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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 

Ονομαζία μαθήμαηορ: 

Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 
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6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 
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 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



6 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



46 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 
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26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
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 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
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26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



61 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



62 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
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19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



67 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 
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17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 
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6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



71 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



73 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



75 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



77 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
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34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
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ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



97 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 

Ονομαζία μαθήμαηορ: 
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 
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26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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 1 2 3 4 δΙ 
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17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 
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20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
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6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



146 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



157 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



174 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



178 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



178 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



187 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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207 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



227 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



230 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



236 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



242 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



243 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



248 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



249 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
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22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  
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25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



251 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



260 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



262 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
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9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



268 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



268 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
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11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



291 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



299 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



328 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



341 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 
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20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
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25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
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7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 
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17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  
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26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
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12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
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26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



376 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 

Ονομαζία μαθήμαηορ: 
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Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



380 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 
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21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
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11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



405 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



412 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



434 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
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25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



446 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



454 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
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11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  
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24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



458 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Κωδικόρ Μαθήμαηορ:  Ημεπομηνία: 

Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 
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12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 

 

 

 

 



462 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  



464 gpa.tekmiriosi.a3iologisi.aoa.2011  

 

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 
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Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 
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20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
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12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
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23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 
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30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 
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ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
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Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
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18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
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23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
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13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

ΣΗΝ ΘΔΩΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 
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Αξιολογήζηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ μαςπίζονηαρ ηο ανηίζηοισο κςκλάκι 

1: Καζόινπ / Απαξάδεθηε  |  2: Λίγν / Με ηθαλνπνηεηηθή |  3: Μέηξηα  |  4: Πνιύ / Ιθαλνπνηεηηθή  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Γιδάζκονηα 

 

 

 

 

 

  

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηην Αξιολόγηζη 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 
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4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
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9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
 

 
 

 

Παπαηηπήζειρ και ζσόλια για ηον Μάθημα 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

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  |  δΙ: δελ Ιζρύεη 

 

ε ποιο Σμήμα ανήκεηε ; 

  

Α. Σο μάθημα:  1 2 3 4 δΙ 

1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;    
2.  Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο;   
3.  Πόζν ηθαλνπνηεηηθό βξίζθεηε ην θύξην βηβιίν(α) ή ηηο ζεκεηώζεηο;  
4.  Δίλαη  γξακκέλν ζε γιώζζα θαηαλνεηή;  
5.  Παξνπζηάδεη  ηηο λέεο έλλνηεο κε ηξόπν ζαθή θαη θαηαλνεηό;  
6.  Σπκπεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθό ηεο κάζεζεο πιηθό (πρ. ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, παξαδείγκαηα);  
7.  Τν κάζεκα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζαο παξαθηλεί λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κ’ απηό.  
8.  Θεσξείηε όηη γλώζεηο από άιια καζήκαηα βνεζνύλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο;  
9.  Υπάξρνπλ επηθαιύςεηο κε καζήκαηα πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ;  
10.  Θεσξείηε απηέο ηηο επηθαιύςεηο αλαγθαίεο;  
11.  Πσο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ;  
12.  Πόζν θαιά είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  
13.  Σαο ηθαλνπνηεί ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζαο ζην κάζεκα;  

Απανηήζηε ζηιρ επωηήζειρ 14 -18 μόνο ζε πεπίπηωζη όπος ςπήπσαν γπαπηέρ ή/και 

πποθοπικέρ επγαζίερ 

 
 1 2 3 4 δΙ 

14.  Υπήξρε επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ;  
15.  Γόζεθε ή ππνδείρηεθε βαζηθή βηβιηνγξαθία από ηνλ δηδάζθνληα;  
16.  Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;  
17.  Υπήξρε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα;  
18.  Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο;  

Β. Ο/Η διδάζκων/οςζα:  1 2 3 4 δΙ 

19.  Δίλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ;  
20.  Κάλεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε βνεζεηηθώλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ (πρ. πίλαθαο, δηαθάλεηεο-Power-point, θιπ);  
21.  Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;  
22.  Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;  

23.  Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ   
 ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);  
24.  Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;    
25.  Σαο παξαθηλεί λα αλαπηύμεηε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα;  
26.  Δπεθηείλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αμία γηα εζάο;  
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Γ. Δγώ ο/η θοιηηηήρ/ηπια:  1 2 3 4 δΙ 

27.  Πόζν ζπρλά παξαθνινπζείηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο;  
28.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνπζεο ηηο ζπνπδέο ζαο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  
29.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ θνξκνύ (3 πξώηα ρξόληα)  
30.  Βξίζθεηε ελδηαθέξνλ θαη ηζνξξνπεκέλν ην πξόγξακκα καζεκάησλ εηδίθεπζεο (2 ηειεπηαία ρξόληα)  

Γ. Τποδομέρ:  1 2 3 4 δΙ 

31.  Δίλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηάιιειεο;  
32.  Δίλαη  ε πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαιή;  
33.  Φξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα θάλεηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο;  
34.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε από ηελ βηβιηνζήθε;  
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