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Στόχοι Μαθήματος Στο μάθημα επιδιώκεται οι φοιτητές|τριεςνα εξοικειωθούν με:

 τον όρο ‘αξιολόγηση’, τον σκοπό αξιολόγησης και τις βασικές

θεωρητικές προσεγγίσεις στη γλωσσική αξιολόγηση,

 τα διαπιστωτικά κριτήρια αξιολόγησης ελληνομάθειας όπως αυτά

καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης,

 τις πολλαπλές μορφές και μεθόδους αξιολόγησης για τις τέσσερις

γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και

γραπτού λόγου) και δραστηριότητες (reception, production,

interaction και mediation),

 τον ρόλο των Νέων Τεχνολογιών και της ψηφιακής γλωσσικής

αξιολόγησης,

 τις εναλλακτικές μορφές γλωσσικής αξιολόγησης,

 τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση γλωσσικών, αξιολογικών

δοκιμιών και σχάρας αξιολόγησης,

 τους παράγοντες που επηρεάζουν τους|τις εξεταζόμενους|ες,

 τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εξεταστές|στριες, τις μορφές

ανατροφοδότησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μαθησιακά Οι φοιτητές|φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση να:
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Αποτελέσματα  συγκρίνουν μορφές αξιολόγησης βάσει τον σκοπών που επιτελούν

και της θεωρητικής προσέγγισης στην οποία βασίζονται,

 διακρίνουν και να εφαρμόζουν τα διαπιστωτικά κριτήρια αξιολόγησης

ελληνομάθειας όπως αυτά καθορίζονται από το Συμβούλιο της

Ευρώπης στη διδακτική πράξη,

 αξιοποιούν και να τροποποιούν πολλαπλές μορφές και μεθόδους

αξιολόγησης για να αξιολογούν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες

και δραστηριότητες στη βάση δοσμένων εκπαιδευτικών σεναρίων

(ιδιωτική εκπαίδευση, δημόσια εκπαίδευση, στην Κύπρο, στην

Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Ελληνική διασπορά κ.ο.κ.),

 αξιολογούν, ασκούν κριτική και να αξιοποιούν στοχευμένα και

κατάλληλα μορφές ψηφιακής γλωσσικής αξιολόγησης, σε δοσμένα

εκπαιδευτικά σενάρια (ιδιωτική εκπαίδευση, δημόσια εκπαίδευση,

στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Ελληνική διασπορά

κ.ο.κ.),

 εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν πλαίσια στα οποία μπορούν να

αξιοποιηθούν οι εναλλακτικές μορφές γλωσσικής αξιολόγησης,

 εφαρμόζουν βασικές αρχές σχεδιασμού κατασκευής και να

δημιουργούν τα δικά τους αξιολογικά και γλωσσικά δοκίμια αλλά και

σχάρες αξιολόγησης,

 συνυπολογίζουν παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάζουν

τους|τις εξεταζόμενους|ες σε αντίστοιχα συγκειμενικά πλαίσια αλλά

και να τροποποιούν αξιολογικά γλωσσικά δοκίμια όπου κι όταν

κρίνουν απαραίτητο στη βάση αυτών των παραγόντων,

 συνεκτιμούν ζητήματα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι

εξεταστές|στριες, έτσι ώστε να προβαίνουν σε στοχευμένες

ανατροφοδοτήσεις και ερμηνείες αποτελεσμάτων καθώς και να

συμμετέχουν ενεργά σε παιχνίδια ρόλων ανατροφοδότησης σε

δοσμένα αξιολογικά σενάρια.

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο

Μαθήματος

Η αξιολόγηση στον χώρο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης|ξένης

επικεντρώνεται σε θέματα όπως η μέτρηση γλωσσομάθειας της δεύτερης ή

ξένης γλώσσας και πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση των ικανοτήτων των

μαθητών|τριών στις τέσσερις βασικές δεξιότητες και δραστηριότητες στη

γλώσσα-στόχο. Επομένως, στο εν λόγω μάθημα θα εξεταστούν τα
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πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πολλαπλών μορφών αξιολόγησης και

ειδών γλωσσικών δοκιμασιών, θα σχολιαστούν βασικές αρχές σχεδιασμού

αλλά και κριτικής γλωσσικών, αξιολογικών δοκιμασιών και τέλος, θα

συζητηθούν οι καταλληλότεροι τρόποι βαθμολόγησης, ανατροφοδότησης

αλλά και ερμηνείας αντίστοιχων γλωσσικών, αξιολογικών δοκιμασιών και

αποτελεσμάτων.

ΜεθοδολογίαΔιδασ

καλίας

Το μάθημα διδάσκεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής

πλατφόρμας και με τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων: εργαλεία

επικοινωνίας που εξασφαλίζουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία

των συμμετεχόντων|ουσών (π.χ. τηλέ-διασκέψεις, δωμάτια συνομιλιών),

εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζήτησης, ιστολόγια, wikis), όπως

επίσης και εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (παρουσιάσεις με

σημειώσεις, παρουσιάσεις με αφήγηση). Οι σημειώσεις και παρουσιάσεις

του μαθήματος είναι διαθέσιμα προς τους φοιτητές, τις φοιτήτριες μέσω

ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με εισηγήσεις για μελέτη

αναγνωσμάτων (βιβλιογραφία). Οι φοιτητές|τριες ενθαρρύνονται μέσω της

πλατφόρμας και των ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων να αλληλεπιδρούν

με τους συμφοιτητές|τριες τους αλλά και με τη διδάσκουσα, με σκοπό να

αποτελέσουν ενεργά μέλη της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης που

δημιουργείται μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιδιώκεται η αξιολόγηση

των συμμετεχόντων|ουσών μέσω διαφόρων εργαλείων, ατομικής και

ομαδικής δραστηριοποίησης, η ετεροαξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση.
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