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Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 
 
Στοιχεία Προγράμματος 

 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Τμήμα Γεωπονίας 

Πρόγραμμα ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

Κύκλος / Επίπεδο Προπτυχιακό 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020–2021 

Περίοδος Χειμερινή 

 

 
Ν  n % 

Μαθήματα 558 122 21,9 

Φοιτητές 1.985 552 27,8 

Ερωτηματολόγια 20.704 2.633 12,7 

 

 
Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 

1ο Έτος Σπουδών 289 89 30,8 

2ο Έτος Σπουδών 379 149 39,3 

3ο Έτος Σπουδών 286 126 44,1 

4ο Έτος Σπουδών 242 84 34,7 

5ο Έτος Σπουδών 205 76 37,1 

Μεγαλύτερα Έτη Σπουδών 584 28 4,8 

Συγκεντρωτικά 1.985 552 27,8 
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Συμμετοχή ανά Μάθημα* 

 

*
Εμφανίζονται μόνο μαθήματα που έχουν αξιολογηθεί 

Κωδικός Μάθημα N  n % S EP 

003Υ ΦΥΣΙΚΗ 30 1 3,3 - 

005Υ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 56 2 3,6 - 

009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 34 2 5,9 - 

011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ 21 1 4,8 - 

013Υ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 29 1 3,4 - 

021Ε ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 14 2 14,3 - 

026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 28 1 3,6 - 

029Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 26 1 3,8 - 

302Υ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7 1 14,3 - 

306Υ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 9 1 11,1 ✔ 

Συγκεντρωτικά  15707 2633 16,8 11 

 

Κωδικός Μάθημα N  n % S EP 

Ν501Υ ΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ 346 43 12,4 - 

Ν503Υ ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 237 15 6,3 - 

Ν505Υ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 223 14 6,3 - 

Ν507Υ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 206 17 8,3 - 

Ν509Ε ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 107 12 11,2 - 

Ν515Ε ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 163 12 7,4 - 

Ν519Ε ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 169 23 13,6 - 

Ν523Ε ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 115 23 20,0 - 

Ν525Ε ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ 94 9 9,6 - 

Ν529Ε ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 109 6 5,5 - 

Ν531Ε ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

132 15 11,4 - 

Ν533Ε ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι 72 5 6,9 - 

Ν535Ε ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

94 23 24,5 ✔ 

Ν539Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 96 16 16,7 - 

Ν541Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 54 8 14,8 - 

Ν543Ε ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 99 11 11,1 - 

Ν547Ε ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 118 11 9,3 - 

Συγκεντρωτικά  15707 2633 16,8 11 
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμήματος 
 
Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

 
 
Αποτελέσματα ανά Ενότητα Ερωτήσεων 

 
 
Θηκογράμματα αποτελεσμάτων ανά ενότητα ερωτήσεων* 

 
*Τα αποτελέσματα της Ενότητας Ερωτήσεων “Εγώ (ο φοιτητής, η φοιτήτρια)” δεν ήταν διαθέσιμα από την ψηφιακή 
πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ (Απρίλιος 2021). 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Αξιολογήσεων (ν) Δείκτης Ποιότητας (Q) 

2.633 78,2 

 

 

 

  
Ποσοστά Απαντήσεων 

 

 
 n A 0 25 50 75 100  Δ Μ.Ο. Τ.Α. 

Mάθημα 10.532 0,0 2,6 6,1 18,6 35,1 36,8 0,8 74,6 25,5 

Διδακτικό Προσωπικό 19.428 0,0 2,6 4,5 12,2 26,6 51,2 2,8 80,7 25,4 

Συνολικά 7.490 0,0 2,6 5,3 15,3 34,6 41,3 1,0 76,9 25,2 
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Ανάλυση Ερωτήσεων 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mάθημα  Ποσοστά Απαντήσεων  

 n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Πως κρίνετε το περιεχόμενο του μαθήματος από 
άποψη ενδιαφέροντος και χρησιμότητας; 

2.633 0,0 1,9 5,0 14,9 33,6 44,3 0,2 78,4 24,3 

2. Πως κρίνετε τη συνολική οργάνωση του 
μαθήματος (πρόγραμμα, ενημέρωση, 
εκπαιδευτικ… 

2.633 0,0 2,0 5,1 15,4 33,9 43,3 0,3 77,9 24,5 

3. Εφόσον μέχρι σήμερα έχετε παρακολουθήσει το 
σύνολο σχεδόν των παραδόσεων, θεωρεί… 

2.633 0,0 3,0 6,8 22,6 38,9 27,2 1,6 70,5 25,2 

4. Πως αξιολογείτε την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
του μαθήματος; 

2.633 0,0 3,4 7,7 21,4 34,1 32,2 1,2 71,3 26,7 

Συγκεντρωτικά 10.532 0,0 2,6 6,1 18,6 35,1 36,8 0,8 74,6 25,5 

 

2. Διδακτικό Προσωπικό  Ποσοστά Απαντήσεων  

 n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. Τ.Α. 

5. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα 
μαθήματα; 

4.857 0,0 2,0 4,5 13,2 31,4 47,0 1,8 79,7 24,3 

6. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο του μαθήματος; 

4.857 0,0 4,5 7,7 18,8 30,3 37,4 1,4 72,4 28,3 

7. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (πχ 
παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση … 

4.857 0,0 1,4 2,1 6,2 19,4 66,8 4,0 88,6 20,7 

8. Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές / στις 
φοιτήτριες; 

4.857 0,0 2,6 3,7 10,6 25,2 53,7 4,1 82,3 24,8 

Συγκεντρωτικά 19.428 0,0 2,6 4,5 12,2 26,6 51,2 2,8 80,7 25,4 

 

3. Συνολικά  Ποσοστά Απαντήσεων  

 n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. Τ.Α. 

9. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το 
μάθημα; 

2.633 0,0 2,6 5,8 19,0 38,3 33,9 0,3 73,9 25,0 

10. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το 
διδάσκοντα / τη διδάσκουσα; 

4.857 0,0 2,6 4,9 13,2 32,6 45,2 1,4 78,6 25,1 

Συγκεντρωτικά 7 .490 0,0 2,6 5,3 15,3 34,6 41,3 1,0 76,9 25,2 
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Αποτελέσματα ανά Μάθημα 

 

Κωδικός Μάθημα N n % 1 2 3 Q Ε 

003Υ ΦΥΣΙΚΗ 30 1 3,3 43,8 62,5 37,5 37,5 3,3 

005Υ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 56 2 3,6 68,8 71,9 65,0 65,0 9,8 

009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 34 2 5,9 71,9 72,9 75,0 75,0 33,6 

011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ 21 1 4,8 93,8 93,8 100,0 100,0 100,0 

013Υ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 29 1 3,4 81,3 93,8 87,5 87,5 78,7 

021Ε ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 14 2 14,3 78,1 87,5 75,0 75,0 33,6 

026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 28 1 3,6 75,0 68,8 58,3 58,3 6,6 

029Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 26 1 3,8 100,0 90,6 100,0 100,0 100,0 

302Υ 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

7 1 14,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

306Υ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 9 1 11,1 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

314Υ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

12 1 8,3 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

336Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7 1 14,3 93,8 100,0 87,5 87,5 78,7 

344Ε ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 10 3 30,0 91,7 95,8 87,5 87,5 78,7 

521Ε ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 14 1 7,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

655Ε 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

9 1 11,1 87,5 81,3 91,7 91,7 88,5 

701Υ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 18 1 5,6 87,5 89,6 87,5 87,5 78,7 

713Υ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ) 16 1 6,3 75,0 81,3 75,0 75,0 33,6 

729Ε ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 9 1 11,1 81,3 81,3 75,0 75,0 33,6 

Ν531Ε 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

132 15 11,4 77,7 80,5 74,1 74,1 22,1 

Ν533Ε ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι 72 5 6,9 94,7 93,8 88,5 88,5 82,0 

Ν535Ε 
ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - 
ΜΥΟΚΤΟΝΙ… 

94 23 24,5 85,6 89,2 88,1 88,1 80,3 

Ν539Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 96 16 16,7 80,6 85,5 82,0 82,0 55,7 

Ν541Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 54 8 14,8 92,2 95,3 96,9 96,9 91,8 

Ν543Ε ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 99 11 11,1 75,0 82,2 78,3 78,3 42,6 

Ν547Ε ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

118 11 9,3 70,3 71,6 69,3 69,3 12,3 

Συγκεντρωτικά  15707 2633     78,2  
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διαδικασίας  
 

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 

 
 

Ανάλυση Ερωτήσεων 

 
 

 
 

 
Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 

1ο Έτος Σπουδών 89 19 21,3 

2ο Έτος Σπουδών 149 19 12,8 

3ο Έτος Σπουδών 126 18 14,3 

4ο Έτος Σπουδών 84 9 10,7 

5ο Έτος Σπουδών 76 7 9,2 

Μεγαλύτερα Έτη Σπουδών 28 3 10,7 

Συγκεντρωτικά 552 75 13,6 

 

  Ποσοστά Απαντήσεων Μάθημα 

 n 0 25 50 75 100 Μ.Ο. T.A. 

1. Πως κρίνετε την ηλεκτρονική αξιολόγηση των 
μαθημάτων; 

75 0,0 2,7 10,7 58,7 28,0 78,0 17,3 

2. Προτιμάτε την ηλεκτρονική αξιολόγηση σε 
σχέση με τα έντ… 

75 8,0 0,0 8,0 24,0 60,0 82,0 28,7 

3. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη η αξιολόγηση των 
μαθημάτων κ… 

75 0,0 0,0 9,3 26,7 64,0 88,7 16,5 

4. Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση σας λαμβάνεται 
υπόψη από το… 

75 1,3 9,3 57,3 22,7 9,3 57,3 20,3 

5. Πόσα από τα μαθήματα των προηγούμενων 

εξαμήνων έχε… (0: Κανένα, 25: Λιγότερα από τα 

μισά, 50: Περίπου τα μισά, 7… 

 
75 

 
21,3 

 
17,3 

 
12,0 

 
25,3 

 
24,0 

 
53,3 

 
37,3 

Συγκεντρωτικά 375 6,1 5,9 19,5 31,5 37,1 71,9 28,9 

 

  Ποσοστά Απαντήσεων 

 n Ναι Όχι 

6. Είχατε κάνει κατά το προηγούμενο 
εξάμηνο αξιολόγηση των μαθημάτων σας 
μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ; 

57 63,2 36,8 

7. Έχετε δει κάποια αλλαγή στη διδασκαλία 
των μαθημάτων ως αποτέλεσμα των 
αξιολογήσεων τους από τους φοιτητ… 

75 34,7 65,3 

Συγκεντρωτικά 132 47,0 53,0 
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Ενδεικτικά Σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών 

 

Πως ενημερωθήκατε για τη διαδικασία της αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω 

της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ; 
n % 

1. Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του Πανεπιστημίου 62 82,7 

2. Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του Τμήματος/Σχολής 30 40,0 

3. Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 5 6,7 

4. Ιστοσελίδα του Τμήματος / Σχολής 14 18,7 

5. Από διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος 44 58,7 

6. Από συμφοιτητή / συμφοιτήτρια 17 22,7 

7. Από το Facebook 0 0,0 

8. Από τη Γραμματεία 2 2,7 

9. Με άλλον τρόπο 1 1,3 
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Σχόλια Μαθημάτων 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

 
 
Πατατηρήσεις και Σχόλια ανά Μάθημα 

 
 
 

 
Συμμετοχή Σχόλια Ποσοστό 

Μαθήματα 122 90 73,8 

Φοιτητές 552 269 48,7 

Ερωτηματολόγια 2.633 1.477 56,1 

 

Κωδικός Μάθημα Σχόλια 

344Ε ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 

756Υ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 1 

Ν001Υ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 69 

Ν003Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 23 

Ν005Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 45 

Ν007Υ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 15 

Ν009Υ ΦΥΣΙΚΗ 3 

Ν013Υ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 58 

Ν015Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 67 

Ν017Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 33 

Ν533Ε ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι 2 

Ν535Ε 
ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 19 

Ν539Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 7 

Ν541Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 8 

Ν543Ε ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 2 

Ν547Ε ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 6 

Ν533Ε ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι 2 

Συγκεντρωτικά 1477 
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Ενδεικτικά Σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών 
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Σχόλια Διδασκόντων 
 
Στοιχεία Αξιολόγησης 

  
Πατατηρήσεις και Σχόλια ανά Διδάσκοντα 

 
 

 
Ν n % 

Μαθήματα 558 122 21,9 

Φοιτητές 1.985 552 27,8 

Ερωτηματολόγια 20.704 2.633 12,7 

 

 Διδάσκων Μαθήματα Σχόλια 

Άλλος / Άλλη / Άλλοι 14 31 

Αθανασιάδου Ελένη 1 4 

Αλεξανδρίδης Θωμάς 1 3 

Αμπατζίδης Παύλος 2 4 

Αναγνωστόπουλος Χρήστος 2 4 

Αποστολίδης Απόστολος 2 14 

Αυδή Μελπομένη 1 1 

Βαμβακάς Κωνσταντίνος 1 1 

Τσουβαλτζής Παύλος 2 13 

Υψηλάντης Ιωάννης 1 2 

Φίστα Γλυκερία 2 6 

Φράγκος Βασίλειος 1 9 

Χάϊδα Χρυσάνθη 1 1 

Χαρατσαρη Χρυσανθη 1 1 

Χαριτωνίδου-Μυρόβαλη Ευγενία 2 2 

Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή 2 7 

Χατζηλαζάρου Στέφανος 2 8 

Συγκεντρωτικά 157 943 
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Ενδεικτικά Σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών 
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Κατάταξη Μαθημάτων 
 
Αποτελέσματα ανά Μάθημα 

 
 
 

 

Κωδικός  Μάθημα  N  n  %  Q  Ε  

003Υ ΦΥΣΙΚΗ 30 1 3,3 37,5 3,3 

005Υ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 56 2 3,6 65,0 9,8 

009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 34 2 5,9 75,0 33,6 

011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ 21 1 4,8 100,0 100,0 

013Υ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 29 1 3,4 87,5 78,7 

021Ε ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 14 2 14,3 75,0 33,6 

026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 28 1 3,6 58,3 6,6 

029Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 26 1 3,8 100,0 100,0 

Ν509Ε 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

107 12 11,2 80,9 47,5 

Ν515Ε 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

163 12 7,4 85,9 71,3 

Ν519Ε ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 169 23 13,6 69,6 13,1 

Ν523Ε ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 115 23 20,0 83,2 58,2 

Ν525Ε ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ 94 9 9,6 85,5 70,5 

Ν529Ε 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΥΤΩΝ 

109 6 5,5 83,8 62,3 

Ν531Ε 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

132 15 11,4 74,1 22,1 

Ν533Ε ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι 72 5 6,9 88,5 82,0 

Ν535Ε 
ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

94 23 24,5 88,1 80,3 

Ν539Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 96 16 16,7 82,0 55,7 

 
Ν541Ε 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 54 8 14,8 96,9 91,8 

Ν543Ε ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 99 11 11,1 78,3 42,6 

Ν547Ε 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 118 11 9,3 69,3 12,3 

Συγκεντρωτικά 15707 2633  78,2  
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Κατάταξη Διδασκόντων 
 
Αποτελέσματα ανά Διδάσκοντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διδάσκων  

 
Τμήμα 

 

 

 
T 

 
N 

 
ν 

 
ν% 

 

 

 
Q  

 
Ε 

 

Αθανασιάδου Ελένη agro 1 54 8 14,8 95,6 92,9 

Αλεξανδρίδης Θωμάς agro 2 68 24 35,3 84,0 50,0 

Αμπατζίδης Παύλος agro 2 227 21 9,3 92,2 86,6 

Αναγνωστόπουλος Χρήστος agro 2 247 10 4,0 92,2 87,5 

Αποστολίδης Απόστολος agro 2 275 156 56,7 83,4 48,2 

Αυδή Μελπομένη agro 2 83 8 9,6 84,4 51,8 

Βαμβακάς Κωνσταντίνος agro 1 89 6 6,7 100,0 100,0 

Βατζιάς Γεώργιος agro 4 140 12 8,6 90,0 78,6 

Τσιούρης Σωτήριος agro 1 140 4 2,9 88,2 72,3 

Τσιρίκα Αναστασία agro 1 54 9 16,7 82,8 45,5 

Τσουβαλτζής Παύλος agro 3 790 75 9,5 85,8 57,1 

Υψηλάντης Ιωάννης agro 3 705 20 2,8 79,6 33,9 

Φίστα Γλυκερία agro 2 166 26 15,7 86,6 64,3 

Φράγκος Βασίλειος agro 2 498 83 16,7 75,2 25,0 

Χάϊδα Χρυσάνθη agro 1 80 1 1,3 100,0 100,0 

Χαρατσαρη Χρυσανθη agro 1 44 6 13,6 93,3 89,3 

Χαριτωνίδου-Μυρόβαλη Ευγενία agro 3 342 4 1,2 100,0 100,0 

Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή agro 2 188 38 20,2 87,5 67,0 

Χατζηλαζάρου Στέφανος agro 2 369 28 7,6 90,7 82,1 
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ενδεικτικού Μαθήματος  
 
Πληροφορίες Μαθήματος 

 
 
Πληροφορίες Τάξης  

 
 
Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 

 
 
Αποτελέσματα ανά Ενότητα Ερωτήσεων 

 

Τίτλος ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 

Περίοδος Τάξης Χειμερινή 

 Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ 
Γεώργιος Μενεξές 42ωρ

 

Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών  Θωμάς Κουτσός 26ωρ
 

Ώρες Εβδομαδιαία 4 

Class ID 600173231 

 

 Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 

1ο Έτος Σπουδών 0 0 – 

2ο Έτος Σπουδών 0 0 – 

3ο Έτος Σπουδών 0 0 – 

4ο Έτος Σπουδών 35 9 25,7 

5ο Έτος Σπουδών 37 12 32,4 

Μεγαλύτερα Έτη Σπουδών 43 2 4,7 

Συγκεντρωτικά 115 23 20,0 

 

 Μάθημα Πρόγραμμα Σπουδών Κατάταξη 

 Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

Mάθημα 76,6 25,1 74,6 25,5 45,9 

Διδακτικό Προσωπικό 85,9 21,6 80,7 25,4 54,1 

Συνολικά 83,2 18,8 76,9 25,2 58,2 

Δείκτης Ποιότητας Q 83,2 18,8 78,2 25,5 58,2 
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Αποτελέσματα ανά Διδάσκοντα 

 
 

 
 
Αξιολόγηση Διδάσκοντα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μάθημα Πρόγραμμα Σπουδών Κατάταξη 

 n Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

Θωμάς Κουτσός 0 - - 80,3 25,3 - 

Γεώργιος Μενεξές 23 86,3 20,7 80,3 25,3 55,1 

Συγκεντρωτικά 23 86,3 20,7 80,3 25,3  
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Ανάλυση Ερωτήσεων 

 
 

 

  Ποσοστά Απαντήσεων Διδάσκων Πρόγραμμα Σπουδών Κατάταξη 

Διδακτικό Προσωπικό n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

1. Οργανώνει καλά την 
παρουσίαση της ύλη… 

23 0,0 0,0 8,7 26,1 13,0 52,2 0,0 77,2 26,5 79,7 24,3 34,0 

2. Επιτυγχάνει να διεγείρει το 
ενδιαφέρον για… 

23 0,0 4,3 0,0 17,4 21,7 56,5 0,0 81,5 25,8 72,4 28,3 64,5 

3. Ήταν συνεπής στις 
υποχρεώσεις του/της (… 

23 0,0 0,0 0,0 4,3 26,1 69,6 0,0 91,3 14,0 88,6 20,7 36,3 

4. Είναι γενικά προσιτός/ή στους 
φοιτητές / σ… 

23 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 73,9 0,0 93,5 11,0 82,3 24,8 61,2 

Συγκεντρωτικά 92 0,0 1,1 2,2 12,0 21,7 63,0 0,0 85,9 21,6 80,7 25,4 53,4 

 
Συνολικά n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

5. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη 
σας για το δι… 

23 0,0 0,0 0,0 8,7 30,4 60,9 0,0 88,0 16,3 78,6 25,1 64,5 

 
 

Συγκεντρωτικά 
 

115 
 

0,0 
 

0,9 
 

1,7 
 

11,3 
 

23,5 
 

62,6 
 

0,0 
 

86,3 
 

20,7 
 

80,3 
 

25,3 
 

55,1 

 

Μάθημα  Ποσοστά Απαντήσεων Μάθημα Πρόγραμμα Σπουδών Κατάταξη 

 n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

1. Πως κρίνετε το περιεχόμενο του μαθήματ… 23 0,0 0,0 4,3 13,0 30,4 52,2 0,0 82,6 21,4 78,4 24,3 60,7 

2. Πως κρίνετε τη συνολική οργάνωση του μ… 23 0,0 4,3 0,0 13,0 26,1 56,5 0,0 82,6 24,9 77,9 24,5 53,3 

3. Εφόσον μέχρι σήμερα έχετε παρακολουθή… 23 0,0 0,0 8,7 30,4 30,4 26,1 4,3 69,3 23,8 70,5 25,2 32,8 

4. Πως αξιολογείτε την εξ αποστάσεως διδα… 23 0,0 4,3 4,3 26,1 30,4 34,8 0,0 71,7 26,9 71,3 26,7 36,9 

Συγκεντρωτικά 92 0,0 2,2 4,3 20,7 29,3 42,4 1,1 76,6 25,1 74,6 25,5 45,9 

 

Διδακτικό Προσωπικό  Ποσοστά Απαντήσεων Μάθημα Πρόγραμμα Σπουδών Κατάταξη 

 n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

5. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλη… 23 0,0 0,0 8,7 26,1 13,0 52,2 0,0 77,2 26,5 79,7 24,3 33,6 

6. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για… 23 0,0 4,3 0,0 17,4 21,7 56,5 0,0 81,5 25,8 72,4 28,3 69,7 

7. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (… 23 0,0 0,0 0,0 4,3 26,1 69,6 0,0 91,3 14,0 88,6 20,7 41,8 

8. Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές / σ… 23 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 73,9 0,0 93,5 11,0 82,3 24,8 66,4 

Συγκεντρωτικά 92 0,0 1,1 2,2 12,0 21,7 63,0 0,0 85,9 21,6 80,7 25,4 54,1 
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Συνολικά  Ποσοστά Απαντήσεων Μάθημα Πρόγραμμα Σπουδών Κατάταξη 

 n A 0 25 50 75 100 Δ Μ.Ο. T.A. Μ.Ο. T.A. Ε 

9. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το μ… 23 0,0 0,0 4,3 13,0 47,8 34,8 0,0 78,3 19,9 73,9 25,0 59,8 

10. Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το … 23 0,0 0,0 0,0 8,7 30,4 60,9 0,0 88,0 16,3 78,6 25,1 68,0 

Συγκεντρωτικά 46 0,0 0,0 2,2 10,9 39,1 47,8 0,0 83,2 18,8 76,9 25,2 58,2 
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Παρατηρήσεις και Σχόλια 

 

Παρατηρήσεις και σχόλια για το μάθημα 

 

1. Το μάθημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά για τα άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα. Παρ'όλα αυτά, το μάθημα της στατιστικής διαδάσκεται στο 2ο 

εξάμηνο και ο γεωργικός πειραματισμός το νωρίτερο στο 7ο εξάμηνο διαφορετικά στο 9ο (στο οποίο είμαι). Εφόσον υπάρχει τέτοιο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα 

θεωρώ πως είναι σχεδόν αδυνατόν να έχουμε άνεση με τους βασικούς στατιστικούς όρους και έννοιες, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την κατανόηση του 

γεωργικού πειραματισμού. Το γεγονός ότι ο καθηγητής μέσα στο μάθημα προσπαθεί να θυμίσει κάποιες έννοιες προσωπικά για εμένα δεν είναι αρκετό ώστε να 

συνδιάσω τις γνώσεις αυτών των δυο μαθημάτων. 

2. Θα ήταν πολύ χρήσιμη η διδασκαλία ενός προγράμματος στατιστικής ανάλυσης και μερικές ώρες διδασκαλίας ακόμα. 

3. Το μάθημα είναι πολύωρο και δύσκολο αλλά χρήσιμο. Θέλει προσωπική τριβή και διάβασμα. Το παρακολουθώ δεύτερη φορά και συγκριτικά η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία δεν έχει μεγάλη διαφορά με εκείνη δια ζώσης εκτός του ότι γινόταν λίγο περισσότερη συζήτηση-διάλογος που βοηθούσε στη διατήρηση του 

ενδιαφέροντος και της προσοχής. 

4. Απαραίτητο μάθημα για την επαγγελματική πορεία ενός Γεωπόνου και γενικά όλων των επιστημόνων. Είναι όμως απαραίτητες οι βασικές έννοιες της γενικής 

στατιστικής. Αν αυτές έχουν κατανοηθεί σε βάθος, το μάθημα μοιάζει με παιχνιδάκι, ειδάλλως καλή τύχη... 

5. Καταπληκτικό μάθημα, θα έπρεπε να είναι μάθημα κορμού για τη γεωπονία. Είναι δύσκολο σαν αντικείμενο για άτομα που δεν έχουν υπόβαθρο σε στατιστική, αλλά 

οι γνώσεις που παρέχει πραγματικά ανοίγουν τα μάτια του φοιτητή στο τί πραγματικά σημαίνει η έρευνα και δίνουν απαραίτητο context για τη κατανόηση του πώς 

λειτουργεί γενικότερα η επιστήμη. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε αρκετά μαθήματα στατιστικής μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της γεωπονίας, για να 

μπορέσουμε να αποκτήσουμε γερές βάσεις στο αντικείμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η στατιστική και ο πειραματισμός είναι τόσο παραγκωνισμένα σε βάρος 

της ατελείωτης εμβάθυνσης σε λεπτομέρειες καλλιεργητικών μαθημάτων. Τα καλλιεργητικά μπορεί ο φοιτητής μέσω των μαθημάτων επιλογής να τα μελετήσει σε 

βάθος, ενώ αυτοί που επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα μελλοντικά δεν έχει την αντίστοιχη δυνατότητα να εμβαθύνει στην κατανόηση του πώς να κάνει 

σωστή έρευνα και πώς να αξιολογεί τις εργασίες άλλων ερευνητών. 

6. Κρίνω Χρήσιμη την παρουσίαση ενδεικτικών για την ηλεκτρονική εξεταστική ασκήσεων . 

7. πολύ βαρετό το μάθημα, θα έπρεπε να γίνεται λίγο πιο οργανωμένα και όχι σαν να είναι όλα δεδομένα, δεν είμαστε όλοι μαθηματικά μυαλά. Ίσως θα μπορούσε να 

γίνεται με πιο αργό ρυθμό και να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια; δεν ξέρω. Το μάθημα ως "στατιστική 2" είναι πολύ χρήσιμο για την έρευνα και 

μεταπτυχιακά και θα έπρεπε να δίνεται περισσότερη προσοχή ώστε να το παίρνουν πιο πολλοί φοιτητές. 

8. 1. Εφόσον ο γεωργικός πειραματισμός θεωρείται συνέχεια του μαθήματος της στατιστικής και οι γνώσεις του τελευταίου απαραίτητες τόσο για τις εξετάσεις όσο και 

για την επαρκή κατανόηση των όσων διδάσκονται στον πειραματισμό, θα έπρεπε αυτά τα δύο μαθήματα να βρίσκονται κοντά (χρονικά) και όχι να απέχουν 3 

ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα τον οδηγό σπουδών... 2. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, στο πρώτο έτος, αντί του μαθήματος της στατιστικής, να γίνεται ένα μάθημα που να 

σχετίζεται με τον σχεδιασμό των πειραμάτων, τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη (στατιστικές και μη), την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τον τρόπο 

εγγραφής επιστημονικού κειμένου κ.α. και τόσο το μάθημα της στατιστικής όσο και του γεωργικού πειραματισμού να γίνονται στο 5ο έτος σπουδών και να είναι 

υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις καθώς είναι απαραίτητα για τις μετέπειτα σπουδές (π.χ. μεταπτυχιακές). 3. Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου, θα ήταν 

χρήσιμο να διδάσκεται η χρήση του spss και το πανεπιστήμιο να δίνει πρακτικές γνώσεις και όχι μόνο το θεωρητικό υπόβαθρο... 
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Παρατηρήσεις και σχόλια για το διδάσκοντα / τη διδάσκουσα 

 

Γεώργιος Μενεξές 

1. Σε γενικές γραμμές κατανοητός, απλώς ορισμένες φορές που κάνετε εισαγωγή νέων εννοιών περνάτε λίγο γρήγορα απο την μία στην επόμενη, ενώ θα ήθελα λίγο 

παραπάνω επεξήγηση στη πρώτη για να αντιληφθώ την επόμενη, όταν συνδέονται μεταξύ τους. 

2. Συγχαίρω τον διδάσκοντα κ.Μενεξέ για τον τρόπο και το σχεδιασμό του μαθήματος. Βοηθάει πολύ στην ευκολότερη αντίληψη του μαθήματος και προκαλεί το 

ενδιαφέρον. Προσωπικά επέλεξα αυτό το μάθημα επειδή περιέχει στατιστική και το διδάσκει ο κ. Μενεξές 

3. Το υλικό στην ιστοσελίδα του καθηγητή είναι αξιόλογο και ενημερωμένο. Νομίζω είναι το μοναδικό με τόσο περιεχόμενο. 

4. Καθηγητής υψηλών προδιαγραφών που ανεβάζει το επίπεδο του τμήματος. Είναι μεταδοτικός και προσιτός σε όλους τους φοιτητές, καθώς τον διακρίνει η ευγένεια 

και ο σεβασμός σε κάθε ερώτηση που τίθεται στο μάθημα του. Οι παρουσιάσεις του είναι εξειδικευμένες που αυτό σημαίνει ότι απαιτούν και παρακολούθηση για να 

κατανοηθούν. Το προηγούμενο οφείλεται στο γεγονός ότι η Στατιστική δεν είναι θεωρητικό μάθημα. Ωστόσο είναι ο μοναδικός καθηγητής (ή τουλάχιστον ο μόνος που 

γνωρίζω) που έχει δικιά του ιστοσελίδα και παρουσιάζει με λεπτομέρειες όλες τις έννοιες που χρειάζονται για την κατανόηση των θεμάτων γενικής και ειδικής στατιστικής 

(γεωργικός πειραματισμός) πάνω στα Γεωπονικά ζητήματα. Επιπροσθέτως, δίνει πλήθος παραδειγμάτων σε κάθε ερώτηση που του γίνεται χωρίς να δείχνει ότι 

δυσανασχετεί, ακόμη και σε ερωτήσεις που του έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Συνάμα απαντά άμεσα στα ερωτήματα που του τίθενται στο webmail auth και 

με απόλυτη ακρίβεια πάνω στα ζητήματα των φοιτητών. ΥΓ: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο τεχνολογικής επανάστασης, ειδικά τώρα με τις συνθήκες της πανδημίας covid-

19. Η επίλυση ενός πειράματος με ANOVA για παράδειγμα μέσω υπολογισμού σε ένα χαρτί, μοιάζει παλαιωμένη μέθοδος αν σκεφτούμε ότι πλέον όλοι οι επαγγελματίες 

στατιστικολόγοι και στατιστικοί χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά για στατιστικές έρευνες. Ίσως να πρέπει να ενσωματωθούν κάποιες διαλέξεις πχ1 RCBD με LS 

αφού η κατανόηση του CRD αρκεί για να γίνουν εύκολα κατανοητές οι 2 πρώτα αναφερόμενες μέθοδοι, πχ2 Τα 3 πρώτα θεωρητικά μαθήματα να συγχονευτούν σε 2, 

ώστε να δωθεί χρόνος για εξήγηση των βασικών εννοιών στη χρησιμοποίηση ενός λογισμικού στατιστικών αναλύσεων. 

5. Πολύ προσιτός καθηγητής, πραγματικά δείχνει ενδιαφέρων για τους φοιτητές του και προσπαθεί να κάνει ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο κατανοητό. Επιπλέον, κάνει 

σημαντικές προσπάθειες στο πλαίσιο του μαθήματος να μας δώσει όσο περισσότερες πληροφορίες για το πώς γίνεται γενικά η έρευνα, και δεν μένει απλά στην επίλυση 

ασκήσεων στατιστικής, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά την αξία του μαθήματος. Το μόνο πρόβλημα που θεωρώ ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά είναι οι διαφάνειες 

του μαθήματος, καθώς δεν περιέχουν επεξηγήσεις και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος το τί προσπαθούν να μας δείξουν, καθώς η επεξήγηση γίνεται μέσα στο 

μάθημα. Θα διευκόλυνε σημαντικά το διάβασμα του μαθήματος, αφού κάθε διάλεξη αναφερόμαστε σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οπότε είναι εύκολο να μας διαφύγει 

κάτι και μετά να μη μπορούμε να το βρούμε στις διαφάνειες. 

6. Επειδή χάθηκα με τα πολλά παραδείγματα που μας έδινε για να κατανοήσουμε την φύση κάποιων όρων ή προβλημάτων, θα προτιμούσα η οργάνωση της ύλης να 

στηριχτεί πάνω σε 2-3 προφτιαγμένα πειράματα που θα εξελίσσονταν καθ' όλη την διάρκεια όλων των μαθημάτων και έτσι πάνω σε αυτά να προσθέταμε την καινούρια 

γνώση που λαμβάναμε στο συγκεκριμένο μάθημα, έτσι ώστε να προσομοιάσουμε στο μέτρο του δυνατού, την δημιουργία της ερευνητικής υπόθεσης, τον σχεδιασμό, την 

εκτέλεση και την στατιστική ανάλυση ενός πειράματος. Έχοντας πει αυτό, οφείλω να πω ότι φαίνεται η δουλειά, η αφοσίωση και η αγάπη για αυτό που κάνει ο κ. Μενεξές 

και μας εμπνέει με τον δικό του τρόπο. 

7. Εξαιρετικός και πολύ συμπαθής, λίγο μεγαλύτερη συνέπεια στις ώρες της διδασκαλίας 

8. συμπαθητικός αλλά χαοτικός 

9. Κ. Μενεξέ, συγκαταλέγεστε στους πιο αξιόλογους καθηγητές του τμήματός μας με σοβαρή μεταδοτικότητα και εμφανέστατη όρεξη για την διδασκαλία του αντικειμένου 

σας. Ωστόσο, ένα μάθημα το οποίο σε κανονικές (δια ζώσης) συνθήκες διαρκεί 3 ώρες είναι εξαντλητικό να διαρκεί 3+ ώρες σε μία οθόνη ενός υπολογιστή. Μετά το 

τέλος του 2ωρου μου ήταν αδύνατο να σας παρακολουθήσω και μην αποσπαστεί ή προσοχή μου... Γι' αυτό το λόγο, θα πρότεινα το μάθημα να χωριστεί σε 2 και 1 ώρες 

αν όχι σε δύο 2ωρα/εβδομάδα. 
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Σχολιασμός 
 

Σε ορισμένους πίνακες και διαγράμματα που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες σκοπίμως δεν εμφανίζονται στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν 

την ταυτότητα προσώπων και μαθημάτων, και τα οποία, ενδεχομένως και προς το 

παρόν, να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ποιοτικά σχόλια εκ μέρους των 

φοιτητών/τριών, των οποίων η αξιοπιστία τους δεν μπορεί να επικυρωθεί και ούτε μπορεί 

να διασταυρωθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται από την ΟΜΕΑ του 

Τμήματος. 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 το ποσοστό 

συμμετοχής στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών ήταν 27,8%. Το ποσοστό αυτό είναι 

αυξημένο σε σχέση με προηγούμενες αξιολογήσεις. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 23,5%, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το ποσοστό 

συμμετοχής ήταν 23,5%, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 

18,6%, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 21,5%. 

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τους/τις 1.985 

φοιτητές/τριες που είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, συμμετείχαν 

μόνο οι 552. Οι φοιτητές/τριες του 2ου και  3ου έτους σπουδών συμμετείχαν με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά στην αξιολόγηση (39,3% και 44,1% αντίστοιχα). Οι φοιτητές/τριες 

του 1ου έτους σπουδών συμμετείχαν με το χαμηλότερο ποσοστό 30,8%. Η συμμέτοχή 

φοιτητών/τριών από τα μεγαλύτερα έτη σπουδών, πέραν του 5ου έτους, ήταν πολύ μικρή 

(μόνο 4,8%). Το ποσοστό συμμετοχής των  φοιτητών/τριών ανά μάθημα παρουσίαζε 

μεγάλη μεταβλητότητα (από 2,5% έως 80,0%) με διάμεση τιμή το 13,5%. Πιο 

συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν 122 από τα 212 μαθήματα που υποστηρίζει το Τμήμα. Η 

μεγάλη  μεταβλητότητα στο ποσοστό συμμετοχής ανά μάθημα μπορεί να αιτιολογηθεί είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό από τους παρακάτω αντικειμενικούς λόγους: 

1) Τα μαθήματα κορμού έχουν εν γένει μεγαλύτερα ακροατήρια από τα μαθήματα 

κατεύθυνσης. 

2) Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν μεγαλύτερα ακροατήρια από τα μαθήματα επιλογής. 

3) Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υλοποιούνται τρία 
προγράμματα σπουδών (το «αναμορφωμένο», το “παλαιό” και το “νέο”). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα ακροατήρια στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών να είναι σημαντικά 
μικρότερα από τα αντίστοιχα ακροατήρια στα μαθήματα του νέου προγράμματος 
σπουδών, ενώ στο αναμορφωμένο συμμετείχαν μόνο το 1ο και 2ο έτος αφού ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 2019. 

4) Σημαντικός αριθμός φοιτητών/τριών του Α’ έτους δεν συμμετέχει (από συστηματικά 

έως καθόλου) στις παραδόσεις και στην αξιολόγηση των μαθημάτων των δύο πρώτων 

εξαμήνων διότι προετοιμάζονται να εξεταστούν ξανά για την επιτυχή είσοδό τους σε 

Σχολές και Τμήματα της πρώτης τους προτίμησης. 
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5) Τα μαθήματα που δεν αξιολογήθηκαν ανήκουν στο εαρινό εξάμηνο ή υπάρχουν και 

μαθήματα που ανήκουν στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών και δεν διδάσκονται. 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο δείκτης ποιότητας 

Q του Τμήματος ήταν 78,2. Η τιμή του δείκτη κρίνεται ικανοποιητική και αυξημένη σε σχέση 

το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 που η τιμή του δείκτη ήταν 67,6, το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018 που η τιμή του δείκτη ήταν 66,2, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 που η τιμή του δείκτη 

ήταν 67,0 και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 που η τιμή του δείκτη ήταν 75,6. 

Το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες ερωτήσεων 

[«Μάθημα», «Διδακτικό Προσωπικό», «Εγώ (ο φοιτητής, η φοιτήτρια)» και «Συνολικά»]. 

Τα αποτελέσματα της ενότητας «Εγώ (ο φοιτητής, η φοιτήτρια)» δεν ήταν διαθέσιμα από 

το σύστημα κατά την περίοδο συγγραφής της Έκθεσης Αξιολόγησης (Απρίλιος 2021). Η 

συνολική βαθμολογία όλων των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν είχε μέσο όρο 76,9 με 

τυπική απόκλιση 25,2. Ο αντίστοιχος συντελεστής μεταβλητότητας CV ήταν 32,8% που 

σημαίνει ότι η βαθμολογία παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα. Η ενότητα ερωτήσεων 

που αφορούν στο «Μάθημα» είχε μέσο όρο βαθμολογίας 74,6 και τυπική απόκλιση 25,5. 

Η ενότητα ερωτήσεων που αφορούν στο «Διδακτικό Προσωπικό» είχε μέσο όρο 

βαθμολογίας 80,7 και τυπική απόκλιση 25,4. Οι μέσοι όροι βαθμολογιών στις ενότητες 

«Μάθημα», «Διδακτικό Προσωπικό» και «Συνολικά», αν και έχουν μεγάλη μεταβλητότητα 

κρίνονται από επαρκείς έως και ικανοποιητικοί. Από τα αναλυτικά αποτελέσματα της 

ανάλυσης των ερωτήσεων ανά ενότητα διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

1) Από τις ερωτήσεις που αφορούν στην ενότητα «Μάθημα», τη χαμηλότερη μέση 

βαθμολογία είχε η ερώτηση 3 “Εφόσον μέχρι σήμερα έχετε παρακολουθήσει το 

σύνολο σχεδόν των παραδόσεων, θεωρείτε ότι έχετε κατανοήσει τις βασικές έννοιες 

και μπορείτε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας;” (μέσος όρος βαθμολογίας 70,5 και 

τυπική απόκλιση 25,2). Στις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις της ενότητας η μέση 

βαθμολογία κυμάνθηκε από 71,3 έως 78,4. Να σημειωθεί ότι κατά την τρέχουσα 

αξιολόγηση, εν μέσω πανδημίας και εκπαίδευσης από απόσταση, στην ενότητα 

ερωτήσεων «Μάθημα» προστέθηκε μία νέα ερώτηση “Πως αξιολογείτε την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος;”. Στην ερώτηση αυτή ο μέσος όρος 

βαθμολογίας ήταν 71,3 με τυπική απόκλιση 26,7. Ο αντίστοιχος συντελεστής 

μεταβλητότητας CV ήταν ίσος με 37,5%, τιμή που δείχνει ότι οι αντίστοιχες 

βαθμολογίες, εκ μέρους των φοιτητών/τριών, παρουσιάζουν μεγάλη 

μεταβλητότητα. Ενδιαφέρον θα είχε να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης σε αυτήν την ερώτηση μεταξύ Τμημάτων του ΑΠΘ. 

2) Οι τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν στην ενότητα «Διδακτικό Προσωπικό» 

αξιολογήθηκαν με μέση βαθμολογία που κυμάνθηκε από 72,4 έως 88,6, με 

μεταβλητότητα (τυπικές αποκλίσεις) που κυμαίνεται περίπου από το 22% έως το 

39% του μέσου όρου. Τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση 

“Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (πχ παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 
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διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες)”, με τιμή 

88,6, και, συγκριτικά, τη μικρότερη μέση βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση 

“Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;”, με 

τιμή 72,4. 

3) Η ενότητα ερωτήσεων «Συνολικά» περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις. Στην ερώτηση 9 

“Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το μάθημα;” η μέση βαθμολογία ήταν 73,9 με 

τυπική απόκλιση 25,0 (CV=33,8%). Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 10 

“Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το διδάσκοντα/τη διδάσκουσα;” η μέση 

βαθμολογία ήταν 78,6 με τυπική απόκλιση 25,1 (CV=31,9%). Η μέση βαθμολογία για 

την ερώτηση 10 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική και αντικατοπτρίζει το υψηλό 

επιστημονικό επίπεδο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και τη διδακτική και 

παιδαγωγική επάρκειά τους. Η συγκριτικά χαμηλότερη μέση βαθμολογία στην 

ερώτηση 9 ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι στην αξιολόγηση τα 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής φοιτητών/τριών ήταν από τα μικρότερα έτη (1ο-3ο 

έτος σπουδών), όπου κυριαρχούν τα μαθήματα κορμού και οι φοιτητές/τριες δεν 

έχουν ακόμη ξεκάθαρη άποψη για την αναγκαιότητα ή τη χρησιμότητα κάποιων 

μαθημάτων. Σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της βαθμολογίας, ενδεχομένως, 

να έχει και η μεγάλη προσφορά γνωστικών αντικειμένων από το Τμήμα (7 Τομείς, 5 

Κατευθύνσεις), η οποία, ιδιαίτερα για τους/τις φοιτητές/τριες στα μικρά έτη 

σπουδών, να μην διευκολύνει  στη διαμόρφωση μιας σαφούς και ολοκληρωμένης 

εικόνας για τη σχέση αλληλεξάρτησης ορισμένων μαθημάτων στη διαμόρφωση του 

απαραίτητου υποβάθρου γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή 

παρακολούθηση των μαθημάτων Κατεύθυνσης. Επί του θέματος αυτού, ο 

συντονιστής ΟΜΕΑ με τον Πρόεδρο του Τμήματος, συζήτησαν την ιδέα στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος να υπάρχει σε αλληλεπιδραστικό διάγραμμα η 

εννοιολογική σύνδεση ενοτήτων μαθημάτων. Στο ίδιο πνεύμα, συζητήθηκε η ιδέα 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος να κατασκευαστεί επίσης και ένα αλληλεπιδραστικό 

διάγραμμα, όπου ανάλογα με τις επαγγελματικές προοπτικές των 

φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Γεωπονίας να υπάρχουν ενδεικτικές ενότητες 

γνώσεων και επιστημονικών αντικειμένων καθώς και οι απαιτούμενες ικανότητες 

και δεξιότητες. Φυσικά και οι δύο ιδέες πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο 

Τμήματος. Η συνολική μέση βαθμολογία για την ενότητα ερωτήσεων «Συνολικά» 

ήταν 76,9 με τυπική απόκλιση 25,2 (CV=32,8%). Αυτή η μέση βαθμολογία 

αντικατοπτρίζει και το δείκτη ποιότητας των μαθημάτων συνολικά, η οποία κρίνεται 

ικανοποιητική. 

Με βάση τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά μάθημα διαπιστώνεται 

μεγάλη μεταβλητότητα, τόσο στη συνολική κατάταξη όσο και στις επιμέρους τρεις 

ενότητες του ερωτηματολογίου της αξιολόγησης. Ειδικότερα, ο Δείκτης Ποιότητας Q των 

μαθημάτων κυμάνθηκε από 25,0 έως 100,0, με μέσο όρο 79,5, διάμεση τιμή 81,3 και 

τυπική απόκλιση 13,5. Μόνο 9 μαθήματα από τα 122 (6,6%) που αξιολογήθηκαν 
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συγκέντρωσαν μέση βαθμολογία ποιότητας <62,5. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα ανά 

μάθημα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα παλαιοτέρων αξιολογήσεων διαπιστώνεται ότι 

συστηματικά υπάρχουν κάποια μαθήματα και διδάσκοντες/ουσες που συγκεντρώνουν 

χαμηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να απασχολήσει τον Πρόεδρο 

του Τμήματος Γεωπονίας και τον Κοσμήτορα της Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος, άλλα και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, ώστε να προβούν σε υποστηρικτικές ενέργειες και δράσεις, 

σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.  

Τα περισσότερα μαθήματα παρουσιάζουν διαχρονική σταθερότητα στις 

αξιολογήσεις και στην αντίστοιχη σειρά κατάταξής τους, με μικρές διακυμάνσεις, γεγονός 

που είναι αναμενόμενο. Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση, εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος, ότι η υψηλή βαθμολογία ενός μαθήματος ή ενός/μιας διδάσκοντα/ουσας 

σχετίζεται θετικά με την ευκολία του μαθήματος και την υψηλή βαθμολογία των 

φοιτητών/τριών στις εξετάσεις. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Κατά καιρούς, ορισμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν εκφράσει την άποψη ότι η 

διακύμανση στην αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων ενδεχομένως να επηρεάζεται 

από το ποσοστό συμμέτοχης των φοιτητών/τριών στις διαλέξεις μέχρι το τέλος των 

παραδόσεων, από το γεγονός ότι σε κάποια μαθήματα υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

διδάσκοντες/ουσες και από την ανομοιογένεια, ειδικά των πρωτοετών φοιτητών/τριών, 

ανάλογα με την κατεύθυνση-προσανατολισμό που είχαν ακολουθήσει στο Λύκειο και τη 

σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Επιπροσθέτως, 

θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι λόγω της σημαντικής μείωσης και μη ανανέωσης των 

μελών ΔΕΠ του Τμήματος, πολλά μέλη ΔΕΠ έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία και τη 

διδασκαλία επιπλέον μαθημάτων και εργαστηρίων με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέλη ΔΕΠ 

τα οποία έχουν πάνω από 20 ώρες μάθημα (θεωρία και εργαστήρια) την εβδομάδα. 

Μοιραία το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε κόπωση και σε “εξουθένωση” των 

μελών ΔΕΠ. Το γεγονός αυτό με βεβαιότητα επηρεάζει την απόδοση των μελών ΔΕΠ στο 

εκπαιδευτικό τους έργο. Επιβαρυντικός παράγοντας είναι και το επιπλέον διοικητικό έργο 

που έχουν αναλάβει τα εναπομείναντα μέλη ΔΕΠ, μετά την αποχώρηση των αρχαιότερων. 

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της “καραντίνας” (χειμερινό εξάμηνο), το εκπαιδευτικό 

προσωπικό δέχθηκε πολύ ισχυρή πίεση, ώστε να προετοιμαστεί, να προσαρμοστεί και 

ανταπεξέλθει για μια ακόμη φορά (όπως και στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-

20) στη νέα κατάσταση που επέβαλε η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης 

και διασποράς του ιού, στην οργάνωσης της ύλης, των μαθημάτων και της διδασκαλίας. 

Παρόλα αυτά, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΑΠΘ φάνηκε ότι το αναπάντεχο, δύσκολο και πρωτόγνωρο εγχείρημα της καθολικής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, μάλλον στέφθηκε από επιτυχία, όπως και στο εαρινό εξάμηνο 

του ακαδ. έτους 2019-20.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

εξέφρασε έντονο προβληματισμό σχετικά με το πότε η αξιολόγηση ενός μαθήματος 
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θεωρείται αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη, σε σχέση με την αναλογία του αριθμού των 

φοιτητών/τριών που αξιολόγησε το μάθημα προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων 

φοιτητών/τριών. Αυτό το ζήτημα απασχολεί διαχρονικά τα μέλη της ΟΜΕΑ και εργάζεται 

στο να βρεθεί βέλτιστη λύση. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2020, σε ενημέρωση των 

Προέδρων και των Συντονιστών ΟΜΕΑ ορισμένων Τμημάτων του ΑΠΘ που 

πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ μέσω τηλε-διάσκεψης σχετικά με την 

Πιστοποίηση των Τμημάτων του ΑΠΘ, ο συντονιστής της ΟΜΕΑ του Τμήματος Γεωπονίας 

πρότεινε το παραπάνω πρόβλημα να συζητηθεί και να αντιμετωπιστεί συνολικά από το 

ΑΠΘ (και όχι κάθε Τμήμα/ΟΜΕΑ να θέτουν τους δικούς τους κανόνες και περιορισμούς). Η 

πρόταση έτυχε καθολικής υποστήριξης από τους παρευρισκόμενους. 

Τόσο τα ποσοτικά στοιχεία (αριθμητικά αποτελέσματα και στατιστικοί δείκτες), όσο 

και τα ποιοτικά σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών είναι διαθέσιμα στον/στην κάθε 

διδάσκοντα/ουσα μετά το πέρας των αξιολογήσεων. Είναι θέμα κυρίως ατομικής ευθύνης 

ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη, να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, αυτό-

αξιολόγησης και δράσης ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες 

(αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται ενέργειες και δράσεις από θεσμικά 

όργανα). Στην αξιολόγηση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, 269 

φοιτητές/τριες από 552 (48,7%) έκαναν ποιοτικά σχόλια σε 90 από τα 122 μαθήματα που 

αξιολογήθηκαν (73,8%). Η μελέτη των παρατηρήσεων-σχολίων έδειξε ότι η πλειονότητά 

τους έχει αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. Οι παρατηρήσεις-σχόλια (αρνητικά ή 

θετικά) των φοιτητών/τριών μπορούν να ομαδοποιηθούν στους παρακάτω άξονες: 

1) Στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του/της διδάσκοντα/ουσας και στην 

προσπάθεια που καταβάλει, ώστε το μάθημα να είναι κατανοητό, ελκυστικό και 

χρήσιμο. 

2) Στην επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων/ουσών. 

3) Στη φιλική διάθεση και στο ενδιαφέρον που δείχνει ο/η διδάσκοντας/ουσα απέναντι 

στους/στις φοιτητές/τριες εντός και εκτός αιθουσών διδασκαλίας, με σκοπό να τους 

προσφέρει στήριξη και βοήθεια. 

4) Στην υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση κυρίως των εργαστηριακών μαθημάτων. 
Αναδείχθηκε σε σημαντικό βαθμό η ανεπάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα 
εργαστηριακά μαθήματα. 

5) Στη συνέπεια του/της διδάσκοντα/ουσας. 

6) Στο φόρτο εργασίας και στο βαθμό δυσκολίας του μαθήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα 
ECTS. 

7) Στην καταλληλόλητα του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος, στη σύνδεση και στη 

χρησιμότητά του σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα της κατεύθυνσης, στην οποία 

ανήκει το μάθημα. 

8) Στην καταλληλόλητα των ωρών που διδάσκεται το μάθημα μέσα στην ημέρα. 

9) Στα “προαπαιτούμενα” μαθήματα. 

10) Σε συμπεριφορές και απόψεις εκ μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού που 
εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 
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11) Στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο για το μάθημα. 

12) Στην ποιότητα των συγγραμμάτων και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς 

και στην έγκαιρη πρόσβαση σε αυτά (ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, όπου εν 

μέσω περιοριστικών μέτρων η διανομή των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων γίνονταν 

μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς, συχνά με καθυστέρηση). 

13) Στις προσδοκίες των φοιτητών/τριών από το μάθημα και στο επιπλέον υποστηρικτικό 

υλικό, που κατά τη γνώμη τους, θα ήταν χρήσιμο να περιλαμβάνεται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

14) Στις προσδοκίες των φοιτητών/τριών από την εξ αποστάσεως διδασκαλία του 

μαθήματος (για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου). 

15) Για αρκετά μαθήματα διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

16) Αρκετά σχόλια εστιάστηκαν στα τεχνικά προβλήματα (ποιότητα και σταθερότητα 

σύνδεσης, δυσλειτουργία λογισμικών-πλατφορμών τηλεδιάσκεψης κ.ά.) που 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των τηλε-συναντήσεων. 

17) Σε μαθήματα με πολλούς διδάσκοντες σχολιάστηκε ο μεταξύ τους συντονισμός και η 

ανομοιογένεια στον τρόπο και στην ποιότητα διδασκαλίας. 

 

Μια γενική παρατήρηση είναι ότι δεν συμβαδίζει πάντα η βαθμολογία των 

μαθημάτων με τα σχόλια των φοιτητών/τριών για τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Στην 

συντριπτική τους πλειονότητα οι φοιτητές/τριες εκφράζουν θετικά σχόλια και ικανοποίηση 

από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. 

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του 1ου έτους 

σπουδών συμμετείχαν με το μεγαλύτερο ποσοστό στην αξιολόγηση της διαδικασίας 

(21,3%). Οι φοιτητές/τριες του 5ου έτους σπουδών συμμετείχαν με το χαμηλότερο ποσοστό 

9,2%. Η συμμέτοχή φοιτητών/τριών από τα μεγαλύτερα έτη σπουδών, πέραν του 5ου έτους, 

ήταν πολύ μικρή (μόνο 10,7%). Η ενότητα των ερωτήσεων περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις. 

Στην ερώτηση 1 “Πως κρίνεται την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων;”, η μέση 

βαθμολογία ήταν 78,0 με τυπική απόκλιση 17,3. Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 2 

“Προτιμάτε την ηλεκτρονική αξιολόγηση σε σχέση με τα έντυπα ερωτηματολόγια στην 

τάξη;” ήταν 82,0 με τυπική απόκλιση 28,7. Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 3 

“Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους 

φοιτητές;” ήταν 88,7 με τυπική απόκλιση 16,5. Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 4 

“Πιστεύετε ότι η αξιολόγησή σας λαμβάνεται υπόψη από τους διδάσκοντες;” ήταν 57,3 με 

τυπική απόκλιση 20,3. Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 5 “Πόσα από τα μαθήματα των 

προηγούμενων εξαμήνων έχετε αξιολογήσει μέχρι τώρα; (με οποιονδήποτε τρόπο) [0: 

Κανένα, 25: Λιγότερο από τα μισά, 50: Περίπου τα μισά, 75: Περισσότερα από τα μισά, 100: 

Όλα]” ήταν 53,3 με τυπική απόκλιση 37,3. Σε ορισμένα από τα ποιοτικά σχόλια των 

φοιτητών/τριών αναφέρθηκε ότι η περίοδος της αξιολόγησης θα πρέπει να επεκταθεί έως 

λίγο αργότερα μετά το τέλος των εξετάσεων του εξαμήνου. 
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Η αξιολόγηση της διαδικασίας έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 

(63,2%) απάντησε θετικά στην ερώτηση “Είχατε κάνει κατά το προηγούμενο εξάμηνο 

αξιολόγηση των μαθημάτων σας μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ;”. Εν αντιθέσει, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (65,3%) απάντησε αρνητικά στην ερώτηση “Έχετε δει 

κάποια αλλαγή στη διδασκαλία των μαθημάτων ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεών τους 

από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες;”. Επίσης, η πλειονότητα των φοιτητών ενημερώθηκε 

για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είτε μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-

mail) του Πανεπιστημίου (82,7%), είτε μέσω του διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος (58,7%). 

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τις αξιολογήσεις μαθημάτων και διδασκόντων, 

υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και αντιμετώπιση εκ μέρους των φοιτητών/τριών ακόμη 

και για το ίδιο μάθημα και για τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ούσα. Η διαπίστωση αυτή χρήζει 

περεταίρω διερεύνησης. 

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία η σύνθεση του 

Τμήματος σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη 

(εξαιτίας της αφυπηρέτησης σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ και λοιπού εκπαιδευτικού 

προσωπικού, όπου πρέπει να επισημανθεί ότι δεν γίνεται αναπλήρωση των αντίστοιχων 

θέσεων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός μαθημάτων να διδάσκεται πλέον 

από άλλα μέλη ΔΕΠ. Είναι επίσης διάχυτη η αίσθηση, εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος, ότι η άποψη και η εικόνα που έχουν σχηματίσει φοιτητές/τριες προηγούμενων 

ετών μεταφέρεται στους/στις φοιτητές/τριες μικρότερων ετών με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται a priori προκαταλήψεις για ορισμένα μαθήματα και διδάσκοντες/ουσες. 

Τα ποιοτικά σχόλια των φοιτητών/τριών παρέχουν σημαντικά στοιχεία και “ιδέες” 

για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Αξίζει να τονιστεί ότι τα σχόλια των 

φοιτητών/τριών συχνά επικεντρώνονται στην ανάγκη να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τα αποτελέσματα να 

έχουν ευρύτερη δημοσιοποίηση. Κατά την αξιολόγηση του τρέχοντος εξαμήνου από τα 

ποιοτικά σχόλια των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση 

αναδείχθηκε η ανάγκη στο ερωτηματολόγιο να συμπεριληφθούν ερωτήσεις αναφορικά με 

την Γραμματειακή Υποστήριξη. Από την αξιολόγηση του ακαδ, έτους 2019-20 φάνηκε ότι οι 

φοιτητές/τριες επιθυμούν να υπάρχει φωτογραφία των διδασκόντων στις ψηφιακές 

πλατφόρμες και στην ιστοσελίδα, ιδιαίτερα στα μαθήματα  όπου υπάρχουν πέραν του ενός 

διδάσκοντες/ουσες. Μετά από συζήτηση με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διαπιστώθηκε ότι 

στα μαθήματα όπου υπάρχουν πέραν του ενός διδάσκοντες/ουσες θα πρέπει να υπάρχει 

η δυνατότητα η αξιολόγηση να γίνεται με το πέρας των διαλέξεων του εκάστοτε 

διδάσκοντα/ουσας. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης κάθε εξαμήνου οι εκπρόσωποι της ΟΜΕΑ έχουν 

ευθύνη να παρουσιάσουν στα μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων Τομέων τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες και να ληφθούν αποφάσεις για 

ενέργειες και δράσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Ο 
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Συντονιστής της ΟΜΕΑ έχει την ευθύνη να συντάξει και να στείλει την έκθεση με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος με 

την σειρά του, σε συνεργασία με τον συντονιστή της ΟΜΕΑ, έχει την ευθύνη να 

παρουσιάσει και να συζητήσει τα αποτελέσματα στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (αξιολόγηση 

εκ μέρους των φοιτητών/τριών και του επιστημονικού-ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ 

του Τμήματος) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου τα μέλη της ΟΜΕΑ ενημερώνουν τα μέλη ΔΕΠ των 

αντίστοιχων Τομέων σχετικά με την αξία, τη χρησιμότητα, τη διαδικασία και τις ενότητες 

ερωτήσεων της αξιολόγησης. Τα μέλη της ΟΜΕΑ, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, 

ενημερώνουν τους φοιτητές/τριες σχετικά με την αξία και τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. Οι ενημερώσεις αυτές γίνονται και κατά το χρονικό διάστημα όπου το 

σύστημα της ΜΟΔΙΠ είναι “ανοικτό” για την αξιολόγηση των μαθημάτων. Τα μέλη της 

ΟΜΕΑ σε τακτικά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ενημερώνουν 

τα μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων Τομέων σχετικά με την αξιολόγηση και προτρέπουν τους 

διδάσκοντες/ουσες να ενημερώσουν τους/τις φοιτητές/τριες για την αξία και την 

χρησιμότητα της αξιολόγησης. Επιπροσθέτως, η Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας 

και η ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ αποστέλλει email σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες σχετικά με την 

αξία και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η ΟΜΕΑ έχει ετοιμάσει πληροφοριακό υλικό 

σχετικά με το ερωτηματολόγιο και τη διαδικασία της αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιείται 

στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ειδικότερα, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-

21, πραγματοποιήθηκαν 3 τηλεσυναντήσεις του συντονιστή ΟΜΕΑ και του Προέδρου του 

Τμήματος με τους/τις φοιτητές/τριες όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην 

αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων, στην αξιοποίηση καθώς και στη 

δημοσιοποίηση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον σημαντικοί αρνητικοί (κυρίως υποκειμενικοί) παράγοντες που 

επηρεάζουν για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην αξιολόγηση είναι οι παρακάτω: 

1) Η αίσθηση των φοιτητών/τριών ότι μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. 

2) Η αίσθηση των φοιτητών/τριών ότι δεν πρόκειται να “αλλάξει τίποτα” με την 

αξιολόγηση. 

3) Η αίσθηση των φοιτητών/τριών ότι η αξιολόγησή τους δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4) Η ενδεχομένως αρνητική άποψη και η εικόνα που έχουν σχηματίσει φοιτητές/τριες 

προηγούμενων ετών την οποία μεταφέρουν στους φοιτητές/τριες μικρότερων ετών. 

5) Η αίσθηση των φοιτητών/τριών ότι για να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στην 

εκπαίδευση τους, σε ό,τι αφορά τα μαθήματα και τη διδασκαλία, απαιτούνται 

οικονομικά ποσά τα οποία στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία της 

χώρας δεν είναι διαθέσιμα. 

6) Η άρνηση συμμετοχής τους στην αξιολόγηση για ιδεολογικούς - πολιτικούς λόγους. 

7) Η εντύπωση τους ότι δεν υπάρχει σημαντική ενθάρρυνση συμμετοχής στην αξιολόγηση 

εκ μέρους ορισμένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, και πάλι για ιδεολογικούς - πολιτικούς 
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λόγους. 

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα συζητήσεων, με προσωπική συνάντηση, του 

συντονιστή και των εκπροσώπων της ΟΜΕΑ με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος. 

Σχετικά με την Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων, από τη Γραμματεία της 

Συγκλήτου του ΑΠΘ στις 18/05/2017 στάλθηκε έγγραφο (βλέπε επισυναπτόμενο έγγραφο 

Α9.4, Απόφαση Συγκλήτου - Αξιολόγηση μαθημάτων & διδασκόντων, 11/04/2017) με 

προτεινόμενες δράσεις εκ μέρους των καθηγητών/τριών και των Τμημάτων αναφορικά με 

την προσέλκυση φοιτητών/τριών στην αξιολόγηση. Έκτοτε, γίνεται προσπάθεια η 

πλειονότητα των προτεινόμενων δράσεων και ενεργειών να υλοποιούνται κάθε 

ακαδημαϊκό έτος από το Τμήμα Γεωπονίας. 

Αν και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά 

και αναμενόμενα, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

και της αύξησης της συμμετοχής στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών. Επιπροσθέτως, 

πρέπει να καλλιεργηθεί και να υιοθετηθεί από την Ελληνική Κοινωνία μιας γενικότερης 

“κουλτούρας” σε ό,τι αφορά την “Ιδέα” και την “Αξία” της “Αξιολόγησης”. Η ανάγκη αυτή 

επισημάνθηκε και σε ορισμένα από τα ποιοτικά σχόλια των φοιτητών/τριών. 

 
 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2021 
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