς βάσει 
αποδεικτικών στοιχείων. 

3. Αξιολογούν τις βασικές θεωρίες της μάθησης και τα μοντέλα της 
διδασκαλίας, λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις για την επιλογή 
τους και για το τι είδους μάθηση επιτυγχάνεται κάθε φορά. 

4. Εξετάζουν την αξιολόγηση ως έναν τρόπο συλλογής δεδομένων για 
τη βελτίωση της διδασκαλίας και για την παρακίνηση των μαθητών να 
μάθουν, βοηθώντας τους να παρακολουθούν το πού βρίσκονται και 
πού πρέπει να πάνε. 

5. Συλλογίζονται στρατηγικές για να εμπλέξουν τους μαθητές στην δική 
τους αξιολόγηση, προκειμένου να μετατρέψουν την αξιολόγηση σε μια 
στρατηγική μάθησης για τους μαθητές. 

Προαπαιτούμενα ΚΑΝΕΝΑ Συναπαιτούμενα ΚΑΝΕΝΑ 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Θεωρίες μάθησης και διδασκαλία (ολιστική προσέγγιση της μάθησης, 
το ζήτημα των κινήτρων για μάθηση, η αλληλοδραστική διάσταση της 
μάθησης σε πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο) 

Μοντέλα διδασκαλίας (μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, η 
οικογένεια των κοινωνικών μοντέλων, η οικογένεια των προσωπικών 
μοντέλων, η οικογένεια των συμπεριφοριστικών μοντέλων) 

Αξιολόγηση και αξιολόγηση για τη μάθηση (αρχές αξιολόγησης, 
αξιολόγηση σε όλα τα στάδια της μάθησης, αξιολόγηση για 
κατανόηση) 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Μερική διάλεξη από την διδάσκουσα και παρουσιάσεις από, και 
συζητήσεις με τις/ους φοιτήτριες/ητές. 

Εξέταση, μελέτη και συζήτηση πηγών. 

Διδασκαλία στην τάξη και στην ολομέλεια (λήψη σημειώσεων, έρευνα, 
ατομική και συνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία, 
ιδεοθύελλα). Ατομική εργασία, εργασία σε μικρές ομάδες και εργασία 
στην τάξη, παιχνίδι ρόλων, παρουσιάσεις από τις/ους φοιτήτριες/ητές. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα μελετήσουν 
κείμενα, σενάρια, άρθρα και άλλο υλικό, όπως προβολή ντοκιμαντέρ 
για προβληματισμό και συζήτηση. 



 

 

Επίσης, οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να προετοιμάζονται πριν το 
μάθημα με τη μελέτη των σχετικών πηγών. Χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικό εργαλείο διδασκαλίας στο 
μάθημα. Χρήση ΗΥ στην τάξη για αναζήτηση πηγών και 
παρουσιάσεις στην τάξη. Παρακολούθηση ταινιών και ντοκιμαντέρ για 
σχετικά θέματα για προβληματισμό και συζήτηση. 
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