
 
 

      σελίδα 1 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

30% 

Φτωχή (0) 

Ανεπαρκείς αποδείξεις για 

να δικαιολογείται 

βαθμολογία 

Βασική (1) 

Σκόρπιες αποδείξεις, 

ελάχιστα κατάλληλες για 

ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων των κριτηρίων 

Ικανοποιητική (2) 

Πειστικές και κατάλληλες 

αποδείξεις που καλύπτουν εν 

μέρει τα κριτήρια 

Πολύ Καλή (3) 

Πειστικές και κατάλληλες 

αποδείξεις  για το σύνολο 

των κριτηρίων 

Εξαιρετική (4) 

Ισχυρές αποδείξεις με 

στοιχεία υποδειγματικά, 

καινοτόμα ή ιδιαιτέρως  

νεωτεριστικά 

Πληρότητα 

10% 

Δεν απαντά στο θέμα. Ασχολείται με το θέμα αλλά 

δεν απαντάει σε βασικά 

ερωτήματά του. 

Απαντάει ικανοποιητικά στα 

βασικά ερωτήματα του 

θέματος. Δεν έχει καλύψει 

όλες τις διαστάσεις του 

θέματος. 

Έχει καλύψει όλες τις 

διαστάσεις του θέματος, 

αλλά αφήνει κάποια 

ανοιχτά ερωτήματα. 

Έχει καλύψει όλες τις 

διαστάσεις του θέματος, 

χωρίς να αφήσει κανένα 

ερώτημα αναπάντητο. 

Πρωτοτυπία 

15% 

Δεν υπάρχει καμία 

καινοτομία/ πρωτοτυπία. 

Γενικά αναπαράγει 

παλαιότερες γνώσεις και 

ιδέες. 

Γενικά αναπαράγει 

παλαιότερες γνώσεις και 

ιδέες, αλλά προτείνει και 

κάποια νέα στοιχεία. 

Αναπαράγει εν μέρει 

παλαιότερες ιδέες και 

γνώσεις αλλά σε μεγάλο 

βαθμό προσεγγίζει το θέμα 

με νέο τρόπο. 

Προσφέρει μια ολότελα 

καινούρια προσέγγιση στο 

θέμα που πραγματεύεται. 

Ισόρροπη Δομή 

5% 

Δεν υπάρχει καμία λογική 

στη δομή. 

Υπάρχει λογική στη σειρά, 

αλλά όχι ξεκάθαρη δομή. 

Υπάρχει λογική, αλλά η δομή 

έχει ανισορροπίες, πχ. 

Υπερβολικά μεγάλα ή μικρά 

σκέλη. 

Υπάρχει λογική και η δομή 

είναι σχεδόν επαρκής. 

Οι ενότητες έχουν ακριβώς το 

μέγεθος και τη σειρά που 

χρειάζεται για να 

παρουσιαστεί επαρκώς το 

περιεχόμενο της εργασίας. 



 
 

      σελίδα 2 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

70% 

Φτωχή (0) 

Ανεπαρκείς αποδείξεις 

για να δικαιολογείται 

βαθμολογία 

Βασική (1) 

Σκόρπιες αποδείξεις, 

ελάχιστα κατάλληλες 

για ικανοποίηση των 

βασικών απαιτήσεων 

των κριτηρίων 

Ικανοποιητική (2) 

Πειστικές και κατάλληλες 

αποδείξεις που καλύπτουν εν 

μέρει τα κριτήρια 

Πολύ Καλή (3) 

Πειστικές και κατάλληλες 

αποδείξεις  για το σύνολο 

των κριτηρίων 

Εξαιρετική (4) 

Ισχυρές αποδείξεις με στοιχεία 

υποδειγματικά, καινοτόμα ή 

ιδιαιτέρως  νεωτεριστικά 

Μελέτη του θέματος 

20% 

Δεν έχει μελετηθεί το 

θέμα. 

Έχει γίνει μελέτη που 

δε μεταφέρεται στην 

εργασία 

Έχει γίνει μελέτη που 

μεταφέρεται στην εργασία με 

λάθος τρόπο/ ερμηνεία. 

Έχει γίνει ενδελεχής μελέτη 

και σωστή χρήση 

αναφορών. Χρειάζεται να 

εμπλουτιστεί περισσότερο. 

Έχει γίνει ενδελεχής μελέτη και 

σωστή χρήση αναφορών. 

Αξιοποιείται άριστα η 

προηγούμενη γνώση επί του 

θέματος. 

Αξιολόγηση 

βιβλιογραφικής 

επισκόπησης 

15% 

Είναι έκθεση ιδεών. Δεν 

έχει γίνει βιβλιογραφική 

επισκόπηση. 

Έχει γίνει 

βιβλιογραφική 

επισκόπηση με μη 

αποδεκτό τρόπο. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση 

δεν διασφαλίζει επαρκώς την 

συνοχή και ροή της 

επιχειρηματολογίας . 

Η βιβλιογραφική 

διασφαλίζει επαρκώς την 

συνοχή και ροή της 

επιχειρηματολογίας. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση 

είναι άρτια τεκμηριωμένη και 

διασφαλίζει πλήρως την 

συνοχή και ροή της 

επιχειρηματολογίας 

Ανάλυση 

Προσεγγίσεων και 

Διαμόρφωση 

Συμπερασμάτων 

20% 

Δεν έχει γίνει ανάλυση 

και διαμόρφωση 

συμπερασμάτων. 

Δεν έχει γίνει ανάλυση 

με ικανότητες κριτικής 

και συνθετικής 

σκέψης. 

Η ανάλυση και διαμόρφωση 

συμπερασμάτων είναι 

επιφανειακή. 

Η ανάλυση και  

διαμόρφωση 

συμπερασμάτων είναι καλή. 

Η ανάλυση και η διαμόρφωση 

συμπερασμάτων είναι 

εξαιρετική. 

Προτάσεις / 

Τεκμηρίωση 

15% 

Δε δίνονται προτάσεις. Δίνονται 

ανεφάρμοστες ή μη 

τεκμηριωμένες 

προτάσεις. 

Δίνονται κοινότοπες 

προτάσεις, που δεν 

αντανακλούν την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε 

Δίνονται προτάσεις που 

συνδέονται εν μέρει με τα 

αποτελέσματα της 

εργασίας. 

Δίνονται ευφάνταστες και 

εφαρμόσιμες προτάσεις, 

απόλυτα τεκμηριωμένες με τη 

μελέτη και την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε. 



 
 

      σελίδα 3 

 

 


