
  
 

Κατηγορία Ερώτησης  
 

Ερώτηση  
  

1 A. Το μάθημα 
Οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι σωστά 
διατυπωμένα 

 

2 A. Το μάθημα Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος  

3 A. Το μάθημα 
Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε (σύγγραμμα, βιβλιογραφία, e-
class, κλπ) βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος 

 

4 A. Το μάθημα 
Οι υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 
βοήθησαν στο μάθημα 

 

5. Α. Το μάθημα 
Αξιοποιήθηκε ποικιλία ασκήσεων, παραδειγμάτων, συζητήσεων και άλλων 
μεθοδολογιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

 

6. Α. Το μάθημα 
Τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος είναι από την αρχή γνωστά και είναι 
σωστά 

 

    

7. Γ. Εργασίες-  εξετάσεις 
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα ήταν επαρκή για την επεξεργασία των εργασιών 
του εξαμήνου και τις εξετάσεις 

 

8. Γ. Εργασίες 
Ο χρόνος για την επίλυση στο σπίτι ασκήσεων-εφαρμογών-εργασιών, και την 
υποβολή τους ήταν λογικός. 

 

9. Γ. Εργασίες 
Οι ασκήσεις-εφαρμογές, ή εργασίες, βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα το 
αντικείμενο του μαθήματος 

 

10. Γ. Εργασίες 
Ο χρόνος για την προετοιμασία για τις γραπτές (ή προφορικές) εξετάσεις 
εντός του εξαμήνου ήταν λογικός. 

 

    

11. Δ. Ο διδάσκων-ουσα Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στις επιμέρους διαλέξεις  

12. Δ. Ο διδάσκων-ουσα Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος  

13. Δ. Ο διδάσκων-ουσα 
Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα 

 

14. Δ. Ο διδάσκων-ουσα 
Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να 
αναπτύξουν την κρίση τους 

 

15. Δ. Ο διδάσκων-ουσα 
Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 
διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους 
φοιτητές) 

 

    

16. 
Ε. Η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία 

Στο μάθημα αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι εξ αποστάσεως μέθοδοι 
διδασκαλίας 

 

17. 
Ε. Η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία 

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον, ήταν φιλικό και ελκυστικό  

    

18. ΣΤ. Εργαστήριο 
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τις εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις είναι 
επαρκή 

 

19. ΣΤ. Εργαστήριο 
Οι βασικές αρχές των πειραμάτων, ή εργαστηριακών, ή κλινικών ασκήσεων, 
εξηγούνται καλά. 

 

20. ΣΤ. Εργαστήριο Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι επαρκής  

    

21. Ζ. Φοιτητής 
Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις, εργαστήρια ή/και τις ασκήσεις-
εφαρμογές εντός της αίθουσας. 

 

22. Ζ. Φοιτητής Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις «υποχρεώσεις» του μαθήματος.  

    



    

 

 

1= Διαφωνώ απόλυτα 

      2= Διαφωνώ 

     3= Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

     4= Συμφωνώ 

    5= Συμφωνώ Απόλυτα 

 

 

 


