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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ
ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ
Ονομαζία μαθήμαηορ:
Κωδικόρ Μαθήμαηορ:

Ημεπομηνία:

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι
1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε | 2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή | 3: Μέηξηα | 4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή | 5: Πάξα πνιύ / Πνιύ θαιή

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ;

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.

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο;

5.

Τα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζύγγξακκα», ζεκεηώζεηο, πξόζζεηε βηβιηνγξαθία) ρνξεγήζεθαλ εγθαίξωο;

6.

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηνλ αξηζκό ηωλ πξνο επηινγή ζπγγξακκάηωλ;

7.

Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α);

8.

Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη θαιύθζεθε ε ύιε από ην επηιεγόκελν ζύγγξακκα;

9.

Πόζν ηθαλνπνηεηηθέο βξίζθεηε ηηο ζεκεηώζεηο;

10.

Πόζν εύθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε;

11.

Φξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηδαζθαιία γλώζεηο από άιια καζήκαηα;

[Σε πεξίπηωζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο ζηελ εξ. 9]

12.
13.

Πηζηεύεηε όηη νη γλώζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;
Πώο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο;

14.

Φξεζηκόηεηα ύπαξμεο θξνληηζηεξίωλ (ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία)

15.

Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο θξνληηζηεξίωλ (ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία)

16.

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

17.

Γηαθάλεηα ηωλ θξηηεξίωλ βαζκνιόγεζεο (ηξόπνο εμέηαζεο, πξνζβαζηκόηεηα ζηα γξαπηά).

18.

Θεωξείηε όηη νη ζπλνιηθέο ώξεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ζε όιν ην εμάκελν θαιύπηνπλ ηε δηδαθηέα ύιε;

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 19 -26 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και
πποθοπικέρ επγαζίερ
19.

Τν ζέκα δόζεθε εγθαίξωο;

20.

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

21.

Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;

22.

Υπήξρε θαζνδήγεζε από ηνλ δηδάζθνληα;

23.

Τα ζρόιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά;

24.

Γόζεθε ε δπλαηόηεηα βειηίωζεο ηεο εξγαζίαο;

25.

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;

26.

Καηά πόζν πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ε εξγαζία ζηνλ ηειηθό βαζκό ηνπ καζήκαηνο;
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Απανηήζηε ζηιρ παπακάηω επωηήζειρ για κάθε διδάζκονηα ξεσωπιζηά, αναγπάθονηαρ ηο Ονομαηεπώνςμο ηος ζηο
ανηίζηοισο πεδίο
1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε | 2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή | 3: Μέηξηα | 4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή | 5: Πάξα πνιύ / Πνιύ θαιή

Β1. Γιδάζκων 1: ..............................................................................................................................................
1.

Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα;

2.

Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;

3.

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

4.

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

5.

Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή
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εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);
6.

Δίλαη γεληθά πξνζηηόο/νί ζηνπο θνηηεηέο;

7.

Πόζν ζπρλά ε δηδαζθαιία έγηλε από πξνζωπηθό εθηόο ηωλ παξαπάλω δηδαζθόληωλ;

Β2. Γιδάζκων 2: ..............................................................................................................................................
1.

Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα;

2.

Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;

3.

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

4.

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

5.

Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή

1 2 3 4 5

εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);
6.

Δίλαη γεληθά πξνζηηόο/νί ζηνπο θνηηεηέο;

7.

Πόζν ζπρλά ε δηδαζθαιία έγηλε από πξνζωπηθό εθηόο ηωλ παξαπάλω δηδαζθόληωλ;

Β3. Γιδάζκων 3: .................................................................................................................................................
1.

Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα;

2.

Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;

3.

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

4.

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

5.

Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή
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εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);
6.

Δίλαη γεληθά πξνζηηόο/νί ζηνπο θνηηεηέο;

7.

Πόζν ζπρλά ε δηδαζθαιία έγηλε από πξνζωπηθό εθηόο ηωλ παξαπάλω δηδαζθόληωλ;

Β4. Γιδάζκων 4: ..............................................................................................................................................
1.

Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα;

2.

Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο;

3.

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

4.

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

5.

Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή
εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);

6.

Δίλαη γεληθά πξνζηηόο/νί ζηνπο θνηηεηέο;

7.

Πόζν ζπρλά ε δηδαζθαιία έγηλε από πξνζωπηθό εθηόο ηωλ παξαπάλω δηδαζθόληωλ;

Γ. σόλια – Παπαηηπήζειρ
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