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Σο επεςνηηικό ππόγπαμμα FAMT&L ζηοσεύει ζηην ανάπηςξη  ενόρ μεθοδολογικού 

μονηέλος και έγκςπων ςλικών για μια ποιοηική ππόηαζη για ηην καηάπηιζη ηων 

εκπαιδεςηικών ηων μαθημαηικών ζηην Εςπώπη, ξεκινώνηαρ από μια ζε βάθορ ανάλςζη 

ηων αναγκών καηάπηιζηρ ηοςρ και ηων εμπειπιών ηοςρ ζηιρ διάθοπερ σώπερ πος 

ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα.  

ηα πλαίζια ηων δπαζηηπιοηήηων ηος ππογπάμμαηορ FAMT&L, παπέσεηαι ένα ππόγπαμμα 

καηάπηιζηρ εκπαιδεςηικών για ηην αποηελεζμαηική εθαπμογή ηηρ διαμοπθωηικήρ 

αξιολόγηζηρ ζηη διδαζκαλία και μάθηζη ηων μαθημαηικών.  

Ο ζηόσορ ηος ππογπάμμαηορ καηάπηιζηρ εκπαιδεςηικών είναι να πποωθήζει ηη ζωζηή 

σπήζη ηηρ διαμοπθωηικήρ αξιολόγηζηρ (αξιολόγηζη για ηη μάθηζη) ζηον ηομέα ηηρ 

εκπαίδεςζηρ ηων μαθημαηικών. 

Η μέθοδορ πος ςιοθεηείηαι για ηα μαθήμαηα ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ αςηού 

σπηζιμοποιεί ηην ανάλςζη βίνηεο με διδακηικά επειζόδια με εθαπμογή διαμοπθωηικήρ 

αξιολόγηζηρ ζε ηάξειρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ.   

Σο ππόγπαμμα διαπκεί 12 ώπερ και θα ππαγμαηοποιηθεί ζε 3 ζςνανηήζειρ ηων 4 ωπών, ζηο 

Πανεπιζηήμιο Κύππος.   

ηοςρ ζςμμεηέσονηερ θα δοθεί βεβαίωζη ζςμμεηοσήρ.  

Η ζςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα είναι δωπεάν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑ 1  

 

1. Οικοδόμηζη ηηρ έννοιαρ ηηρ διαμοπθωηικήρ αξιολόγηζηρ 

 

Μέζα από επεμεξγαζία δηαθόξσλ πιηθώλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαπηύμνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο.  

 Παξνπζίαζε ηνπ Επξσπατθνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο (ζθνπνί, κεζνδνινγία, 

απνηειέζκαηα). 

 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ηελ Κύπξν θαη αληηπαξαβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηηο άιιεο ρώξεο.  

 Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ. 

 Παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε.  

 Καζνξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε δηδαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο  

 Επεμεξγαζία επηπξόζζεηνπ πιηθνύ (ζρέδηα καζήκαηνο, ζελάξηα, βίληεν θ.ιπ.).  

 

 

2. Αηομική μελέηη και εμβάθςνζη  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο άξζξα, βίληεν δηδαζθαιηώλ θαη άιιν ζρεηηθό 

πιηθό, πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑ 2  

 

Οικοδόμηζη ηηρ έννοιαρ ηηρ διαμοπθωηικήρ αξιολόγηζηρ με σπήζη βίνηεο 

Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ βίληεν, ζα εληζρπζεί ε νηθνδόκεζε  ηεο έλλνηαο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

 

1. Αδόμηηη παπαηήπηζη βίνηεο   

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα παξαθνινπζήζνπλ κηθξά απνζπάζκαηα δηδαζθαιίαο, κε ζθνπό λα 

εληνπίζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο.  

 Με βάζε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ βίληεν, ζα γίλεη ζπζρεηηζκόο κε ηε ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε. 

 

2. Δομημένη παπαηήπηζη βίνηεο   

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα παξαθνινπζήζνπλ κηθξά απνζπάζκαηα εθαξκνγήο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο θαη ζα ηα αλαιύζνπλ κε ηε ρξήζε θιείδαο παξαηήξεζεο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπδεηήζνπλ ηηο αλαιύζεηο ηνπο, ώζηε λα θαζνξηζηνύλ νη ζηόρνη θαη νη 

ηερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα βίληεν.  

        

3. σεδιαζμόρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εθαξκόζνπλ κηα δξαζηεξηόηεηα δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο ζε 

κηθξέο νκάδεο ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο. Απηό ην ζηάδην αθνξά θπξίσο ζην ζρεδηαζκό απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα παξαθνινπζήζνπλ απνζπάζκαηα από βηληενγξαθεκέλεο δηδαζθαιίεο, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο (π.ρ. απηό-

αμηνιόγεζε, εηεξν-αμηνιόγεζε, αλαηξνθνδόηεζε θ.ιπ.).  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηέο γηα ην 

ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ κε εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο.  

 

 



ΜΑΘΗΜΑ 3 

 

1. Εκηέλεζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εθαξκόζνπλ ζηελ ηάμε κε ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ ζρεδίαζαλ κε βάζε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε (κηθξνδηδαζθαιία). 

Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ζα δνζεί 

αλαηξνθνδόηεζε.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ζρεκαηίζνπλ κηθξέο νκάδεο (5-6 άηνκα).  

 Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζα εθαξκόζεη ζε ζπληνκία (γηα πεξίπνπ 20΄) κηα δξαζηεξηόηεηα 

πνπ εκπιέθεη δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαη αθνινύζσο ζα αλαζηνραζηεί θαη ζα 

αμηνινγήζεη ηνλ εαπηό ηνπ (κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα).  

 Οη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα δώζνπλ αλαηξνθνδόηεζε (κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα).  

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα 

αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο εθπαηδεπηέο θαη από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

2. Εξαγωγή ζςμπεπαζμάηων 

Εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε. Οη εθπαηδεπηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλνςίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο, όπσο απηά 

πξνέθπςαλ από ηα καζήκαηα. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαη 

ζα γίλεη ζύλδεζε ηνπο κε ηε ζεσξία.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πην απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο.   

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κνηξαζηνύλ ηηο πεπνηζήζεηο  ηνπο γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

θαη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκόζηεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.  

 

 



Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και εγγπαθή ζηο ππόγπαμμα επικοινωνήζηε με: 

 

Παπαζκεςή Χπςζάνθος: pmicha@ucy.ac.cy, 22892954 

Θεοδώπα Χπιζηοδούλος: theodoraco@yahoo.gr 

ηςλιάνα Νικολάος: styliana_nic@hotmail.com 

 

Ιζηοζελίδα ππογπάμμαηορ: www.famt-l.eu 

 

ςνηονιζηήρ ππογπάμμαηορ: Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθήο Παηδείαο, 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 
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ηο επεςνηηικό ππόγπαμμα FAMT&L ζςμμεηέσοςν: 

 

Ιηαλία - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

www.unibo.it 

 

Κύππορ - University of Cyprus   

www.ucy.ac.cy  

 

Γαλλία - Cergy-Pontoise University  

www.u-cergy.fr  

 

Ελβεηία - University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland  

www.supsi.ch 

 

Ολλανδία - Inholland University of Applied Sciences 

www.inholland.nl 
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