
1ο Πακέτο Εργασίας 
 

«Αποτίµηση και σύστηµα παρακολούθησης του ΠΠΣ (κυρίως ως προς 
την πληροφορική και τις ΤΠΕ) - Αποτίµηση των αποτελεσµάτων 
εισαγωγής των νέων µεθόδων διδασκαλίας» 
 
    Έχουν παρέλθει δύο έτη από την τελευταία αξιολόγηση του ΠΠΣ του 
ΣΑΤΜ, διάστηµα που καθιστά εύλογη την διεξαγωγή µιας επίκαιρης και 
εστιασµένης στους στόχους του παρόντος έργου αξιολόγησης. Για το σκοπό 
αυτό θα συλλεχθούν κάποια από τα στοιχεία που περιέχονται στους 
υποδεικνυόµενους Πίνακες Α9.1, Α9.2 και, αν κριθεί σκόπιµο, θα γίνει έρευνα 
µε χρήση ερωτηµατολογίου έτσι ώστε να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση 
στην αρχή του προγράµµατος και να καταστούν δυνατές ενδιάµεσες και 
τελικές αποτιµήσεις. Έµφαση θα δοθεί στην αποτύπωση της χρήση της 
πληροφορικής στο πρόγραµµα σπουδών και της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής Επικοινωνιών (υλικό µαθηµάτων σε ιστοσελίδες).  
    Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης µε συµβουλευτικό 
προς τη Γ.Σ. της Σχολής χαρακτήρα, η οποία θα αναλάβει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες παρακολούθησης και αντιµετώπισης ζητηµάτων που 
τυχόν θα προκύψουν. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από µέλη ∆ΕΠ, 
εξωτερικούς συνεργάτες και Φοιτητές. 
    Θα µελετηθεί και θα καθοριστεί ο βέλτιστος τρόπος µε τον οποίο θα 
αποτιµηθεί το παρόν και το νέο ΠΣ. Αναµένεται ότι ο πιο ενδεδειγµένος 
τρόπος αποτίµησης θα πρέπει να αποτελείται από διάφορα κριτήρια και 
δείκτες ώστε να περικλείει όλες τις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των 
µαθηµάτων, των φοιτητών, του τρόπου διδασκαλίας, των µαθησιακών 
παραγόντων, της εύρεσης εργασίας, κτλ. Μια τυπική λίστα από ενδεικτικά 
κριτήρια /δείκτες αποτίµησης που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την 
αποτίµηση του ΠΠΣ περιελήφθη στο Α9.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ή 
/ και ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 
Η τελική αποτίµηση θα είναι κυρίως εσωτερική, µε δεδοµένο και τον 
περιορισµό των δαπανών µετακινήσεων. Θα συµπεριλαµβάνει δε αποτίµηση 
των αποτελεσµάτων εισαγωγής των νέων µεθόδων διδασκαλίας και χρήσης 
της Πληροφορικής. Οι λεπτοµέρειες και τα µέσα της αποτίµησης θα 
καθορισθούν στα πλαίσια κεντρικής υποστηρικτικής δράσης του Ιδρύµατος σε 
συνεργασία µε το ΣΑΤΜ, στην οποία θα διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και 
η συλλογικότητα. Εκτός από τις καθιερωµένες διαδικασίες αποτίµησης, θα 
εξεταστεί το ενδεχόµενο να εισαχθούν και άλλου τύπου διαδικασίες (π.χ. 
ανώνυµα ερωτηµατολόγια) ώστε να αποκτηθούν ολοκληρωµένες απόψεις επί 
του τρέχοντος και του νέου προγράµµατος σπουδών. 
    Η πυκνότητα των εργασιών του παρόντος πακέτου εργασίας εντοπίζεται σε 
όλη τη διάρκεια του έργου, µε έµφαση στην αρχή και το τέλος αυτού. 
 


