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Γιατί αξιολογείται το διδακτικό 
έργο;
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Προβλέπεται από τη Νομοθεσία

Το Δ.Π.Θ. ενδιαφέρεται για την άποψη 
των φοιτητών

Βοηθά στη βελτίωση του διδακτικού
έργου που προσφέρουν τα Τμήματα
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Ποιο είναι το όφελος από την 
αξιολόγηση του διδακτικού έργου;



Είναι σημαντική για την πιστοποίηση
των Ιδρυμάτων/Τμημάτων 

Ακούγεται η γνώμη των φοιτητών
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Φοιτητοκεντρική
μάθηση (ΦΜ)
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«Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να παρέχουν στους 
φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ικανότητες, οι οποίες 
ικανοποιούν τους προσωπικούς τους στόχους και τις κοινωνικές 

ανάγκες, μέσα από αποτελεσματικές μαθησιακές 
δραστηριότητες. Τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται 

από ακριβείς περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 
του απαιτούμενου φόρτου εργασίας, ευέλικτες μορφές 

μάθησης και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και 
αξιολόγησης. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση και υποστήριξη της 
ποιότητας διδασκαλίας και η παροχή ευκαιριών για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων διδασκαλίας των ακαδημαϊκών. 
Επιπλέον, θα συμπεριλάβουμε τους φοιτητές, ως πλήρη μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και στις 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.»



Φοιτητοκεντρική
μάθηση (ΦΜ)
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Αρχή Ι: η ΦΜ προϋποθέτει ευέλικτες διαδικασίες

Αρχή ΙΙ: η ΦΜ δεν προσφέρει μια εφαρμογή-λύση για όλους

Αρχή ΙΙΙ: ανάλογα με τις φοιτητικές ανάγκες, εφαρμόζονται

διαφορετικά μοντέλα μάθησης

Αρχή ΙV: οι φοιτητές έχουν διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα

Αρχή V: η επιλογή είναι βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής μάθησης

Αρχή VΙ: οι φοιτητές έχουν διαφορετικές εμπειρίες και γνωστικό

υπόβαθρο

Αρχή VII: Οι φοιτητές έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης

Αρχή VIIΙ: Η ΦΜ δεν είναι απλά μετάδοση γνώσεων από τον καθηγητή 

αλλά ενεργή διαδικασία απόκτησης ικανοτήτων & δεξιοτήτων

Αρχή ΙΧ: Η ΦΜ απαιτεί συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων



Μετράει η άποψή μου;
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Τα Τμήματα συζητούν τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων και 
γίνονται συστάσεις στους διδάσκοντες!
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Εγώ κερδίζω από τη συμμετοχή μου 
στην αξιολόγηση;

10



Ναι, γιατί συνεισφέρω στη βελτίωση 
της διδασκαλίας στο Τμήμα μου!

Συμμετέχω και ακούγεται η άποψή 
μου!
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Μήπως χάσω από τη 
συμμετοχή μου στην 

αξιολόγηση;
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Δεν γίνεται καμία ταυτοποίηση 
της/του φοιτήτριας/τή μέσω των 

απαντήσεών της/του στο 
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης!



Ποιες είναι οι ερωτήσεις; 
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Ορεστιάδα, 2 Δεκεμβρίου 2019
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Απαιτεί χρόνο η 
διαδικασία;
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https://modip-
server.kom.duth.gr/

https://modip-server.kom.duth.gr/
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https://modip-
server.kom.duth.gr/

https://modip-server.kom.duth.gr/
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