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Τι θα δούμε:  

• Σκοπός διαδικτυακού σεμιναρίου 

• Ανάγκη ανάπτυξης του σεμιναρίου 

• Εκπαιδευτική αξιολόγηση 

• Μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης  

• Αξιοποίηση πλατφόρμας Moodle 

• Δομή και περιεχόμενο σεμιναρίου 

• Θέματα για μελλοντική μελέτη 

 



Ποιος είναι ο Σκοπός του σεμιναρίου; 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις σύγχρονες τεχνικές 

αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων 

Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης σε 

πραγματικά εκπαιδευτικά σενάρια  

Δημιουργία και παρουσίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού  

Ανάδειξη και αξιοποίηση εργαλείων Moodle  



Ανάγκη ανάπτυξης διαδικτυακού σεμιναρίου 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  

Συνεχής ανάπτυξη τεχνολογίας  

Εκσυγχρονισμός παιδαγωγικών αντιλήψεων και 

εξέλιξη εκπαιδευτικών τεχνικών 

 

Ανανέωση περιεχομένου διδασκαλίας 

Διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών  



Εκπαιδευτική αξιολόγηση  

  Παιδαγωγική Αξία Αξιολόγησης  

  Δυναμικό εργαλείο μάθησης  

  Μηχανισμός βελτίωσης και 

ανατροφοδότησης  

   Αποτίμηση προϊόντων μάθησης  

  Ενεργή συμμετοχή 

εκπαιδευόμενων 

  Ποικίλες τεχνικές (ποιοτικές-

ποσοτικές) 

  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

εκπαιδευόμενων  

 

 

 

 



Μοντέρνες Τεχνικές Αξιολόγησης της επίδοσης 

των εκπαιδευόμενων 

Σύνθετες 
ερευνητικές 

εργασίες 

Φάκελος 
εργασιών 

εκπαιδευόμενου 

Ετερο-
αξιολόγηση 

Ρουμπρίκες 
αξιολόγησης   

Εννοιολογικός 
Χάρτης 

Τεστ Αυτο-
αξιολόγησης 



Γιατί την  Πλατφόρμα Moodle; 

Ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον  

Παρέχεται Δωρεάν  

Ασφαλές και εύχρηστο 

Παρέχει αξιόλογα εργαλεία  

Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες  

Δυνατότητα ανάπτυξης σεμιναρίου 



Περιβάλλον Πλατφόρμας  

  Moodle-CoSyLLab     



Περιεχόμενο σεμιναρίου 

1η Ενότητα: Αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων στα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα  



Περιεχόμενο σεμιναρίου 

2η Ενότητα: Ρουμπρίκες αξιολόγησης της επίδοσης των 

εκπαιδευόμενων 



Περιεχόμενο σεμιναρίου 
3η Ενότητα: Εννοιολογικός χάρτης ως εργαλείο αξιολόγησης της 

επίδοσης των εκπαιδευόμενων  



Περιεχόμενο σεμιναρίου 

4η Ενότητα: Τεστ Αυτο-αξιολόγησης ως εργαλείο αξιολόγησης της 

επίδοσης των εκπαιδευόμενων  



Τεστ αυτο-αξιολόγησης  



Περιεχόμενο σεμιναρίου 

5η Ενότητα: Πώς σχεδιάζουμε Ρουμπρίκες στο Moodle  



Ατομικό Παραδοτέο Ρουμπρίκας 



Περιεχόμενο σεμιναρίου 

6η Ενότητα: Πώς σχεδιάζουμε εννοιολογικούς χάρτες στο Moodle  



Ατομικό Παραδοτέο Εννοιολογικού χάρτη 



Περιεχόμενο σεμιναρίου 

7η Ενότητα: Πώς σχεδιάζουμε Κουίζ στο Moodle  



Ατομικό Παραδοτέο Κουίζ  



• https://www.youtube.com/watch?v=U9UITzzBrmg&index=1&list=PLZUfaiy3GBHr2IYskz
bXWM0wblukr3eoX 

Video: Αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων 

στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα  

https://www.youtube.com/watch?v=U9UITzzBrmg&index=1&list=PLZUfaiy3GBHr2IYskzbXWM0wblukr3eoX
https://www.youtube.com/watch?v=U9UITzzBrmg&index=1&list=PLZUfaiy3GBHr2IYskzbXWM0wblukr3eoX


Θέματα για μελλοντική μελέτη   

Εφαρμογή σεμιναρίου σε ομάδα εκπαιδευτικών  

Πιλοτική εφαρμογή σεμιναριακών μαθημάτων 
σε σχολεία  



Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 


