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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δ.190/Ε1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος τις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας του προγράμματος και
συμπληρώνονται ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία
του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο.
Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των διδασκόντων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος
του ερωτηματολογίου.

Τμήμα / διάρκεια / ώρες ανά εβδομάδα:

Διδάσκων/ουσα (ονοματεπώνυμο):
Ημερομηνία:

Βαθμολογική Κλίμακα
Καθόλου
1
Απαράδεκτη

Λίγο
2
Μη ικανοποιητική

Μέτρια
3
Μέτρια

Πολύ
4
Ικανοποιητική

Πάρα πολύ
5
Πολύ καλή

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:
Α. Το μάθημα – ο/η διδάσκων/ουσα:
1. Τα μαθήματα είναι καλά οργανωμένα και ο διδάσκων / η διδάσκουσα έχει συνέπεια στο πρόγραμμά του/της.
2. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί (βιβλίο, φωτοτυπίες με επιπλέον υλικό, cd, παρουσιάσεις power
point, internet) είναι ικανοποιητικό.
3. Κάνει το μάθημα ενδιαφέρον.
4. Δημιουργεί ευχάριστο κλίμα στην τάξη.
5. Παρουσιάζει τη γραμματική και το λεξιλόγιο μέσα από κείμενα, διαλόγους, παραδείγματα χρήσης, πίνακες,
ασκήσεις.
6. Στο μάθημα χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους προφορικών και γραπτών δραστηριοτήτων.
7. Ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να κάνουν ερωτήσεις.
8. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, διόρθωση ασκήσεων και εργασιών,
ενδιαφέρον για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες κτλ).
9. Είναι γενικά προσιτός/ή στους/στις φοιτητές/τριες.
10. Μιλάει καθαρά, διορθώνει και εξηγεί τα λάθη μας με κατανοητό τρόπο.
11. Μας δίνει την ευκαιρία να μιλάμε (ατομικά ή σε ομάδες, παίζοντας παιχνίδια ρόλων, κάνοντας παρουσιάσεις
κτλ.).
12. Εντάσσει στο μάθημα, όπου αυτό είναι δυνατόν, στοιχεία της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα και στοιχεία του
ελληνικού πολιτισμού.
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Β. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια:
1. Παρακολουθώ τακτικά τα μαθήματα.
2. Συμμετέχω στις συζητήσεις και στις δραστηριότητες της τάξης.
3. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις.
4. Μελετώ συστηματικά την ύλη.
5. Είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή μου μέσα στην τάξη.
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Γ. Παρατηρήσεις και σχόλια:
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