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Πεπιεσόμενα 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  

 

Η ζύληαμε ηεο Έθζεζεο Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ή Απην-αμηνιόγεζεο ηωλ Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ 

πξνϋπνζέηεη ηε ζπγθέληξωζε θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ζηηο Εηήζηεο Εζωηεξηθέο Εθζέζεηο 

ζπγθεθξηκέλωλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείωλ πνπ αλαθέξνληαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ 

Τκήκαηνο. Μεηά ηε ζύληαμε ηεο πξώηεο Εηήζηαο Εζωηεξηθήο Έθζεζεο, γηα ηα επόκελα έηε απαηηείηαη απιή 

επηθαηξνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ θαη πιεξνθνξηώλ.  

Πξνθαλώο, ηα κέιε ΔΕΠ / ΕΠ θαη όζνη γεληθά δηδάζθνπλ ζηελ αθαδεκαϊθή κνλάδα απνηεινύλ  ηε 

ζεκαληηθόηεξε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Η δηαδηθαζία 

κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά, αλ ε ζπγθέληξωζε θαη απνγξαθή ηωλ ζηνηρείωλ επηκεξηζζεί ζηα κέιε 

ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ, θαζέλα από ηα νπνία κπνξεί λα θιεζεί λα ζπκπιεξώζεη (α) ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ζην κάζεκα ή ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη, θαη (β) ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο επηζηεκνληθήο θαη 

εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο κε βάζε ηα δύν ζπλεκκέλα «Απνγξαθηθά Δειηία»1.  Η ζπγθέληξωζε ηωλ 

αηνκηθώλ ζηνηρείωλ κε νκνηνγελή ηξόπν ζα δηεπθνιύλεη ηε ζύλζεζή ηνπ ζπιινγηθνύ έξγνπ ηνπ Τκήκαηνο 

θαηά ηε ζύληαμε ηεο Εηήζηαο Εζωηεξηθήο Έθζεζεο θαη, ηειηθά, ηεο Έθζεζεο Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο2. 

Με ηξόπν αλάινγν κπνξεί λα επηκεξηζζεί ε ζπγθέληξωζε θαη θαηαγξαθή ηωλ ζηνηρείωλ πνπ αθνξνύλ ζην 

έξγν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ, ηερληθνύ θαη ινηπνύ πξνζωπηθνύ ηνπ Τκήκαηνο. 

Υπνγξακκίδεηαη όηη ηα «Απνγξαθηθά Δειηία» ζπκπιεξώλνληαη γηα εζωηεξηθή ρξήζε, θαη ρξεζηκεύνπλ  ζην 

Τκήκα γηα ηε ζύληαμε ηωλ Εηεζίωλ Εζωηεξηθώλ Εθζέζεωλ, θαζώο θαη ηεο Έθζεζεο Εζωηεξηθήο 

Αμηνιόγεζεο θαη ΔΕΝ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ κειώλ ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ. Τα 

ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηειηθά απνηππώλνληαη ηόζν ζηελ Εηήζηα Εζωηεξηθή Έθζεζε όζν θαη ζηελ 

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηκήκαηνο. 

Τα ζπλεκκέλα «Απνγξαθηθά Δειηία» έρνπλ ωο ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηε ζπιινγή θαη ηαμηλόκεζε ηωλ 

απαηηνύκελωλ ζηνηρείωλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηε ζύληαμε ηωλ ζπγθεληξωηηθώλ ζηνηρείωλ θαη 

πιεξνθνξηώλ ηεο Εηήζηαο Εζωηεξηθήο Έθζεζεο θαη, ηαπηόρξνλα, λα θαηαζηήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ππόζεζε όιωλ ηωλ κειώλ ηεο αθαδεκαϊθήο κνλάδαο. Σε θάζε πεξίπηωζε, ε ΟΜ.Ε.Α. 

κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ή λα πξνζαξκόζεη ηα απνγξαθηθά δειηία ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο. 

                                                             
1 Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ. Εηδηθά ηα απνγξαθηθά δειηία καζεκάηωλ 

ζπκπιεξώλνληαη θαη ζπγθεληξώλνληαη θάζε εμάκελν. 

2 Κάπνηα από ηα ζηνηρεία κπνξεί λα κελ έρνπλ εθαξκνγή ζε νξηζκέλα Τκήκαηα, ελώ ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζνύλ άιια, 

αλ επηβάιιεηαη από ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλωκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνύ ηνκέα. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ / ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 

 

Τα εξωηεκαηνιόγηα δηαλέκνληαη ζε ώξα ηνπ καζήκαηνο κεηαμύ ηεο 8
εο

 θαη 10εο  εβδνκάδαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη 

ζπκπιεξώλνληαη αλωλύκωο από ηνπο θνηηεηέο. Τα ζπκπιεξωκέλα εξωηεκαηνιόγηα ζπιιέγνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηε γξακκαηεία 

ηνπ ηκήκαηνο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν από θνηηεηή(έο) πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπό απηό.  

Η ζπκπιήξωζε ηνπ εκπηζηεπηηθνύ απηνύ εξωηεκαηνινγίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Σπγθεληξώλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε κειινληηθώλ καζεκάηωλ. Ιδηαίηεξε αμία 

έρνπλ ηα ζρόιηα πνπ κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην ηέινο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ. 

 

Ονομαζία και κωδικόρ μαθήμαηορ           

 

Τπεύθςνορ Γιδάζκων (ονομαηεπώνςμο):                                                                                                           

Ημεπομηνία: 

Δπικοςπικό Γιδακηικό Πποζωπικό: 

 

Βαθμολογική Κλίμακα 

   Καζόινπ             Λίγν    Μέηξηα      Πνιύ   Πάξα πνιύ 

           1                2           3             4            5 

 Απαξάδεθηε     Με ηθαλνπνηεηηθή    Μέηξηα Ιθαλνπνηεηηθή   Πνιύ θαιή 

 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ ζημειώνονηαρ Υ ζηο ανηίζηοισο ηεηπαγωνάκι (νη εξωηήζεηο κε * αθνξνύλ 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα): 

 

Α. Σο μάθημα: 1 2 3 4 5 

1. Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;       

2. Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;       

3. Η ύιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλωκέλε;      

4. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο;      

5. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζύγγξακκα», ζεκεηώζεηο,  πξόζζεηε βηβιηνγξαθία) ρνξεγήζεθαλ εγθαίξωο;      

6. Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;      

7. Πόζν εύθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε;      

8. Πόζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνύκελα ηνπ καζήκαηνο;      

9. Υξήζε γλώζεωλ από / ζύλδεζε κε άιια καζήκαηα.      

10. Πώο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ;       

11. Υξεζηκόηεηα ύπαξμεο θξνληηζηεξίωλ.      

12. Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο θξνληηζηεξίωλ.      

13. Πώο θξίλεηε ηνλ αξηζκό Γηδαθηηθώλ Μνλάδωλ ζε ζρέζε κε ηνλ θόξην εξγαζίαο;      

14. Γηαθάλεηα ηωλ θξηηεξίωλ βαζκνιόγεζεο.      

ηιρ πεπιπηώζειρ όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και πποθοπικέρ επγαζίερ      

15. Σν ζέκα δόζεθε εγθαίξωο;      

16. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ηωλ εξγαζηώλ ήηαλ ινγηθή;      

17. Τπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;      

18. Τπήξρε θαζνδήγεζε από ηνλ δηδάζθνληα;      

19. Σα ζρόιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά;      

20. Γόζεθε ε δπλαηόηεηα βειηίωζεο ηεο εξγαζίαο;      

21. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;      
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Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα: 1 2 3 4 5 

22. Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα;      

23. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;      

24. Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;       

25. Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξωηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;      

26. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή 

εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο); 

     

27. Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;        

 

Γ. Σο επικοςπικό διδακηικό πποζωπικό: 1 2 3 4 5 

28. Πώο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο;      

 

Γ. Σο Δπγαζηήπιο: 1 2 3 4 5 

29.  Πώο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ;       

30. Δίλαη επαξθείο νη ζεκεηώζεηο ωο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο;      

31. Δμεγνύληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ηωλ πεηξακάηωλ / αζθήζεωλ;      

32.  Δίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ;       

 

Δ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια: 1 2 3 4 5 

33. Παξαθνινπζώ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο .       

34. Παξαθνινπζώ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα.       

35. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο  / αζθήζεηο      

36. Μειεηώ ζπζηεκαηηθά ηελ ύιε.      

37. Αθηεξώλω εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο: 
  1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

     

1.1  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια: 

 

 

 

 

 

 

 


