
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2010-2011 

Κατά τθ διάρκεια παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων του Χειμερινοφ Εξαμινου του 

Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2010-2011 οι φοιτθτζσ ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγια για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ και του περιεχομζνου των υποχρεωτικϊν μακθμάτων 

του Τμιματοσ Μακθματικϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

Το ερωτθματολόγιο περιείχε 17 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου κακϊσ επίςθσ και 

ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου όπου οι φοιτθτζσ διατφπωναν τισ απόψεισ τουσ και τισ 

προτάςεισ τουσ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Οι ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου 

χωρίηονταν ουςιαςτικά ςε δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ, οι φοιτθτζσ κλικθκαν να 

απαντιςουν ςε 8 ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ και 4 

ερωτιςεισ που ςχετίηονταν με το περιεχόμενο και τθν οργάνωςθ του μακιματοσ. Το 

πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου περιείχε επίςθσ δφο ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθ 

ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και του περιεχομζνου του μακιματοσ. Το 

δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου αφοροφςε το προφίλ του ερωτϊμενου φοιτθτι, 

πόςεσ φορζσ ζχει παρακολουκιςει το μάκθμα, πόςεσ ϊρεσ διακζτει εβδομαδιαίωσ 

ςτθ μελζτθ του μακιματοσ και το ποςοςτό των παραδόςεων που ζχει 

παρακολουκιςει. 

  



ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται ςυγκεντρωτικά περιγραφικά ςτατιςτικά για τισ κλειςτζσ ερωτιςεισ που κλικθκαν να 
απαντιςουν οι φοιτθτζσ για το ςφνολο υποχρεωτικϊν μακθμάτων του Χειμερινοφ Εξαμινου 2010-11  (πλήθος μαθημάτων: 16). 

 Οι δυνατζσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ ιταν: 
4=ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ, 3=ΚΑΛΑ, 2=ΜΕΣΡΙΑ, 1=ΛΙΓΟ και  0=ΚΑΘΟΛΟΤ. N Min Max Mean St. Dev. 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ      

Α1. Είναι προετοιμαςμζνοσ-οργανωμζνοσ ο διδάςκων ςτο κάκε μάκθμα; 1029 0 4 3,44 0,761 

A2. Εξθγεί ο διδάςκων τισ ζννοιεσ του μακιματοσ  με κακαρό και κατανοθτό τρόπο; 1029 0 4 2,98 1,101 

Α3. Διαχωρίηει τα ςθμαντικά ςθμεία του μακιματοσ από τα λιγότερο ςθμαντικά; 1028 0 4 2,71 1,063 

Α4. Χρθςιμοποιεί αρκετά παραδείγματα και πρακτικζσ εφαρμογζσ; 1028 0 4 2,88 1,043 

Α5. Ενκαρρφνει ερωτιςεισ και ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα; 1029 0 4 2,82 1,142 

Α6. Προκαλεί ςτουσ φοιτθτζσ ενδιαφζρον για το μάκθμα; 1028 0 4 2,51 1,200 

Α7. Εμπνζει εμπιςτοςφνθ ςχετικά με τισ γνϊςεισ του ςτο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ; 1027 0 4 3,29 0,931 

Α8. Είναι διακζςιμοσ για ερωτιςεισ - ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ εκτόσ των ωρϊν του μακιματοσ; 1023 0 4 3,23 0,933 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ      

Β1. Το περιεχόμενο του μακιματοσ είναι ςωςτά επιλεγμζνο και προκαλεί το ενδιαφζρον για μάκθςθ; 1028 0 4 2,56 1,020 

Β2. Η ποςότθτα και ο ρυκμόσ κάλυψθσ τθσ φλθσ είναι ςωςτά διαμορφωμζνα; 1028 0 4 2,39 1,097 

Β3. Τα ςυγγράμματα - ςθμειϊςεισ που διανεμικθκαν ιταν χριςιμα ςτθν διαδικαςία μάκθςθσ; 1028 0 4 2,71 1,205 

Β4. Το πρόςκετο διδακτικό υλικό (π.χ. αςκιςεισ, θλεκτρονικό υλικό, βιβλιογραφία) που προτάκθκε 
       ιταν χριςιμο ςτθν διαδικαςία μάκθςθσ; 

1017 0 4 2,48 1,206 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ      
Γ1. Ποιότθτα διδαςκαλίασ  
Μέσος όρος των Α1-Α8 

1025 
1018 

0 
0 

4 
4 

3,01 
 2,99 

0,957 
0,778 

Γ2. Ποιότθτα περιεχομζνου μακιματοσ 
Μέσος όρος των Β1-Β4 

1027 
1015 

0 
0 

4 
4 

2,75 
2,54 

0,902 
0,852 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΣΗΣΩΝ      

Δ1. Αρικμόσ ετϊν όπου ζχω παρακολουκιςει το μάκθμα 1018 1 5 1,47 0,804 

Δ2. Ώρεσ που διακζτω εβδομαδιαίωσ για τθ μελζτθ του μακιματοσ πζραν τθσ ςυμμετοχισ μου ςτισ  
       παραδόςεισ 

1025 1 5 2,89 1,268 

Δ3. Ποςοςτό παραδόςεων που ζχω παρακολουκιςει μζχρι ςιμερα 
        (1 =0-20%,  2= 20-40%,  3 =40-60%,  4 = 60-80%,  5=80-100%) 

1024 1 5 4,53 0,850 

      



 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ 

Ακολουκοφν τα ραβδογράμματα  για κάκε ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου ανά ενότθτα ερωτιςεων και 
για το ςφνολο των μακθμάτων. Για κάκε μάκθμα ξεχωριςτά δίνονται τα θηκογράμματα μόνο των γενικϊν 
δεικτϊν Γ1 και Γ2. Επίςθσ για κάκε μάκθμα δίνεται και το ραβδόγραμμα του πλικουσ φοιτθτϊν που 
παρακολουκοφςε το κάκε μάκθμα τθν θμζρα ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων. 

 

Το θηκόγραμμα (Box-Plot) είναι ζνασ τυπικόσ τρόποσ γραφικισ απεικόνιςθσ  τθσ αδρισ κατανομισ των 
παρατθριςεων ενόσ δείγματοσ που βαςίηεται ςε 5 χαρακτθριςτικά μεγζκθ, ςυγκεκριμζνα τα τρία 
τεταρτθμόρια (quartiles: Q1, Q2, Q3), τθν  ελάχιςτθ και τθ μζγιςτθ παρατιρθςθ.  

 

 

 

 

Το ‘κεντρικό’ 50% των παρατθριςεων, δθλ. αυτϊν που 
βρίςκονται εντόσ του ενδοτεταρτθμοριακοφ εφρουσ 
(interquartile range) IQR=Q3-Q1, αποτυπϊνεται ςτο 
ορκογϊνιο κουτί. Μια ζντονθ οριηόντια γραμμι ςτο 
εςωτερικό του ορκογωνίου δείχνει το 2ο τεταρτθμόριο, 
δθλ. τθ διάμεςο (median) Q2=Μ. Οι προεκτεινόμενεσ 
γραμμζσ κάτω και πάνω από το ορκογϊνιο καλοφνται 
μφςτακεσ (whiskers) και ςτθν απλοφςτερθ μορφι 
κθκογράμματοσ αντιπροςωπεφουν παρατθριςεισ ςτα 
διαςτιματα *min, Q1) και  (Q3, max], αντίςτοιχα. 

Για τθν καταγραφι και των ακραίων παρατθριςεων, 
ςυνικωσ το μικοσ των μυςτάκων κζτεται ίςο με 1.5(Q3-Q1) 
και όςεσ παρατθριςεισ βρίςκονται εκτόσ αυτϊν 
χαρακτθρίηονται ωσ ακραίεσ (outliers) και ςθμειϊνονται 
ςτο γράφθμα.  

  



ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΦΙΛ  ΦΟΙΣΗΣΩΝ  (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 

 

 

 

 



 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ  ΜΑΘΗΜΑ 

 

 

  



 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 

 

 

 


