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Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος
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Συμμετοχή στην Αξιολόγηση
Στοιχεία Προγράμματος

Στοιχεία Αξιολόγησης

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση

Συμμετοχή ανά Μάθημα*

*

Εμφανίζονται μόνο μαθήματα που έχουν αξιολογηθεί

7

8

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 (Οκτώβριος 2020).

Ανάλυση Ερωτήσεων
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Αποτελέσματα ανά Μάθημα
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Σχόλια Μαθημάτων
Στοιχεία Αξιολόγησης

Πατατηρήσεις και Σχόλια ανά Μάθημα

Ενδεικτικά Σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών
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Σχόλια Διδασκόντων
Στοιχεία Αξιολόγησης
Διδάσκοντες

Πατατηρήσεις και Σχόλια ανά Διδάσκοντα

Ενδεικτικά Σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών
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Συμμετοχή

Σχόλια

Ποσοστό

137

112

81,8
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Κατάταξη Μαθημάτων
Αποτελέσματα ανά Μάθημα
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Κατάταξη Διδασκόντων
Αποτελέσματα ανά Διδάσκοντα

14

15

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθήματος
Ενδεικτική Αξιολόγηση

Πληροφορίες Μαθήματος

Πληροφορίες Τάξης

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση
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Αποτελέσματα ανά Ενότητα Ερωτήσεων

Αποτελέσματα ανά Διδάσκοντα
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Αξιολόγηση Διδάσκοντα
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Ανάλυση Ερωτήσεων

18

19

Παρατηρήσεις και Σχόλια
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διδάσκοντα
Ενδεικτική Αξιολόγηση

Διαχρονικά
Στοιχεία Αξιολόγησης

Σύνοψη Αποτελεσμάτων
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Ετήσια
Στοιχεία Αξιολόγησης

Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση
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Αποτελέσματα ανά Μάθημα
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Αποτελέσματα Διδάσκοντα ανά Μάθημα

Αποτελέσματα Διδάσκοντα ανά Ερώτηση
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Ανάλυση Ερωτήσεων
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Παρατηρήσεις και Σχόλια
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Σχολιασμός
Στους πίνακες και στα 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. Επίσης, δεν παρουσιάζονται σχόλια τα οποία η
αξιοπιστία τους δεν μπορεί να επικυρωθεί και ούτε μπορεί να διασταυρωθεί.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση των
φοιτητών/τριών ήταν 21,5%. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με προηγούμενες
αξιολογήσεις αλλά αυξημένο σε σχέση με τη συμμετοχή στην αξιολόγηση του
προηγούμενου Ακαδ. Έτους 2018-19. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το
ποσοστό συμμετοχής ήταν 30,6%, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το ποσοστό συμμετοχής
ήταν 23,5% και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 23,5%. Το
Ακαδ. Έτος 2018-2019 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 18,6%.
Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τους/τις 2.087 φοιτητές/τριες που είχαν το
δικαίωμα να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, συμμετείχαν μόνο οι 449. Οι φοιτητές/τριες
του 3ου και 4ου έτους σπουδών συμμετείχαν με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην αξιολόγηση
(31,5%). Οι φοιτητές/τριες του 1ου έτους σπουδών συμμετείχαν με το χαμηλότερο ποσοστό
25,6%. Η συμμέτοχή φοιτητών/τριών από τα μεγαλύτερα έτη σπουδών, πέραν του 5 ου
έτους, ήταν πολύ μικρή (μόνο 4,7%). Το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών/τριών ανά
μάθημα παρουσίαζε μεγάλη μεταβλητότητα (από 0,7% έως 100%). Πιο συγκεκριμένα,
αξιολογήθηκαν 192 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 ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 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
συμμετείχε μόνο το 1ο έτος αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019.
4) Σημαντικός αριθμός φοιτητών/τριών ου 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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Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ο δείκτης ποιότητας Q του Τμήματος ήταν 75,6.
Η τιμή του δείκτη κρίνεται ικανοποιητική και ελαφρώς αυξημένη σε σχέση το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 που η τιμή του δείκτη ήταν 67,6
72,6, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 που η τιμή
του δείκτη ήταν 66,2
72,5 και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 που η τιμή του δείκτη ήταν 67,0.
68,0.
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 (Οκτώβριος 2020). Η
συνολική βαθμολογία όλων των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν είχε μέσο όρο 73,9 με
τυπική απόκλιση 28,8. Ο αντίστοιχος συντελεστής μεταβλητότητας CV ήταν ίσος με 39% που
σημαίνει ότι η βαθμολογία παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα. Η ενότητα ερωτήσεων
που αφορούν στο «Μάθημα» είχε μέσο όρο βαθμολογίας 73,6 και τυπική απόκλιση 28,3. Η
ενότητα ερωτήσεων που αφορούν στο «Διδακτικό Προσωπικό» είχε μέσο όρο βαθμολογίας
77,4 και τυπική απόκλιση 29,9. 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 4 “Πως αξιολογείτε την εξ αποστάσεως διδασκαλία του
μαθήματος;” (μέσος όρος βαθμολογίας 68,8 και τυπική απόκλιση 32,5). Ενδεχομένως να
μην έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τόσο οι
φοιτητές/τριες, όσο και οι διδάσκοντες/ουσες, είτε λόγω έλλειψης του απαραίτητου
εξοπλισμού, είτε λόγω προτίμησης της δια ζώσης διδασκαλίας. Η έλλειψη κατάλληλης
εκπαίδευσης και εμπειρίας του εκπαιδευτικού προσωπικού στη διδασκαλία από
απόσταση και η έλλειψη εξοικείωσης με τις κατάλληλες ψηφιακές πλατφόρμες και
τεχνολογίες είναι ένας άλλος λόγος που η μέση βαθμολογία στην ερώτηση αυτή είναι
πιο χαμηλή από τις μέσες βαθμολογίες στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Αρνητική επίδραση
στη διαμόρφωση της βαθμολογίας είχε και η “πίεση” που δέχθηκε το εκπαιδευτικό
προσωπικό να προετοιμαστεί, να προσαρμοστεί και ανταπεξέλθει στη νέα κατάσταση
που επέβαλε η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης και διασποράς του ιού
στην οργάνωσης της ύλης, του μαθήματος και της διδασκαλίας. Στις υπόλοιπες τρεις
ερωτήσεις της ενότητας η μέση βαθμολογία κυμάνθηκε από 70,4 έως 79,3. 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;» (ειδικά για τα μαθήματα
του εαρινού εξαμήνου). Στην ερώτηση αυτή ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν 68,8 με
τυπική απόκλιση 28,3. Ο αντίστοιχος συντελεστής μεταβλητότητας CV ήταν ίσος με
47,2%, τιμή που δείχνει ότι οι αντίστοιχες βαθμολογίες, εκ μέρους των φοιτητών/τριών,
παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα. Ενδιαφέρον θα είχε να γίνει σύγκριση με τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης σε αυτήν την ερώτηση μεταξύ Τμημάτων του ΑΠΘ.
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2) Οι τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν στην ενότητα «Διδακτικό Προσωπικό»
αξιολογήθηκαν με μέση βαθμολογία που κυμάνθηκε από 69,5 έως 84,5, με
μεταβλητότητα (τυπικές αποκλίσεις) που κυμαίνεται περίπου από το 1/3 έως το 1/2 του
μέσου όρου. Τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση «Ήταν συνεπής
στις υποχρεώσεις του/της…», με τιμή 84,5, και, συγκριτικά, τη μικρότερη μέση
βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση «Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το
αντικείμενο του μαθήματος», με τιμή 69,5.
3) Η ενότητα ερωτήσεων «Συνολικά» περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις. Στη ερώτηση 9
“Συνολικά, ποια είναι η γνώμη σας για το μάθημα;”, η μέση βαθμολογία ήταν 72,4 με
τυπική απόκλιση 27,0. Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 10 “Συνολικά, ποια είναι η
γνώμη σας για το διδάσκοντα/τη διδάσκουσα;” η μέση βαθμολογία ήταν 74,9 με τυπική
απόκλιση 29,7. Η μέση βαθμολογία για την ερώτηση 10 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική
και αντικατοπτρίζει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και
την 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 (1 ο-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. Η συνολική μέση βαθμολογία για την ενότητα ερωτήσεων
«Συνολικά» ήταν 73,9 με τυπική απόκλιση 28,8 (CV=39%). Αυτή η μέση βαθμολογία
αντικατοπτρίζει και το δείκτη ποιότητας των μαθημάτων συνολικά.
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 17,5 έως 100,0, με μέσο όρο 75,6. 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
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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, κάποια από τα 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 την 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 την εβδομάδα. Μοιραία το
γεγονός αυτό, με την 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” (εαρινό εξάμηνο), το εκπαιδευτικό προσωπικό δέχθηκε πολύ
ισχυρή πίεση ώστε να προετοιμαστεί, να προσαρμοστεί και ανταπεξέλθει στη νέα
κατάσταση που επέβαλε η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης και
διασποράς του ιού στην οργάνωσης της ύλης, του μαθήματος 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 σχεδόν καθολικής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, μάλλον στέφθηκε από επιτυχία (στο Παράρτημα επισυνάπτεται
η ευχαριστήρια επιστολή που στάλθηκε, μέσω email, από τις Πρυτανικές Αρχές στο
εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΠΘ, στις 27/07/2020). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι
σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος εξέφρασε έντονο προβληματισμό σχετικά με
το πότε η αξιολόγηση ενός μαθήματος 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, πρόσφατα
(Οκτώβριος 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 παρευρισκομένους.
Τόσο τα ποσοτικά στοιχεία (αριθμητικά αποτελέσματα και στατιστικοί δείκτες) όσο
και τα ποιοτικά σχόλια εκ μέρους των φοιτητών/τριών είναι διαθέσιμα στον/στην κάθε
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διδάσκοντα/διδάσκουσα 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 ακαδημαϊκού έτους 2019-20, 267 φοιτητές/τριες
από 449 (59,5%) έκαναν ποιοτικά σχόλια σε 155 από τα 192 μαθήματα που αξιολογήθηκαν
(80,7%). 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/διδάσκουσα
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.
5) Στη συνέπεια του/της διδάσκοντα/ουσας.
6) Στο φόρτο εργασίας και στον βαθμό δυσκολίας του μαθήματος.
7) Στην καταλληλότητα του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος, στη σύνδεση και στη
χρησιμότητά του σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα της κατεύθυνσής, στην οποία
ανήκει το μάθημα.
8) Στην καταλληλότητα 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.
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.
13)
Στις προσδοκίες των φοιτητών/τριών από το μάθημα και στο επιπλέον
υποστηρικτικό υλικό, που κατά την 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 εαρινού εξαμήνου).
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τις ενδεικτικές αξιολογήσεις μαθημάτων και
διδασκόντων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, 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 (εξ
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αιτίας της αφυπηρέτησης σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ και λοιπού εκπαιδευτικού
προσωπικού). 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 Ακαδ. Έτους 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. Επίσης, φάνηκε ότι 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 νε γίνεται με το
πέρας των διαλέξεων του εκάστοτε διδάσκοντα/ουσας.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης 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 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 στην 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 κι η ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ αποστέλλει
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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.
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 ότι 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
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 μια γενικότερης
“κουλτούρας” σε ό,τι αφορά την “Iδέα” και την “Αξία” της “Αξιολόγησης”.
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2020
Γεώργιος Μενεξές (Συντονιστής ΟΜΕΑ Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ)
Μελπομένη Αυδή (Εκπρόσωπος Τομέα Ζωικής Παραγωγής)
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Αντρέας Μαμώλος (Εκπρόσωπος Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας)
Αναστάσιος Μιχαηλίδης (Εκπρόσωπος Τομέα Αγροτικής Οικονομίας)
Θωμάς Μοσχάκης (Εκπρόσωπος Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)
Θωμάς Κωτσόπουλος (Εκπρόσωπος Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής)
Γεώργιος Καραογλανίδης (Εκπρόσωπος Τομέα Φυτοπροστασίας)
Αθανάσιος Μολασιώτης (Εκπρόσωπος Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)
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Παράρτημα
Ευχαριστήρια Επιστολή των Πρυτανικών Αρχών (27/07/2020)

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην επιτυχή ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα από την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αξιολόγηση
των μαθημάτων.
Με γνώμονα την προστασία της υγείας των φοιτητριών και των φοιτητών, του
ακαδημαϊκού προσωπικού και των εργαζομένων του Πανεπιστημίου μας λόγω των
συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του κορωνοϊού, η Σύγκλητος του ΑΠΘ
αποφάσισε ομόφωνα, οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου να πραγματοποιηθούν εξ
αποστάσεως. Ήταν μία δύσκολη απόφαση που λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες
εκείνες τις παραμέτρους που θα διασφάλιζαν το αδιάβλητο της εξεταστικής
διαδικασίας, αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της
πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Όμως, όσο μελετημένος και αν είναι
οποιοσδήποτε σχεδιασμός, η επιτυχία του εξαρτάται από εκείνους που καλούνται
να τον εφαρμόσουν, δηλ. όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλες/όλους σας.
Καθώς η εξεταστική περίοδος οδεύει προς το τέλος της, είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2020 εξετάστηκαν
συνολικά 2.098 μαθήματα με συμμετοχή 1.381 διδασκουσών/διδασκόντων και
44.658 φοιτητριών/φοιτητών. Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητριών/φοιτητών που
συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως εξέταση ήταν 980, ενώ αντιστοίχως ο μέγιστος
αριθμός συνδεδεμένων χρηστών ταυτοχρόνως έφτασε στους 3.060.
Από το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν, μόνο τα 33 (ποσοστό
1,7%), χρειάστηκε να επαναληφθούν λόγω τεχνικών προβλημάτων, ενώ το
υπόλοιπο 98,3% ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αναφορικά με τις τηλεδιασκέψεις,
πραγματοποιήθηκαν 9.629 συνεδρίες μέσω Zoom, 2.699 συνεδρίες μέσω BBB,
2.649 με Skype for Business, 1.301 με Microsoft Teams και 837 με Google Meet.
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αξιοποιήσαμε άμεσα και
αποτελεσματικά τις τεχνολογικές πλατφόρμες που διαθέτουμε, καθώς και τη
διαθέσιμη εμπειρία του προσωπικού.. Με τη σημαντική συμβολή των ανθρώπων
του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου
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Πληροφόρησης, αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και οι
ηλεκτρονικές εξετάσεις ολοκληρώνονται σε λίγες μέρες ομαλά.
Μέσα από την πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία, εξερχόμαστε όλοι μαζί περισσότερο
δυνατοί και αισιόδοξοι, ενωμένοι, αποφασισμένοι να κάνουμε το Αριστοτέλειο
ακόμη πιο μεγάλο, καινοτόμο και πρωτοπόρο. Παρά τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά, διότι ο δύσκολος
στόχος για τον οποίο εργαστήκαμε από κοινού, να μη χαθεί το ακαδημαϊκό
εξάμηνο και να προστατευθεί η υγεία των εργαζόμενων και φοιτητών μας,
επετεύχθη.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που
έχουμε μπροστά μας

Ο Πρύτανης
Καθ. Νικόλαος Παπαϊωάννου

Οι Αντιπρυτάνεις
Καθ. Ανδρέας Γιαννακουδάκης
Καθ. Χαράλαμπος Φείδας
Καθ. Δημήτριος Κωβαίος
Αν. Καθ. Ευστράτιος Στυλιανίδης
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