ΓΔΛΤΙΟ ΔΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΔΣ
Τα δειηία δηαλέκνληαη ζην ηέινο ηεο θιηληθνύ καζήκαηνο/άζθεζεο θαη ζπκπιεξώλνληαη αλωλύκωο από ηνπο θνηηεηέο. Τα
ζπκπιεξωκέλα δειηία ζπιιέγνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν από θνηηεηή(έο) πνπ
νξίδνληαη γηα ην ζθνπό απηό.
Η ζπκπιήξωζε ηνπ εκπηζηεπηηθνύ απηνύ δειηίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Σπγθεληξώλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
απνθιεηζηηθά από ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε κειινληηθώλ αζθήζεωλ/καζεκάηωλ. Ιδηαίηεξε αμία έρνπλ
ηα ζρόιηα πνπ κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην ηέινο ηνπ δειηίνπ.

Ονομαζία και κωδικός Κλινικού Μαθήμαηος/Άζκηζης
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Αριθμός διδακηικών μονάδων:
Νοζηλεσηικό ίδρσμα / ιαηρείο:
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Βαθμολογική Κλίμακα
Καθή
1

Μέηξηα
2

Καιή
3

Πνιύ θαιή
4

Άξηζηε
5

Εκτιμήστε τις ακόλοσθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιτο τετραγωνάκι :
Α. Κλινικό μάθημα/άζκηζη:

1 2 3 4 5

1. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή άπνςή ζαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θιηληθήο άζθεζεο ηελ νπνία κόιηο νινθιεξώζαηε;
2. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηηο γεληθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο;
3. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηελ νκάδα ζαο. Πόζν νξγαλσκέλε είλαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
αζζελνύο θαη πόζν ζπλέβαιε ζηελ εθπαίδεπζή ζαο.
4.Εθηηκήζηε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε βειηίσζε ησλ θιηληθώλ ζαο
δεμηνηήησλ
5. Εθηηκήζηε ηε ζπκβνιή ηεο θαζεκεξηλήο θαη απνθιεηζηηθήο ελαζρόιεζεο ελόο δηδάζθνληνο (preceptor) κε ηνπο
θνηηεηέο.
6. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρξόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο
7. Εθηηκήζηε ηε ρξεζηκόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδαρζήθαηε
8. Εθηηκήζηε ηελ επάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θάιπςεο ησλ ζρεηηθώλ ζεκάησλ
9. Εθηηκήζηε ηε ρξεζηκόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ ζπγγξακκάησλ πνπ ζαο πξνηάζεθαλ
10. Εθηηκήζηε ηε δηαζεζηκόηεηα θαη επάξθεηα ησλ επνπηηθώλ κέζσλ
11. Εθηηκήζηε ηελ εθπαηδεπηηθή ρξεζηκόηεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ εηδηθεπνκέλσλ
12. Εθηηκήζηε ηελ εθπαηδεπηηθή ρξεζηκόηεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ επηκειεηώλ
13. Εθηηκήζηε ηελ εθπαηδεπηηθή ρξεζηκόηεηα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ Καζεγεηή
14. Εθηηκήζηε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζαηε ζηε ιήςε ηζηνξηθνύ ζε αζζελείο ηεο ζπγθεθξηκέλε θιηληθήο
15. Εθηηκήζηε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζαηε ζηε δηελέξγεηα θιηληθήο εμέηαζεο ζε αζζελείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θιηληθήο
16. Εθηηκήζηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απνθηήζαηε ζηελ δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε θαη ζεξαπεία ησλ
ζρεηηθώλ λνζεκάησλ
17. Εθηηκήζηε ηνλ ηξόπν εθηίκεζήο ζαο (πόζν αμηνθξαηηθόο ήηαλ)
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Σηις περιπηώζεις όποσ σπήρταν γραπηές ή/και προθορικές εργαζίες
18. Τν ζέκα δόζεθε εγθαίξσο;
19. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ήηαλ ινγηθή;
20. Υπήξρε ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιηθό ζηε βηβιηνζήθε;
21. Υπήξρε θαζνδήγεζε από ηνλ δηδάζθνληα;
22. Τα ζρόιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά;
23. Δόζεθε ε δπλαηόηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο;
24. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;

Β. Ο/Η διδάζκων/οσζα :

1 2 3 4 5

25. Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο;
26. Επηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηεο θιηληθήο άζθεζεο/καζήκαηνο;
27. Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;
28. Ελζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;
29. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε εξγαζηώλ ή
εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);
30. Είλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο;

Γ. Το επικοσρικό διδακηικό προζωπικό:

1 2 3 4 5

31. Πώο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο;
32. Αλαθέξεηαη ηπρόλ αλεπάξθεηεο πνπ έρεηε δηαπηζηώζεη (ζην δηδαθηηθό πξόγξακκα, ζηε ιεηηνπξγία ηεο θιηληθήο, ζηελ
νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρξόλνπ, ζηνλ ηξόπν εθηίκεζήο ζαο θιπ).

33. Σπγθξίλαηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε θιηληθή κε εθείλε πνπ είραηε ζε άιιεο θιηληθέο:

34. Έρεηε θάπνηα κνληέια ιεηηνπξγίαο ππόςε πνπ ζα ζέιαηε λα εθαξκνζηνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή άζθεζε;

35. Παξαηεξήζεηο, ζρόιηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιηληθνύ καζήκαηνο/άζθεζεο:

Γ. Δγώ ο/η θοιηηηής/ηρια:

1 2 3 4 5

36. Παξαθνινπζώ θαζεκεξηλά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθή
37. Παξαθνινπζώ θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο
38. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο / αζθήζεηο
39. Μειεηώ ζπζηεκαηηθά ηελ ύιε
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