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1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Από τα δεδομένα των δύο τελευταίων ακαδημαϊκών ετών  όπως περιγράφονται στους 

πίνακες 1 και 2 ,  γίνεται φανερό ότι από τους 258 φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση κατά το έτος 2018-2019 οι 51 συμμετείχαν στην αξιολόγηση της διαδικασίας 

(ποσοστό 19,8%), ενώ το έτος 2019-2020 από τους 765 φοιτητές/τριες που συμμετείχαν 

στην αξιολόγηση, 97 (ποσοστό 12,7%) συμμετείχαν στην αξιολόγηση της διαδικασίας.  

Τα ποσοστά, επομένως, συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην αξιολόγηση της 

διαδικασίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε όλα τα έτη σπουδών με μικρή εξαίρεση τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες του πρώτου έτους που το 2018-19 φτάνουν το 40,7% 

(περίπου 4 στους 10) ενώ το 2019-20 φτάνει το 21,8% ή περίπου 2 στους 10. 

Διαπιστώνεται, όμως, ότι ακόμη και σε αυτή την ομάδα φοιτητών/ τριών το ποσοστό 

μειώνεται περίπου στο μισό. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν λιγότερο στη 

διαδικασία αξιολόγησης είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα «μεγαλύτερα έτη 

σπουδών» (0,5 στους 10) και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες του τέταρτου έτους σπουδών (0,8 στους 10).  

 

Πίνακας 1: Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

Συμμετοχή στην 
αξιολόγηση της 
διαδικασίας  

Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 

1ο Έτος Σπουδών 54 22 40,7 
2ο Έτος Σπουδών 46 11 23,9 
3ο Έτος Σπουδών 58 9 15,5 
4ο Έτος Σπουδών 62 7 11,3 
Μεγαλύτερα Έτη 
Σπουδών 

38 2 5,3 

Συγκεντρωτικά 258 51 19,8 
 

 

Πίνακας 2: Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

 

Συμμετοχή στην 
αξιολόγηση της 
διαδικασίας  

Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 

1ο Έτος Σπουδών 133 29 21,8 
2ο Έτος Σπουδών 113 20 17,7 
3ο Έτος Σπουδών 205 22 10,7 
4ο Έτος Σπουδών 197 16 8,1 
Μεγαλύτερα Έτη 
Σπουδών 

117 10 8,5 

Συγκεντρωτικά 765 97 12,7 
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Ως προς τις επιμέρους ερωτήσεις , που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3,και αφορούν 

τόσο τον ρόλο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης όσο και τη συγκεκριμένη διαδικασία που 

ακολουθείται, τα αποτελέσματα είναι θετικά. 

 α) Και στα δύο ακαδημαϊκά έτη οι φοιτητές/τριες αξιολογούν ως ιδιαίτερα 

σημαντική (75-100) την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων (περίπου 9 στους 10).  

β) Και στα δύο ακαδημαϊκά έτη προτιμούν την ηλεκτρονική αξιολόγηση (75-100) 

περίπου 9 στους 10.  

γ) Και στα δύο ακαδημαϊκά έτη θεωρούν χρήσιμη την αξιολόγηση (75-100) 9,5 

στους 10 και 10 στους 10 αντίστοιχα.  

δ) Ένα μεγάλο ποσοστό (68,8%) των φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2018-

19 πιστεύει ότι λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή τους (50-75), ενώ το ακαδημαϊκό έτος 

2019-20 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 72,1% (50-75).  

ε) Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 περίπου 4 στους 10 δηλώνουν ότι 

αξιολόγησαν το 75-100% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους, ενώ το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-20 5 στους/ στις 10 φοιτητές/τριες δηλώνουν ότι αξιολόγησαν το 75-100% 

των μαθημάτων.  

   

 

Πίνακας 3 

 

Ερωτήσεις  Έτη  n 0 25 50 75 100 Μ.Ο. 

1. Πως κρίνετε την 
ηλεκτρονική 
αξιολόγηση των 
μαθημάτων 

2018-
19 

61 0,0 0,0 8,2 39,3 52,5 86,1 

2019-
20 

115 0,0 0,9 7,0 53,0 39,1 82,6 

2. Προτιμάτε την 
ηλεκτρονική 
αξιολόγηση  

2018-
19 

61 1,6 1,6 8,2 23,0 65,6 87,3 

2019-
20 

115 4,3 0,0 6,1 30,4 59,1 85,0 

3. Θεωρείτε ότι 
είναι χρήσιμη η 
αξιολόγηση  

2018-
19 

61 0,0 0,0 4,9 19,7 75,4 92,6 

2019-
20 

115 0,0 0,0 0,0 24,3 75,7 93,9 

4. Πιστεύετε ότι η 
αξιολόγηση σας 
λαμβάνεται υπόψη  

2018-
19 

61 1,6 21,3 31,1 37,7 8,2 57,4 

2019-
20 

115 8,7 9,6 47,8 24,3 9,6 54,1 

5. Πόσα από τα 
μαθήματα των 
προηγούμενων 
εξαμήνων 
αξιολογήσατε  

2018-
19 

61 31,1 21,3 9,8 13,1 24,6 44,7 

2019-
20 

115 22,6 16,5 12,2 20,0 28,7 53,9 
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Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι από την επεξεργασία των δεδομένων στην 

ερώτηση 7 «Έχετε δει κάποια αλλαγή στη διδασκαλία των μαθημάτων ως αποτέλεσμα των 

αξιολογήσεών σας» το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το 72,1% απαντά αρνητικά και μόλις το 

27,9% θετικά, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το 66,1% απαντά αρνητικά και το 33,9% 

θετικά. Η μείωση αυτή κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες είναι ιδιαίτερα σημαντική και αξίζει 

να σημειωθεί, καθώς, μπορεί να φανερώνει ότι οι διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα έλαβαν 

υπόψη τους τις προηγούμενες αξιολογήσεις και τα σχόλια των φοιτητών/τριών.  

 

Από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις, 

αναδεικνύεται ότι οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της διαδικασίας 

σημειώνουν ότι «χαίρονται που υπάρχει», παρόλο που τη θεωρούν «χρήσιμο εργαλείο» 

για τη «λειτουργία του Α.Π.Θ.», παρόλο που τους «άρεσε σαν διαδικασία και θεωρούν ότι 

έχει ουσία». Ωστόσο σημειώνουν ότι το ερωτηματολόγιο «χρήζει βελτίωσης», ότι 

«χρειάζονται περισσότερες και πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις» και «περισσότερες 

διευκρινίσεις». Τα ποιοτικά αυτά δεδομένα, μπορούν να αξιοποιηθούν για την πιθανή 

ανανέωση των ερωτήσεων/πιθανών απαντήσεων του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Επίσης, είναι εμφανής η επιφυλακτικότητά τους αναφορικά με την αξιοποίηση των 

αξιολογήσεων από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός 

επιφυλακτικότητας φαίνεται σταδιακά να μειώνεται. Ορισμένοι/ες σημειώνουν: 

«Πιστεύω ότι έχει προοπτική, ένας καλός τρόπος για βελτίωση των καθηγητών!», «Αυτό 

που ελπίζω είναι να την λάβουν υπόψιν τους και οι καθηγητές τους οποίους αφορά» και 

«Να λαμβάνεται υπόψη σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους καθηγητές».  

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 4, οι 

φοιτητές/τριες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία αξιολόγησης: από 

τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος (72,1% και 43,5% αντίστοιχα), από την 

ιστοσελίδα του Τμήματος (42,6% και 11,3% αντίστοιχα) και από ηλεκτρονικό μήνυμα 

του Τμήματος (32,8% και 20,0% αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα 

(διδάσκοντες/ουσες, Γραμματεία, διοίκηση, ΟΜΕΑ) κινητοποιήθηκε για τη διάχυση και 

ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών αναφορικά με την αναγκαιότητα της 

διαδικασίας της αξιολόγησης.  
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Πίνακας 4 

Πως ενημερωθήκατε για τη διαδικασία της αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω της 
ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ; 
 
Ερωτήσεις  2018-2019  2019-2020  

n %  n %  
1. Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του 
Πανεπιστημίου 

22 36,1  80 69,6  

2. Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του 
Τμήματος/Σχολής 

20 32,8 4η 
επιλογή 

23 20,0 3η 
επιλογή  

3. Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 5 8,2  2 1,7  
4. Ιστοσελίδα του Τμήματος / Σχολής 26 42,6 2η 

επιλογή  
13 11,3 4η 

επιλογή  
5. Από διδάσκοντα/ουσα του 
μαθήματος 

44 72,1 1η 
επιλογή 

50 43,5 2η 
επιλογή 

6. Από συμφοιτητή / συμφοιτήτρια 3 4,9  11 9,6  
7. Από το Facebook 2 3,3  10 8,7  
8. Από τη Γραμματεία 2 3,3  2 1,7  

 

 

 

Τέλος, οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της διαδικασίας, 

κατέθεσαν και επιμέρους προτάσεις όπως:  

1) «Αν ένα μάθημα διδάσκεται από πολλούς καθηγητές το ίδιο εξάμηνο να 

αξιολογείται ανά καθηγητή ως προς την οργάνωση, τους στόχους κ.λπ. και όχι μόνο 

ως αντικείμενο». 

2) Η αξιολόγηση των μαθημάτων «να γίνεται μετά τις εξετάσεις». 

3) «Να αξιολογείται η γραμματεία και ο σύμβουλος σπουδών του κάθε τμήματος».  
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2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του Τμήματος κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών/τριών 

που συμμετέχουν στην αξιολόγηση τη δεύτερη χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2019-20) είναι 

σχεδόν τριπλάσιος από τον αριθμό των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση την πρώτη χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2018-19). Το γεγονός αυτό, δεν μπορεί 

να οφείλεται στην αύξηση των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών (καθώς αυτή αγγίζει 

μόλις το 3%) αλλά σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν από τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες για τη διαδικασία της αξιολόγησης, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της 

μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλε το Τμήμα και οι διδάσκοντες/ ουσες προκειμένου 

να «πείσουν» τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση του 

Τμήματος.  

Από τη συμμετοχή φαίνεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 

κινήθηκαν ενεργά και συντονισμένα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο αριθμός των 

αξιολογήσεων είναι και αυτός μεγαλύτερος το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 κατά 1.707 

ερωτηματολόγια έναντι του 2018-2019. Ως προς τα μαθήματα, παρά το γεγονός ότι το 

2019-20 προσφέρθηκαν από το Τμήμα δέκα τρία (13) λιγότερα μαθήματα σε σχέση με 

το 2018-19, ωστόσο, αξιολογήθηκαν 101 μαθήματα σε σχέση με τα 98 του 2018-19 

(περισσότερα κατά τρία μαθήματα). Ο δείκτης ποιότητας, τέλος, είναι αρκετά υψηλός 

και τα δύο ακαδημαϊκά έτη ξεπερνά το 70% (2018-19: 70,8% και 2019-20: 75,1%). 

  

Πίνακας 5 

 

 2018-2019 2019-2020 συγκρίσεις 
Ν εγγεγραμμένοι/ες 3.468 3.574 +3% 
n συμμετέχοντες/ουσες 258 765 +296,5% 
% 7,4 21,4  
Ν πλήθος μαθημάτων  225 212 -13 
n μαθήματα που 
αξιολογήθηκαν  

98 101 +3 

% 43,6 47,6  
v (αριθμός αξιολογήσεων) 969 2.676 +1707 
Q (Δείκτης Ποιότητας) 70,8 75,1  

 

Αναφορικά με την κατανομή των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση του Τμήματος, σε κάθε έτος, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6 και υπογραμμίζουν την μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα μεταξύ α΄ 

έτους και των υπολοίπων. Αναλυτικότερα,  

α) Οι περισσότεροι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του 

Τμήματος είναι πρωτοετείς (2018-19: 18,8% και 2019-20: 45,1%). Ο αριθμός των 
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πρωτοετών φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του Τμήματος το 2019-

20 είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του 2018-19.   

β) Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δευτεροετείς φοιτητές/ τριες. Ο αριθμός των 

δευτεροετών φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του Τμήματος το 

2019-20 είναι 2,8 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του 2018-19.  

γ) Στην τρίτη θέση εμφανίζονται για το 2018-19 οι τεταρτοετείς φοιτητές/τριες 

(ποσοστό 8,1%) με μικρή διαφορά από τους τριτοετείς φοιτητές/τριες που εμφανίζονται 

με ποσοστό 8,0% στην τέταρτη θέση. Το 2019-20 στην τρίτη θέση έρχονται οι τριτοετείς 

φοιτητές/τριες (ποσοστό 25,1%) και στην τέταρτη θέση οι τεταρτοετείς με ποσοστό 

23,2%. Και στις δύο περιπτώσεις, αξίζει να σημειωθεί η θεαματική αύξηση των 

συμμετεχόντων/ουσών, το 2019-20, η οποία σχεδόν είναι τριπλάσια.  

δ) Στην τελευταία, πέμπτη θέση, εμφανίζονται οι φοιτητές/τριες «μεγαλύτερων 

ετών». Αξίζει, όμως, και εδώ να σημειωθεί ότι το σχετικά μικρό ποσοστό συμμετοχής του 

2018-19 (3,2%) τριπλασιάστηκε το 2019-20 σε 9,8%.  

 

 

Πίνακας 6: Συμμετοχή στην αξιολόγηση του Τμήματος ανά έτος σπουδών  

 

 2018-2019 2019-2020 
Εγγεγραμμέ

νοι 
Συμμετείχ

αν 
Ποσοσ

τό 
Εγγεγραμμέ

νοι 
Συμμετείχ

αν 
Ποσοσ

τό 
1ο Έτος 
Σπουδών 

288 54 18,8 295 133 45,1 

2ο Έτος 
Σπουδών 

484 48 9,5 423 113 26,7 

3ο Έτος 
Σπουδών 

728 58 8,0 816 205 25,1 

4ο Έτος 
Σπουδών 

764 62 8,1 849 197 23,2 

Μεγαλύτε
ρα Έτη 
Σπουδών 

1.204 38 3,2 1.191 117 9,8 

Συνολικά 3.468 258 7,4 3.574 765 21,4 

 

 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των απαντήσεων των φοιτητών/τριών, αυτό 

παρουσιάζεται στη συνέχεια σε τρεις ενότητες: α) τα μαθήματα , β) τους/τις 

διδάσκοντες/ουσες και την αυτοαξιολόγηση των φοιτητών/τριών. 

(α) Ως προς τα μαθήματα: 

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενό τους (ενδιαφέρον, χρονοδιάγραμμα, στόχοι, 

μαθησιακά αποτελέσματα): Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών 

είναι πολύ ή απολύτως ικανοποιημένοι/ες (75-100) το 2018-19 (ποσοστό: 75,4%) και το 
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2019-20 (ποσοστό: 74,9%). Απολύτως ικανοποιημένοι/ες (100), μάλιστα, δηλώνουν το 

41,9% και το 45,6% αντίστοιχα.  

Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στην ύλη τους: Το 2018-19 οι 

συμμετέχοντες/ουσες σε ποσοστό 78,3% είναι πολύ ή απολύτως ικανοποιημένοι/ες (75-

100) και το 2019-20 σε ποσοστό 71,5%. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών τα μαθήματα του 

εαρινού εξαμήνου χρειάστηκε να τροποποιηθούν ή να αναδιοργανωθούν.  

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τον τρόπο εξέτασης και τα κριτήρια βαθμολογίας: 

Το 2018-19 οι συμμετέχοντες/ουσες σε ποσοστό 65,3% είναι πολύ ή απολύτως 

ικανοποιημένοι/ες (75-100). Η ερώτηση αυτή στο ερωτηματολόγιο του 2019-20 

συμπεριλαμβάνεται στην ερώτηση αναφορικά με την οργάνωση του μαθήματος και οι 

φοιτητές/τριες απαντούν σε ποσοστό 45,9% ότι είναι απολύτως ικανοποιημένοι/ες 

(100) και σε ποσοτό 25,6% πολύ ικανοποιημένοι/ες (75).  

Σε σχέση με την αντιστοιχία πιστωτικών μονάδων (ECTS) και φόρτου εργασίας: Η 

πλειονότητα των φοιτητών/τριών το 2018-19 βρίσκεται στο (50) σε ποσοστό 68,2%. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι, κατά την εκτίμηση των συμμετεχόντων/ουσών στην 

αξιολόγηση, ο φόρτος εργασίας ορισμένων μαθημάτων δεν αντιστοιχεί στις πιστωτικές 

μονάδες. Αν το συσχετίσουμε με τα ποιοτικά δεδομένα της αξιολόγησης, θα 

διαπιστώσουμε ότι η παρατήρηση αυτή αφορά, κυρίως, τα μαθήματα κατεύθυνσης, 

λόγω των απαραίτητων εργασιών, και, λιγότερο, τα μαθήματα κορμού. Ωστόσο, κατά το 

εαρινό εξάμηνο 2019-20, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, οι 

συμμετέχοντες/ουσες διαπιστώνουν αύξηση του φόρτου εργασίας σε σχέση με τα ECTS 

και σε ορισμένα (λίγα) μαθήματα κορμού.  

Σε σχέση με το αν οι βιβλιοθήκες καλύπτουν τις ανάγκες των μαθημάτων: Η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών το 2018-19 δηλώνει ότι δεν γνωρίζει (40,4%) 

ενώ το 42,7% βρίσκονται μεταξύ 75 και 100. Η ερώτηση αυτή δεν εμφανίζεται στο 

ερωτηματολόγιο του 2019-20. 

Σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το 58,8% των συμμετεχόντων/ουσών 

(δηλαδή περίπου 6 στους 10) αξιολογούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μεταξύ 75 και 

100, δηλαδή πολύ έως πάρα πολύ θετικά. Στο γεγονός αυτό, φαίνεται να συμβάλει και η 

άμεση αντίδραση της συντριπτικής πλειονότητας των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του 

Τμήματος στην καθιέρωση μαθημάτων εξ αποστάσεως κατά το εαρινό εξάμηνο του 

2019-20 αμέσως μόλις λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας. 

Παρατηρούνται, ωστόσο, και ορισμένες, μεμονωμένες εξαιρέσεις.  
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Γενικά, οι συμμετέχοντες/ουσες στην αξιολόγηση του Τμήματος έχουν πολύ και 

πάρα πολύ θετική γνώμη για τα μαθήματα που προσφέρονται στο Τμήμα. Το ποσοστό 

αυτό φτάνει στο 69,7% (σε ερώτηση του 2019-20). 

 

(β) Ως προς το διδακτικό προσωπικό:  

Στην ερώτηση «Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης»: Η πλειονότητα των 

φοιτητών/τριών κατά τα δύο τελευταία χρόνια είναι απολύτως ικανοποιημένοι/ες από 

την οργάνωση και παρουσίαση της ύλης: 100: 45,5% (2018-19) και 49,1% (2019-20).  

Στην ερώτηση «Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 

μαθήματος»: Το 2018-19 το 65,1% είναι πολύ και απολύτως ικανοποιημένοι/ες από τους 

διδάσκοντες/τις διδάσκουσες, καθώς δηλώνουν ότι καταφέρνουν να διεγείρουν το 

ενδιαφέρον τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2019-20 φτάνει το 64,7%.  

Στην ερώτηση «Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της»: Το 50,8% το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και το 60,2% το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 δηλώνουν ότι είναι 

απολύτως συνεπείς οι διδάσκοντες/ουσες στις υποχρεώσεις τους.  

Στην ερώτηση «Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές/στις φοιτήτριες»: Το 

51,2% το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και το 60,7% το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 δηλώνουν 

ότι είναι απολύτως προσιτοί/ές.  

Η γενική εικόνα των συμμετεχόντων/ουσών στην αξιολόγηση του Τμήματος έχουν 

πολύ και πάρα πολύ θετική γνώμη για τους διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, συνολικά. 

Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 76% (σε ερώτηση του 2019-20).  

 

(γ) Ως προς την αυτοαξιολόγηση των φοιτητών/τριών:  

Στην ερώτηση «Παρακολούθησα τα μαθήματα;»: Το 2018-19 το μεγαλύτερο 

ποσοστό (53,7%) απαντά πάρα πολύ (100), το 27,6% πολύ (75), το 11% μέτρια (50), το 

6,5% λίγο (25) και ένα μικρό ποσοστό 0,5% καθόλου (0).  

Ενώ στην ερώτηση «Πόσο χρόνο αφιερώνω εβδομαδιαίως για μελέτη του 

συγκεκριμένου μαθήματος;», δυστυχώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων/ουσών δηλώνει καθόλου (0) 54,6%, λίγο (25) 25,5%, μέτρια (50) 7,9%, 

πολύ (75) 2,7% και πάρα πολύ (100) μόλις 1,1%.  
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3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχόλια των φοιτητών/τριών, πέρα από την 

αξιολόγηση σε κλίμακα.  Αν και τα σχόλια αυτά δεν είναι υποχρεωτικά και στο σύνολό 

τους αριθμητικά πολλά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 και στον Πίνακα 9, εμπεριέχουν 

πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση του Τμήματος. 

 

Πίνακας 8 

 

 2018-2019 2019-2020 
συμμετοχή ποσοστό συμμετοχή ποσοστό 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 98  101  
ΣΧΟΛΙΑ 79  80,6 91 90,1 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 102 39,5 315 41,2 

1ο Έτος 
Σπουδών 

18 6,3 49 16,6 

2ο Έτος 
Σπουδών 

23 4,8 39 9,2 

3ο Έτος 
Σπουδών 

19 2,6 85 10,4 

4ο Έτος 
Σπουδών 

23 3,0 88 10,4 

Μεγαλύτερα Έτη 
Σπουδών 

18 1,5 54 4,5 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα, το 2018-19, στα 79 από τα 98 μαθήματα που 

αξιολογήθηκαν (ποσοστό 80,6%) υπήρχαν σχόλια από τους περίπου 4 στους/στις 10 

συμμετέχοντες/ουσες (ποσοστό 39,5%). Το 2019-20, στα 91 από τα 101 μαθήματα που 

αξιολογήθηκαν (ποσοστό 90,1%) υπήρχαν, επίσης, σχόλια από τους περίπου 4 

στους/στις 10 συμμετέχοντες/ουσες (ποσοστό 41,2%). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι 

συμμετέχοντες/ουσες αφιέρωσαν ουσιαστικό χρόνο για την αξιολόγηση των μαθημάτων 

και δεν περιορίστηκαν μόνο στο να απαντήσουν στις ερωτήσεις κλειστού-τύπου. Από τα 

ποιοτικά αυτά δεδομένα (σχόλια) της αξιολόγησης των μαθημάτων που προσφέρονται 

στο Τμήμα προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες τόσο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019 όσο και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αποτιμούν ως ενδιαφέροντα, χρήσιμα 

και σημαντικά τα μαθήματα που προσφέρονται.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9) απεικονίζονται, με απόλυτους αριθμούς, τα 

σχόλια και το ποσοστό επί των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν.  
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Πίνακας 9 

 

 2018-2019 
μαθήματα 

2019-2020 
μαθήματα 

 συνολ σχολιασ
μός 

% συνολ σχολιασ
μός 

% 

Μαθήματα Κορμού       
Φιλοσοφίας 7 7 100,0 7 6 85,7 
Παιδαγωγικής 6 5 83,3 6 6 100,0 
Διδακτικές 
Μεθοδολογίες 

6 6 100,0 6 6 100,0 

Φιλοσοφικά 
Κείμενα 

4 4 100,0 5 5 100,0 

Φιλολογικής 
κατάρτισης  

6 6 100,0 8 7 87,5 

Πληροφορικής 2 2 100,0 2 2 100,0 
Ξένη Γλώσσα 3 2 66,7 4 2 50,0 
 34 32 94,2 38 34 89,5 

Μαθήματα 
Κατεύθυνσης  

      

Φιλοσοφίας 25 20 80,0 26 23 88,5 
Παιδαγωγικής  39 27 69,2 37 34 91,9 
 64 47 73,4 63 57 90,5 

Συγκεντρωτικά  98 79 80,6 101 91 90,1 
 

Από τη μελέτη του πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στη συντριπτική πλειονότητα 

των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν, οι συμμετέχοντες/ουσες παραθέτουν και σχόλια. 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες καταθέτουν τα σχόλιά τους και τις προτάσεις τους 

σε τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τέσσερα (34) μαθήματα κορμού που 

αξιολογήθηκαν το 2018-19 και σε τριάντα τέσσερα (34) από τα τριάντα οκτώ (38) το 

2019-20, ενώ σε ό,τι αφορά τα μαθήματα κατεύθυνσης, καταθέτουν σχόλια για 

σαράντα επτά (47) από τα εξήντα τέσσερα (64) το 2018-19 και για πενήντα επτά (57) 

από τα εξήντα τρία (63) το 2019-20.   

 

Τα σχόλια των φοιτητών/τριών παρουσιάζονται οργανωμένα μετά από συστηματική 

επεξεργασία, ανάλογα με την αναφορά τους σε μαθήματα κορμού ή κατεύθυνσης καθώς 

και ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

 

Μαθήματα Κορμού:  

Φιλοσοφίας:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες σημειώνουν ότι, αν και πρόκειται για «απαιτητικά» στην 

πλειονότητά τους μαθήματα, ωστόσο, είναι «ενδιαφέροντα», «χρήσιμα», «καλά 

οργανωμένα» στην πλειονότητά τους, τα οποία «φέρνουν σε μια πρώτη επαφή τον 

φοιτητή με τη φιλοσοφία». Τα θεωρούν, μάλιστα, «ωφέλιμα για τη ζωή» και ότι βοηθούν 

σημαντικά «στην κατανόηση της φιλοσοφικής σκέψης».  
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Ειδικότερα, αναφέρουν: «το μάθημα ήταν πραγματικά υπέροχο!!!!», «αν και 

απαιτητικό με υψηλό βαθμό δυσκολίας, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Χρήσιμο μάθημα που 

προσφέρει σημαντικές γνώσεις», «συνήθως η αίθουσα είναι γεμάτη, πράγμα που 

φανερώνει την ιδιαιτερότητα του μαθήματος και τη βαρύτητά του», «είναι απαραίτητο για 

την εξέλιξη των ακαδημαϊκών μας γνώσεων καθώς και για το υπόλοιπο της ζωής μας», 

«εισάγει πραγματικά τον φοιτητή στην έννοια της φιλοσοφίας, διεγείροντας το 

ενδιαφέρον του για περαιτέρω ενασχόληση με το αντικείμενο», «θέτουμε ερωτήματα», 

«στοχαζόμαστε», «αμφιβάλλουμε για τις βεβαιότητές μας, για τα αυτονόητα», κατανοούμε 

ότι «η καλλιέργεια της σκέψης και η φιλοσοφική συγκρότηση αποτελούν νοητικά εργαλεία 

προκειμένου, αφενός να προσανατολιστεί ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο και αφετέρου να 

θεμελιώσει την πρακτική του δραστηριότητα επί στέρεων βάσεων».  

Ωστόσο, επισημαίνεται η «αρκετά μεγάλη ύλη» σε ορισμένα μαθήματα και η ανάγκη 

καλύτερης οργάνωσης και συνοχής ορισμένων, επίσης, μαθημάτων λόγω των δύσκολων 

εννοιών, με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

Επίσης, επισημαίνεται, η καλύτερη αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 

εαρινό εξάμηνο του 2019-20 λόγω του εισαγωγικού χαρακτήρα των μαθημάτων και για 

την καλύτερη κατανόηση των βασικών φιλοσοφικών εννοιών που χρησιμοποιούνται 

στα μαθήματα αυτά.  

 

Παιδαγωγικής:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για «ενδιαφέροντα» μαθήματα 

που θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν αργότερα στο επάγγελμά τους. Ειδικότερα, 

σημειώνουν: «κατάλληλο και απαραίτητο για να εκτελεί ο εκπαιδευτικός σωστά τα 

καθήκοντά του μέσα στην τάξη και κυρίως να έχει μια επιτυχημένη συνεργασία και 

επικοινωνία με τους μαθητές του», «πραγματεύεται σημαντικά θέματα, θέτει εύστοχους 

προβληματισμούς», «το μάθημα έχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ενότητες, οι οποίες είναι 

χρήσιμες για την εξέλιξη της προσωπικότητας κάθε φοιτητή ενώ συνάμα αποτελεί εφόδιο 

για τον εμπλουτισμό των επιστημονικών γνώσεών του», «δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα 

για φαινόμενα που ισχύουν σήμερα», «οι παρεχόμενες γνώσεις είναι ιδιαίτερα βοηθητικές 

για τους φοιτητές», «έδωσε την ευκαιρία από νωρίς να εξοικειωθούμε με τον σχολικό χώρο 

και το διδακτικό προσωπικό», «η πρακτική σου δίνει μια πρώτη ευκαιρία να δεις από κοντά 

τον μελλοντικό χώρο εργασίας σου», «ένα μάθημα ιστορίας διαφορετικό από τα άλλα!».  

Από τη σταχυολόγηση των σχολίων των συμμετεχόντων/ουσών γίνεται σαφές ότι 

τα μαθήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και χρήσιμα για τους/τις 

φοιτητές/τριες, καθώς τους/τις εισάγουν, εισαγωγικά, στις έννοιες, στο περιεχόμενο και 

στις δυσκολίες της Παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, 
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επισημαίνεται η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και, κυρίως, για καλύτερη συνεργασία 

μεταξύ των διδασκόντων, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου της πρακτικής άσκησης, που είναι 

υποχρεωτικός για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες του Τμήματος.  

 

Διδακτική Μεθοδολογία:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες σημειώνουν ότι τα μαθήματα αυτά είναι «σπουδαία», 

«απαιτητικά», «χρήσιμα», «πολύ ενδιαφέροντα». Ως ιδιαίτερα σημαντικό σημειώνουν την 

εξοικείωση στη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων με τις νέες τεχνολογίες: «επιπλέον, 

μέσα από αυτό το μάθημα μου άρεσε η διδασκαλία του μέσα από τη χρήση τεχνολογίας».  

Ωστόσο, υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω σύνδεσης των μαθημάτων αυτών 

με τις «πραγματικές συνθήκες εργασίας» στο σχολείο και «τον περιορισμένο αριθμό 

φοιτητών». Ως προς το δεύτερο σχόλιο των φοιτητών/τριών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

τα μαθήματα αυτής της ενότητας επαναλαμβάνονται και στα δύο εξάμηνα φοίτησης 

(χειμερινό και εαρινό) προκειμένου να περιοριστεί, όσο γίνεται, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων/ουσών.  

 

Φιλοσοφικά Κείμενα: 

Οι συμμετέχοντες/ουσες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται αφενός μεν για «απαιτητικά» 

αφετέρου δε για «ενδιαφέροντα» μαθήματα. Ορισμένα, μάλιστα, τα χαρακτηρίζουν 

«συναρπαστικά» και «εξαιρετικά». Σημειώνουν ότι, «αν και πραγματεύονται δύσκολες 

έννοιες», ωστόσο, το περιεχόμενό τους γίνεται γρήγορα «σαφές» και «κατανοητό» λόγω 

του «τρόπου διδασκαλίας», οι θεματικές είναι ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες, «μια 

διαφορετική ματιά στα πράγματα», σε βάζουν «σε μια διαδικασία σκέψης», «οι θεματικές 

ενότητες που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν είναι διαχρονικές και επίκαιρες και σήμερα». 

Προτείνουν «μεγαλύτερη σύνδεση με το παρόν και παραδείγματα από την 

καθημερινότητα», προκειμένου να προσελκύσουν «περισσότερο το ενδιαφέρον» τους, αν 

και σημειώνουν ότι «το μάθημα συνέβαλε στην άσκηση της κριτικής μας σκέψης και μας 

έδωσε τη δυνατότητα να προβληματιστούμε».   

 

Φιλολογικής κατάρτισης:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες υπογραμμίζουν ότι τα μαθήματα αυτά είναι «κατανοητά», 

«ευχάριστα», «χρήσιμα», πολύ καλά «δομημένα» και «ιδιαίτερα ενδιαφέροντα». 

Σημειώνουν, επίσης, ότι παρέχουν «υλικό για σκέψη και στοχασμό», «πραγματεύονται 

ενδιαφέροντα θέματα», βοηθούν «στην εξοικείωση με την αρχαία ελληνική γλώσσα και 

γραμματεία», το περιεχόμενό τους «εφοδιάζει τους αναγνώστες με αξίες και ιδανικά», 

είναι βοηθητικά για τους υποψήφιους φιλολόγους, διότι συνδέουν τη διδασκαλία στο 
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Πανεπιστήμιο με τη διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τους «εισάγουν σε 

βασικά είδη κειμένων», «κινούν το ενδιαφέρον», «μαθαίνεις να καλλιεργείς τον εαυτό σου», 

«μαθαίνεις περισσότερα για τον πολιτισμό σου». Ως μειονέκτημα επισημαίνεται, 

ορισμένες φορές, από τους συμμετέχοντες/ουσες η πληθώρα της εξεταστέας ύλης, ενώ, 

επίσης, προτείνεται η παροχή «πρόσθετης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας» μέσω του 

elearning. Ως μειονέκτημα, σημειώνεται, η δυσκολία λόγω μεγάλου αριθμού 

φοιτητών/τριών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το εαρινό εξάμηνο του 2019-20.  

 

Ξένη Γλώσσα: 

Οι συμμετέχοντες/ουσες σημειώνουν ότι τα μαθήματα αυτά είναι «ευχάριστα» και 

«αξιοπρεπή». Ως ιδιαίτερα σημαντικό σημειώνεται ότι μελετούν επιστημονικά κείμενα, 

σχετικά με τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική. Ωστόσο, τονίζουν ότι θα ήταν χρήσιμο γι’ 

αυτούς/αυτές να συνέχιζαν «μέχρι ένα προχωρημένο επίπεδο κατά τη διάρκεια των 

σπουδών» τους.  

 

Πληροφορική:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες σημειώνουν ότι πρόκειται για «ενδιαφέρον» μάθημα, «πολύ 

καλά οργανωμένο», το οποίο τους παρέχει «χρήσιμες πληροφορίες» που θα μπορέσουν να 

αξιοποιήσουν οι ίδιοι/ίδιες στην εκπαίδευση. Σημειώνουν ότι «θα ήταν ακόμα πιο 

ενδιαφέρον, εάν στο μάθημα γινόταν να προστεθούν και άλλα προγράμματα».  

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης:  

Φιλοσοφίας:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες σημειώνουν ότι πρόκειται για «ενδιαφέροντα» και «χρήσιμα», 

αν και ορισμένα από αυτά είναι «ιδιαίτερα απαιτητικά», μαθήματα. Ειδικότερα, 

επισημαίνουν: 

α )  Τ η ν  κ α λ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η :  «οργανωμένο μάθημα», «οργανωμένο και εύκολα 

προσβάσιμο υλικό», «πολύ καλή οργάνωση, χρήσιμο το προσεκτικά δουλεμένο υλικό που 

μας έδωσε ο καθηγητής», «πολύπλευρη προσέγγιση του ζητήματος με ιδιαίτερη οργάνωση 

και υλικό». 

β )  Τ η ν  π ρ ω τ ο τ υ π ί α  τ ο υ ς :  «εξαιρετική θεματολογία», «πολύ ωραία η 

θεματολογία του μαθήματος», «έχει ωραίο αντικείμενο», «ενδιαφέρον περιεχόμενο», 

«εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο για την προπτυχιακή μας κατάρτιση», «εξαιρετικά 

ενδιαφέρον και πρωτότυπο», «είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον λόγω του φιλοσόφου που 

μελετάμε», «σίγουρα κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαμε διδαχτεί έως τώρα», «εξετάζει από 

διαφορετικές οπτικές το θέμα, με διαφορετικούς τρόπους», «ένα νέο κεφάλαιο στη 
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θεματική της φιλοσοφίας με ενδιαφέρουσες διακειμενικές διαστάσεις», «ένα απαραίτητο 

μάθημα που συχνά δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα σπουδών», «κομβικό μάθημα στον 

τομέα φιλοσοφίας», «πρωτότυπο περιεχόμενο μαθήματος και αρκετά ενδιαφέρον». 

γ )  Τ ο ν  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ό  τ ρ ό π ο  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς :  «παρουσίαση υλικού από 

διάφορα πεδία του πολιτισμού, δοσμένο με τρόπο μεστό και περιεκτικό», «το μάθημα δεν 

είχε μονολογικό χαρακτήρα και συμμετείχαμε όλοι», «ποικίλη θεματολογία, κρατά το 

ενδιαφέρον αμείωτο!», «ο τρόπος που διεξάγεται το καθιστά ζωντανό και ποιοτικό», 

«διάλογος και συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν».  

δ )  Τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  γ ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  έ ρ ε υ ν α ,  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό  κ α ι  

κ ρ ι τ ι κ ή  σ κ έ ψ η :  «πρόκειται για μάθημα με εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους 

προβληματισμούς που εισάγει», «με έβαλε σε σκέψεις και διεύρυνε το νου μου», 

«ενδιαφέρουσα επιλογή κειμένου για φιλοσοφικό προβληματισμό», «πρωτότυπη 

προσέγγιση, που βοηθάει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης», «μου όξυνε το 

ενδιαφέρον», «μου όξυνε το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα».  

ε )  Τ η  σ ύ ν δ ε σ η  μ ε  τ η  ζ ω ή :  «ήταν ένα μάθημα που μου προσέφερε πολλές 

πληροφορίες, οι οποίες μου χρησίμευσαν στη ζωή μου κυρίως από πρακτικής πλευράς».  

στ) Τ ο ν  τ ρ ό π ο  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  του μαθήματος: «θεωρώ ότι οι πρόοδοι μας 

βοηθούν για την καλύτερη κατανόησή του», «ήταν ένα μάθημα χρήσιμο στη ζωή μου» , 

«πολύ ενδιαφέρον μάθημα, με προβληματισμούς που αγγίζουν και σήμερα τον άνθρωπο». 

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/ουσες τονίζουν και ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία 

αφορούν, κυρίως, στην ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ο υ  υ λ ι κ ο ύ  ο ρ ι σ μ έ ν ω ν  μ α θ η μ ά τ ω ν : 

«Πρόσθετο υλικό σημειώσεων με σχεδιαγράμματα ώστε να εμπεδωθούν καλύτερα οι 

έννοιες», «δύσκολο στην αρχή λόγω του μεγάλου πλήθους πληροφοριών».    

Ως μειονέκτημα, τέλος, σημειώνεται από τους συμμετέχοντες/ουσες το γεγονός ότι 

ορισμένα μαθήματα, λίγα, κατά το εαρινό εξάμηνο του 2019-20, λόγω της πανδημίας, δεν 

πραγματοποιήθηκαν με εξ αποστάσεως διδασκαλία, αν και τα μαθήματα, στη 

συντριπτική τους πλειονότητα, διεξήχθησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξ 

αποστάσεως (με σύγχρονο, ασύγχρονο και μικτό τρόπο).   

 

Παιδαγωγική:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες σημειώνουν ότι πρόκειται για «ενδιαφέροντα» και «χρήσιμα», 

αν και ορισμένα από αυτά «απαιτητικά», μαθήματα. Ειδικότερα, επισημαίνουν:  

α )  Τ η ν  κ α λ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η : «καλή δομή», «πολύ οργανωμένο», «πολύ καλά 

δομημένο», «οργανωμένο». 

β )  Τ η ν  π ρ ω τ ο τ υ π ί α  τ η ς  θ ε μ α τ ι κ ή ς :  «θα έπρεπε να προσφέρονται πιο 

πολλά μαθήματα με παρόμοια θεματική», «πρωτότυπο και εξαιρετικά χρήσιμο για τη 
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μελλοντική μας εκπαιδευτική πορεία», «στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος 

εξοικειωνόμαστε με τα λογισμικά που αυτή τη στιγμή διδάσκονται στις επιμορφώσεις των 

εκπαιδευτικών γεγονός που μάς καθιστά ήδη γνωστικά καταρτισμένους στο τεχνολογικό 

κομμάτι», «διαφορετικό περιεχόμενο από τα υπόλοιπα μαθήματα κατεύθυνσης. Πολύ 

ενδιαφέρον», «ενδιαφέρον, βατό, ψιλο-αουτσάιντερ για πρόγραμμα του Φ-Π». 

γ )  Τ ο ν  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ό  τ ρ ό π ο  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ,  ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό τ η τ α ,  

α υ τ ε ν έ ρ γ ε ι α ,  β ι ω μ α τ ι κ ή  μ ά θ η σ η :  «το μάθημα είναι αρκετά ενδιαφέρον και 

γίνεται με διαδραστικό τρόπο», «μάθαμε πάρα πολλά και με πολλούς τρόπους. Όχι με τον 

‘κλασικό τρόπο’ των διαλέξεων… Πολύ πρωτότυπος και φρέσκος τρόπος διδασκαλίας. 

Μάθαμε πάρα πολλά και το απολαύσαμε», «πολύ καλό μάθημα με έντονη συμμετοχή των 

φοιτητών», «το μάθημα ήταν ενδιαφέρον και διαδραστικό», «ο τρόπος που διδάσκεται 

κινητοποιεί τον φοιτητή», «οι εργασίες μας βοηθάνε να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το 

μάθημα και να έχουμε κι εμείς ενεργή συμμετοχή σε αυτές είτε με τη δική μας παρουσίαση 

είτε με ερωτήσεις που τυχόν είχαμε», «το μάθημα γίνεται μαθητοκεντρικό, δίνει λόγο στους 

φοιτητές να πουν τις απόψεις και τις απορίες τους», «γίνεται διάλογος και μπορούν οι 

φοιτητές να εκφράζονται και να διατυπώνουν τις απόψεις τους», «τα βίντεο που 

χρησιμοποιούνται είναι πολύ βοηθητικά», «ο τρόπος που γίνεται το μάθημα προάγει τη 

συζήτηση και την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και σχολίων», «μέσω των 

εργασιών ανακαλύπτουν οι φοιτητές ακόμα περισσότερο το μάθημα και κατανοούν την 

ύλη σε βάθος», «το μάθημα αυτό βασίζεται στη συνεργασία φοιτητών και διδάσκουσας και 

η διεξαγωγή του βασίζεται κατά βάση στην προσωπική μας προσπάθεια. Ακριβώς γι’αυτόν 

τον λόγο μαθαίνουμε καλύτερα, λόγω του βιωματικού τρόπου διεξαγωγής».  

δ )  Τ η  σ ύ ν δ ε σ η  μ ε  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ι  τ η ν  ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α :  «οι 

δραστηριότητες εκτός πανεπιστημίου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες γιατί ήρθαμε σε επαφή με 

πτυχές του μαθήματος και βιωματικά», «πήγαμε στο εβραϊκό μουσείο, σε παραστάσεις 

θεάτρου, σε σεμινάριο για το Ολοκαύτωμα», «την ατομική εργασία την έκανα με μεγάλη 

ευχαρίστηση, διότι το θέμα ήταν επίκαιρο, που μας απασχολεί», «το αντικείμενο του 

μαθήματος είναι πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να ασχοληθεί κανείς καθώς απασχολεί ένα 

ζήτημα το οποίο σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ», «σε εφοδιάζει με στοιχεία 

(διαπολιτισμική ετοιμότητα) από τα πολύ απαραίτητα για τον εξοπλισμό ενός/μιας νέου 

παιδαγωγού», «τα θέματα που αγγίξαμε στο μάθημα αποτελούν ταμπού της ελληνικής 

κοινωνίας, που προσβάλλουν τα παιδιά του σήμερα. Μετά από την παρακολούθησή του 

αισθάνομαι πως μπορώ να δημιουργήσω δράσεις ή συζητήσεις πάνω σε αυτό με τρόπο 

προσιτό προς την ηλικιακή ομάδα που διδάσκω».  

ε) Τ η  σ ύ ν δ ε σ η  θ ε ω ρ ί α ς  κ α ι  π ρ ά ξ η ς : «πολύ χρήσιμο για τη διδακτική 

πράξη», «έχει άμεση εφαρμογή στην τάξη», «μάς βοηθάει και μάς εμπνέει στο πώς να 
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αντιμετωπίσουμε τη διδασκαλία ως διαδικασία», «προσφέρει πολύ χρήσιμα εργαλεία για 

την μετέπειτα πορεία μας ως εκπαιδευτικοί», «παρέχει πλούσιο υλικό προκειμένου να 

κατανοήσεις και να εφαρμόσεις», «ενδιαφέρον, προφανώς απαραίτητο στη σχολή μας και 

στο μετέπειτα λειτούργημά μας», «δίνει πολλές ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να 

προσαρμοστεί μια διδασκαλία πάνω σε ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή». 

σ τ )  Τ η ν  κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς : «ο τρόπος διεξαγωγής 

του μαθήματος σε κρατάει συγκεντρωμένο και σου κινεί το ενδιαφέρον να συμμετέχεις», 

«δημιουργεί κίνητρα φαντασίας και δημιουργικότητας για τους φοιτητές», «προσελκύει 

την προσοχή των φοιτητών/τριών», «σε κινητοποιεί να μάθεις».  

ζ )  Τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  γ ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό  κ α ι  κ ρ ι τ ι κ ή  

σ κ έ ψ η :  «μου δημιούργησε σκέψεις που δεν είχα κάνει για την εκπαίδευση μέχρι τώρα 

και σίγουρα θα αξιοποιήσω τις νέες γνώσεις», «to the point η επικαιρότητα, διάδραση με 

το αντικείμενο και κριτική σκέψη», «χρήσιμο μάθημα που σε βάζει σε σκέψεις», «σε βάζει 

σε προβληματισμούς», «μάς έχει δώσει πολλές ιδέες για το μέλλον».  

η) Την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  μ α θ η μ ά τ ω ν : 

«σύγχρονο και πρακτικό», «ένα μάθημα χρήσιμο στην καθημερινότητα με βασικές έννοιες 

που όλοι είναι καλό να γνωρίζουμε». 

θ) Τ η ν  α υ τ ο γ ν ω σ ί α : «μάς βοηθάει να αναλύσουμε και να μάθουμε και τον δικό 

μας εαυτό μέσω του αναστοχασμού». 

ι) Τ η ν  ε ν δ ι ά μ ε σ η  α ξ ι ο λ ό γ η σ η : «θεωρώ θετικό ότι έχει quiz στη μέση της 

χρονιάς, έτσι ώστε αναγκαζόμαστε να διαβάσουμε έγκαιρα και να λύσουμε τυχόν απορίες». 

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/ουσες επισημαίνουν και ορισμένα μειονεκτήματα, τα 

οποία αφορούν, κυρίως, στην μη έ γ κ α ι ρ η  α ν ά θ ε σ η  τ ω ν  ε ρ γ α σ ι ώ ν , στον 

φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε ρ γ α σ ι ώ ν  που ανατίθενται, στον α σ α φ ή , εξαρχής, 

π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  ε ξ έ τ α σ η ς ,  στη σ υ ν έ π ε ι α  λ ό γ ο υ -

π ρ ά ξ ε ω ν  αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης των συμμετεχόντων/ουσών.  Γενικά, τα 

αρνητικά σχόλια αφορούν κυρίως τον τρόπο οργάνωσης της αξιολόγησης των 

μαθημάτων. 

 

 

 

  



 

Σελίδα | 18 

4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

Οι απαντήσεις και τα σχόλια από τις αξιολογήσεις των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν 

στην αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών (μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Δ.Β.Μ., διδασκουσών 

ξενόγλωσσων μαθημάτων), μελετήθηκαν και οργανώθηκαν στους παρακάτω 

θεματικούς άξονες. Σε κάθε άξονα σταχυολογούνται, χαρακτηριστικές, πρότυπες 

αναφορές από τα σχόλια των συμμετεχόντων/ουσών.  

Ο/Η διδάσκων/ουσα:  

α )  Δ ο μ ε ί ,  ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  κ α ι  π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε ι  τ ο  μ ά θ η μ α :  «αρκετά 

οργανωτική με πειθαρχία, την οποία προσπάθησε να τη μεταδόσει και σε μας», 

«οργανωτικός», «ήπιος χαρακτήρας που βοηθάει στην ομαλή λειτουργία του μαθήματος», 

«οργανώνει πολύ καλά κάθε φορά το περιεχόμενο του μαθήματος», «αφιερώνει πολύ χρόνο 

στην προετοιμασία του μαθήματος», «πάντα προετοιμασμένος με ποικίλο υλικό», «μάθημα 

ακαδημαϊκού επιπέδου με σεβασμό στον φοιτητή και τη διαδικασία», «τυπικός, πάντα 

προετοιμασμένος», «πολύ καλή οργάνωση», «οργανωμένο μάθημα, δεν παρεκκλίνει από 

τον στόχο», «άψογη οργάνωση της κάθε διδακτικής ενότητας», «στο μάθημα υπάρχει 

συνέπεια, οργάνωση και τάξη», «οργανώνει άψογα το μάθημά της», «είναι πολύ 

οργανωμένος κάθε φορά, κάνει το μάθημα κατανοητό ακόμα και αν έχει κάποιες δυσνόητες 

έννοιες», «άψογη οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας», «συνεπής, οργανωμένη, 

με πλήρη αίσθηση των καθηκόντων της», «άριστη οργάνωση μαθημάτων», «οργάνωσε τα 

πάντα εγκαίρως». 

β )  Δ ι ε γ ε ί ρ ε ι  τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ,  π ρ ο β λ η μ α τ ί ζ ε ι ,  ε μ π ν έ ε ι :  «‘βάζει’ 

τους φοιτητές να συμμετέχουν στο μάθημα με διάλογο», «κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον 

στα μαθήματα λόγω της καλής οργάνωσης του μαθήματος», «ο τρόπος που διδάσκει το 

μάθημα είναι ευχάριστος», «σε βοηθάει να κατανοήσεις τους σκοπούς του μαθήματος από 

την αρχή», «είναι πολύ καλό το γεγονός ότι το μάθημα ξεφεύγει από την τυπική μορφή 

μαθήματος που έχουμε συνηθίσει, είναι διαδραστικό, βιωματικό, ενισχύεται η συνεργασία 

και η ομαδικότητα. Δίνονται πολλές ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη», 

«διαθέτει οξύνοια και λεπτό χιούμορ, έτσι ώστε το μάθημα εκτός από ενδιαφέρον είναι και 

ευχάριστο», «πάντα μάς προβληματίζει και μάς διευρύνει τους φιλοσοφικούς μας ορίζοντες 

με λίγες δόσεις χιούμορ!», «πετυχαίνει να διεγείρει το ενδιαφέρον και την κριτική σκέψη 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος», «μετά το πέρας κάθε μαθήματος μας δημιουργεί την 

ανάγκη να ψάξουμε και να ασχοληθούμε περαιτέρω με το αντικείμενο», «μπορεί να 

διεγείρει το ενδιαφέρον ακόμα και των φοιτητών που έχουν μια στοιχειώδη γνώση του 

αντικειμένου διδασκαλίας», «καταφέρνει να διεγείρει το ενδιαφέρον και να κρατάει όλους 
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τους φοιτητές προσηλωμένους», «εμπνέει τον φοιτητή να εντρυφήσει στα φιλοσοφικά 

θέματα», «αποτελεί έμπνευση για τους φοιτητές», «διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των 

φοιτητών», «διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών και τους κρατά σε εγρήγορση», «σε 

παρακινούσε στο να παρακολουθείς με προσήλωση». 

γ )  Α ν α λ ύ ε ι  μ ε  α π λ ό  τ ρ ό π ο ,  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  ε ύ σ τ ο χ α  

π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ,  ε ί ν α ι  μ ε θ ο δ ι κ ό ς / ή ,  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ φ α ι ρ ι κ ή  γ ν ώ σ η :  

«Δίνει πολλά παραδείγματα από τη σημερινή κοινωνία», «αναλυτική και πρόθυμη να λύσει 

την οποιαδήποτε απορία και οποιοδήποτε πρόβλημα», «αναλυτικός στην ερμηνεία όλων 

των θεματικών ενοτήτων», «επεξηγεί με σαφήνεια κάθε πτυχή του αντικειμένου του», 

«μεθοδικός στο διδακτικό του έργο», «πρόθυμος να εξηγεί και να διευκρινίζει», «υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και του διδάσκοντα με αποτέλεσμα το μάθημα να είναι 

πολύ ενεργητικό και καθόλου βαρετό», «μεθοδικός, συστηματικός, αναλυτικός και 

ενθουσιώδης. Θαυμάζω την απόλυτη αφοσίωση στο αντικείμενό του!», «πολύ κατανοητή, 

χωρίς σύνθετες σκέψεις και επεξηγηματική», «εξηγεί πάρα πολύ καλά το μάθημα και 

μεριμνεί ώστε να είναι κατανοητό σε όλους, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις», 

«προσπαθεί να το ‘απλουστεύσει’ ώστε να είναι κατανοητό», «η χρήση των καθημερινών 

και εύστοχων παραδειγμάτων είναι πολύ βοηθητική», «αναλύει σε βάθος το αντικείμενό 

της», «εξηγεί αναλυτικά παραθέτοντας παραδείγματα και φροντίζει να καλύψει ασάφειες», 

«είναι πρόθυμος να λύσει κάθε απορία», «φροντίζει να προσεγγίζει το θέμα που διδάσκει 

από πολλές πλευρές και να δίνει πολλές επεξηγήσεις και παραδείγματα, ώστε να γίνεται 

κατανοητό», «είναι μεγάλη ικανότητα να μετατρέπει το δύσκολο σε εύκολο, για να είναι 

εύληπτο και προσιτό σε όλους», «προσαρμόζει τη διδασκαλία στο επίπεδο των φοιτητών», 

«με συνεχή ανατροφοδότηση, σχόλια για την επίδοσή μας και τη βελτίωσή μας, μας 

επιβραβεύει για τις προσπάθειές μας», «εργάστηκε μεθοδικά και χωρίς έπαρση», «κάνει 

επαναλήψεις, δίνει παραδείγματα, επιμένει σε σημεία που είναι δύσκολα». 

δ )  Ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι  τ ο υ ς  φ ο ι τ η τ έ ς  κ α ι  τ ι ς  φ ο ι τ ή τ ρ ι ε ς  ν α  

σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν ,  σ υ ζ η τ ά  κ α ι  ε ί ν α ι  π ρ ό θ υ μ ο ς / η  ν α  ε π ι λ ύ ε ι  α π ο ρ ί ε ς :  

«κερδίζει την προσοχή», «κάνει διάλογο γεγονός που καθιστά το μάθημα πολύ ενεργητικό», 

«αρκετή συζήτηση στο μάθημα που ενισχύει την ενεργή παρουσία των φοιτητών», «σε 

κάνει πραγματικά να μην θέλεις να χάσεις ούτε ένα μάθημα!», «καθ’ όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του φοιτητή», «δεκτικός σε ερωτήσεις και 

συζήτηση», «πρόθυμη και διαθέσιμη να βοηθήσει τους φοιτητές της, προσφέροντάς τους 

και επιπλέον υλικό για την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση», «πρόθυμος να επιλύει 

απορίες», «πρόθυμη να λύνει απορίες», «οι φοιτητές είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και τους 

ενθαρρύνει να ρωτάνε πράγματα που δεν κατανοούν», «ανοιχτός προς τις ερωτήσεις 

φοιτητών/τριών», «πάντα ανοιχτός σε ερωτήσεις, προβληματισμούς, συζήτηση, 
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καταφέρνει να κάνει ενδιαφέρον κάθε μάθημα που διδάσκει», «θέλει από τους φοιτητές τη 

φιλοσοφική αυτενέργεια και δεν δρα με γνώμονα την εξεταστική αλλά την ουσιαστική 

ενασχόλησή μας με τη φιλοσοφία», «κατάλαβα πως το μάθημα είναι ή θα έπρεπε να είναι 

μια διαδικασία ενεργή και ευχάριστη», «ωθεί τον φοιτητή να ψάξει περισσότερα γι’ αυτό 

το οποίο διδάχτηκε στο μάθημα», «πλούσιο σε ερεθίσματα». 

ε )  Ε ί ν α ι  σ υ ν ε π ή ς  σ τ ι ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  τ ο υ / τ η ς :  «συνεπής στη 

δουλειά του και με όρεξη να διδάξει», «καλός στη δουλειά του, συνεπής», «είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του και αρκετά κατανοητός», «πολύ συνεπής στα λόγια και στις πράξεις», 

«συνεπής και προσιτός», «ακριβής, ιδιαίτερα συνεπής και αυστηρός», «συνεπής, 

βοηθητικός, πρόθυμος», «συνεπέστατος σε όλα όσα αφορούν το διδακτικό του έργο», 

«πάντα στην ώρα της», «εξαιρετικός όσον αφορά τη συνέπειά του στο ωράριό μας αλλά 

και όσον αφορά τη διδασκαλία του», «πάντοτε στην ώρα του και συνεπής στις υποχρεώσεις 

του», «τυπικότατος». 

σ τ )  Ε ί ν α ι  π ρ ο σ ι τ ό ς / ή ,  σ υ ν ε ρ γ ά σ ι μ ο ς / η ,  φ ι λ ι κ ό ς / ή ,  

δ ο τ ι κ ό ς / ή :  «είναι ευχάριστος και προσιτός», «είναι προσιτή και κατανοητή», «προσιτή 

και συνεργάσιμη», «προσιτός, προσπαθεί να κάνει το μάθημα διαδραστικό», «από τους πιο 

προσιτούς και ευδιάθετους καθηγητές, βρίσκεται κοντά στους φοιτητές», «είναι πολύ 

ευγενική και προσιτή», «βοηθητική και ευγενική», «προσιτός, ενθαρρυντικός, ευγενικός», 

«πάντα πρόθυμος να συνεργαστεί με τους φοιτητές του. Σημαντικό το ότι ενώ φέρεται 

τρυφερά και δημιουργεί ένα ‘εύκολο’ κλίμα, σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζει το 

μάθημα», «συνεργάσιμος και πρόθυμος να επιλύσει οποιαδήποτε απορία μας», «προσιτός 

και κατανοητός», «προσιτή, φιλική με όρεξη για συζήτηση», «προσιτή και συνεργάσιμη, 

καθώς και κατανοητή στον τρόπο που παρουσιάζει το μάθημα», «απαιτητική αλλά και 

υποστηρικτική, με ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους φοιτητές», «προσιτός και ευχάριστος 

άνθρωπος», «πολύ προσιτή απέναντι στους φοιτητές χωρίς να τους αντιμετωπίζει αφ’ 

υψηλού», «διακριτική και ευγενική, συνεργάσιμη και προσιτή», «είναι εύκολα 

προσεγγίσιμος και βοηθητικός», «προσιτός και προσπαθεί να μάς δώσει ό,τι γνώση 

μπορεί», «είναι προσιτή σε όλους τους φοιτητές, εξαιρετικά προσεγγίσιμη», «πολύ 

προσιτός, ευγενικός και καθοδηγητικός, ήταν διατεθειμένος να συζητήσει οποιαδήποτε 

απορία, ανυπομονούσα κάθε βδομάδα για το μάθημά του», «είναι πολύ καλός, προσιτός και 

με χιούμορ. Πάντα νιώθω ότι η ώρα περνάει πολύ γρήγορα και ευχάριστα στο μάθημά 

του!», «σπουδαίος καθηγητής με αίσθηση του χιούμορ, και με επικοινωνία με τους 

φοιτητές», «κερδίζει με την αμεσότητα, την ευγένεια και το ενδιαφέρον του για τον 

φοιτητή», «προσιτή και δοτική στους φοιτητές της με πλήρη κατανόηση των τυχόν 

προβλημάτων τους», «προσιτή στους φοιτητές, απαντάει σε ερωτήσεις, κάνει διάλογο». 
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ζ )  Έ χ ε ι  γ ν ώ σ ε ι ς ,  ε ί ν α ι  μ ε τ α δ ο τ ι κ ό ς / ή :  «Ένας άνθρωπος με πολλές 

γνώσεις που κατέχει καλά το αντικείμενό του», «πολλές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο 

διδασκαλίας», «αρκετά μεταδοτικός», «πολύ μεταδοτικός», «με μεταδοτικότητα και αγάπη 

για το αντικείμενό του», «γνώσεις, μεταδοτικότητα, σοβαρότητα», «εξαιρετική 

παρουσίαση, ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, κριτικό πνεύμα», «άρτια γνωστική κατάρτιση 

και μεταδοτικότητα», «φροντίζει να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο 

της και μάς ενημερώνει γι’ αυτές», «είναι μεταδοτικός και παραστατικός», «η πείρα και οι 

γνώσεις του συγκεκριμένου καθηγητή είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικές και πολλές», 

«άψογος, με μεράκι για την επιστήμη του», «διατηρεί ένα υψηλότατο ακαδημαϊκό επίπεδο 

τόσο αναφορικά με τις θεματικές επιλογές όσο και αναφορικά με την διδακτική 

διαδικασία», «αξιοσημείωτη είναι η ευφράδεια λόγου του καθώς και η εκπληκτική 

ικανότητά του στο κομμάτι της μεταδοτικότητας», «είναι ο ορισμός της εξειδίκευσης», 

«προσαρμόζει τη διδασκαλία στο επίπεδο των φοιτητών», «ακαδημαϊκή αρτιότητα, 

ευρηματικότητα, ζωντάνια και μεταδοτικότητα στη διδασκαλία με την παροχή πλούσιου 

υλικού σε γνώσεις, που να είμαστε σε θέση άμεσα να τις εφαρμόσουμε και πρακτικά». 

η )  Ε ί ν α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς :  «εξαιρετικός στο επάγγελμά του», «εξαιρετικός 

επιστήμονας», «με επαγγελματισμό και ακατάπαυστη όρεξη για μάθημα», «σοβαρός, πράος 

και δοτικός», «παραστατικός, γλαφυρός, εξαίρετος γνώστης του αντικειμένου, 

διεισδυτικός στα σύγχρονα προβλήματα και επίκαιρος», «κάνει ενδιαφέρουσες διαλέξεις 

που αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό του», «απίστευτη επαγγελματίας». 

θ )  Ε ί ν α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό ς / ή  σ τ ι ς  ν έ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ( ε ξ  

α π ο σ τ ά σ ε ω ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ) :  «προσαρμόστηκε πολύ εύκολα στις νέες συνθήκες 

των εξ αποστάσεως μαθημάτων παρόλο που ήταν δύσκολο», «εξαιρετική στον τρόπο 

οργάνωσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για την 

εξεταστική του Ιουνίου», «μπόρεσε ταχύτατα να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις», 

«εφάρμοσε γρήγορα τα εξ αποστάσεως μαθήματα και έκανε τα πάντα για να ξεπεραστούν 

τα διάφορα τεχνικά προβλήματα και να διευκολυνθούν οι φοιτητές», «παρά τις δυσκολίες 

έκανε τα μαθήματά του με πολλή συνέπεια και έδειξε ευρηματικότητα ως προς τον τρόπο 

και τον τόπο που τα αναρτούσε», «οργάνωσε πολύ καλά τις τηλεδιασκέψεις», «στάθηκε 

ικανότατη των περιστάσεων», «κατανόηση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες εξέτασης», 

«ανταποκρίθηκε άμεσα με εξ αποστάσεως διδασκαλία και φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για 

τους φοιτητές», «χρησιμοποιεί άριστα την πλατφόρμα του elearning».  
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Το προφίλ των διδασκόντων/ουσών με τη ματιά των φοιτητών/τριών  

 

Από τη μελέτη των σχολίων των συμμετεχόντων/ουσών στις αξιολογήσεις των ετών 

2018-2019 και 2019-2020 συγκεντρώθηκαν εκατόν πενήντα έξι (156) επίθετα που 

χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες/ουσες για να χαρακτηρίσουν τους/τις 

διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, τα (127) είναι επίθετα με θετικό πρόσημο και τα 

είκοσι εννέα (29) με αρνητικό πρόσημο. Από τα θετικά, τα δέκα πέντε (15) επίθετα με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζονται στο γράφημα 1:  

 

 

 

Γράφημα 1: Θετικοί χαρακτηρισμοί  

 
 

 

Από τη μελέτη του γραφήματος προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολογούν τα 

μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Δ.Β.Μ. του Τμήματος ως «προσιτούς», «εξαιρετικούς», 

«μεταδοτικούς», «οργανωτικούς» και «καταρτισμένους». Επιμένουν, δηλαδή ιδιαίτερα 

στην κατάρτιση, στον τρόπο διδασκαλίας, στην οργάνωση των μαθημάτων και των 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων και στην επικοινωνία μαζί τους.  

Ιδιαίτερα η πολύ συχνή χρήση του επιθέτου «εξαιρετικός» –και μάλιστα, αρκετές 

φορές μονολεκτικά από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες– φανερώνει, ίσως, ότι, κατά την 

εκτίμηση των φοιτητών/τριών, ο συγκεκριμένος διδάσκων ή η συγκεκριμένη 

διδάσκουσα ξεχωρίζει θετικά σε όλα τα επίπεδα.  
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Από τα αρνητικά, τα δεκαπέντε (15) επίθετα με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφανίζονται στο γράφημα 2.  

 

Γράφημα 2: Αρνητικοί χαρακτηρισμοί  

 
 

 

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι από τα σχόλια των συμμετεχόντων/ουσών ως 

«ασυνεπής» χαρακτηρίζεται κάποιος/κάποια που δεν απαντά άμεσα στα email των 

φοιτητών/τριών, που δεν τηρεί τις ώρες διδασκαλίας (π.χ. συστηματικές καθυστερήσεις 

στην έναρξη των μαθημάτων) και τις ώρες συνεργασίας, ενώ οι χαρακτηρισμοί 

«απαράδεκτος» και «ανοργάνωτος», κυρίως, αναφέρονται από τους 

συμμετέχοντες/ουσες σε όσους/όσες κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-20 δεν έκαναν ή 

έκαναν ελάχιστα εξ αποστάσεως μαθήματα (σύγχρονα ή ασύγχρονα). Οι 

συμμετέχοντες/ουσες φαίνεται να κατανοούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά 

επισημαίνουν ως απαράδεκτη την επιλογή αυτή από μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. 

του Τμήματος. Σε αντίθεση, με τις αναφορές αυτές, πολλές φορές σημειώνουν ως 

«ευπροσάρμοστα» τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος που εφάρμοσαν εξαρχής την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  
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Τέλος, όσον αφορά συνολικά, από τα 1.442 σχόλια-χαρακτηρισμούς, τα 1.345 

(ποσοστό 93,3%) είναι θετικά και, μόλις, τα 97 (ποσοστό 6,7%) είναι αρνητικά, όπως 

φαίνεται στο γράφημα 3.  

 

Γράφημα 3 

 
 

Από το γράφημα αυτό μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι παρά τα όποια, λίγα ή 

μεμονωμένα, προβλήματα παρουσιάστηκαν τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη με 

τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, η συνολική εικόνα των φοιτητών/τριών του 

Τμήματος είναι πολύ θετική και αξιολογούν θετικά τόσο το πρόγραμμα μαθημάτων όσο 

και τους/τις διδάσκοντες/ουσες.  

θετικές αναφορές

αρνητικές αναφορές


