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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τον σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις των φοιτητών. Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της μεθόδου QFD (Quality Function Deployment). Το 

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα προκλήθηκε καθώς η παροχή ενός μαθήματος 

υψηλής ποιότητας οδηγεί στη γενικότερη  βελτίωση ενός ακαδημαϊκού προγράμματος 

και κατ’ επέκταση στην ικανοποίηση των φοιτητών του. Δεδομένου ότι η QFD είναι 

μια μέθοδος που, επιτυχώς, έχει εφαρμοστεί στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας (ανιχνεύοντας, κατανοώντας και μεταφράζοντας τις ανάγκες του 

πελάτη σε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας), η επιλογή της 

εφαρμογής της στην επίτευξη του σκοπού της εργασίας αποτέλεσε την βέλτιστη λύση. 

Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η QFD σε συνδυασμό με τις 

ποσοτικές μεθόδους AHP (Analytic Hierarchy Process) και ANP (Analytic Network 

Process) προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης βάσει των ιεραρχημένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που προκύπτουν με 

την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού μαθήματος. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια 

αποτελεί συνέχεια της έρευνας των Kamvysi et al. (2014), η οποία κατέληξε στην 

ιεράρχηση των επιθυμητών από τους φοιτητές μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσα από 

την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου QFD-LP-GW-FUZZY AHP (LP-GW-

FUZZY AHP: Linear programming method to generate weight in the Fuzzy AHP). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, που χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα, προέκυψαν μέσα από εκτενή βιβλιογραφική μελέτη και ανάδειξη των 

σημαντικότερων δραστηριοτήτων μέσα από: ανάλυση Pareto, ομάδα εστίασης (focus 

group) και διάγραμμα συγγένειας (Affinity Diagram), για την ομαδοποίησή τους και 

κατ’ επέκταση τον τελικό προσδιορισμό τους. Οι τελικοί βαθμοί βαρύτητας των 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των 

προτιμήσεων 5 καθηγητών του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η τελική κατάταξη των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης είναι η εξής: 1) Εκπαίδευση Πεδίου, 2) Μελέτη Περίπτωσης, 3) Συζήτηση, 4) 

Εργασίες & Υλικό Μαθήματος, 5) Διάλεξη, 6) Παρουσιάσεις Φοιτητών και 7) Τακτική 

Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών. Αυτή είναι και η λίστα των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης που προτείνεται στους διδάσκοντες, ώστε να ικανοποιήσουν 

τα επιθυμητά από τους φοιτητές τους μαθησιακά αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό (Lam και 

Zhao, 1998; Hwarng και Teo, 2001; Wiklund και Wiklund, 1999) σχετικά με την 

προσέλκυση φοιτητών και την άντληση χρηματοδοτήσεων και πόρων (Hwarng και Teo, 

2001). Μέσα σε αυτό το δυναμικό «γίγνεσθαι» όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί υιοθετούν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας), ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας 

των υπηρεσιών τους και κατ' επέκταση της ικανοποίησης των πελατών
1
 (Hwarng και 

Teo, 2001; Owlia και Aspinawall, 1997;Wiklund και Wiklund, 1999). Συγκεκριμένα, η 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (όπως και κάθε προϊόντος/υπηρεσίας) 

προϋποθέτει εστίαση και κατανόηση του πελάτη (ποιος είναι και τι αντίληψη έχει), 

αναγνώριση των προσδοκιών του και σχεδιασμό μιας υπηρεσίας που να καλύπτει ή να 

υπερκαλύπτει τα «θέλω» του (Lam και Zhao, 1998).  

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και βελτίωση της ποιότητας ενός μαθήματος έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών, εξαιτίας του υψηλού βαθμού επίδρασης 

που έχει στην ποιότητα ενός ακαδημαϊκού προγράμματος (Duffuaa et al., 2003). Το 

μάθημα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Yeo, 2008; 

Barone και Franco, 2009), η οποία προσφέρεται άμεσα στους φοιτητές και συμβάλει 

στη δημιουργία της μαθησιακής εμπειρίας. Οι διαδικασίες της διδασκαλίας και 

μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παροχή ενός μαθήματος (Kamvysi et al., 

2014; Barone και Franco, 2009), κατά την οποία συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν 

ακαδημαϊκοί (προμηθευτές) και φοιτητές (πελάτες) (Hewitt και Clayton, 1999; Wiklund 

και Wiklund, 1999), ώστε τελικά να προκύψουν τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα. Η επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων, αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτώνται από τη μαθησιακή εμπειρία και αξιοποιούνται στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία (Lam και Zhao, 1998; Kamvysi et al., 2014). Έτσι, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να μπορέσει να σχεδιάσει ή να 

βελτιώσει ένα μάθημα με τρόπο που να ευθυγραμμίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα με 

τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης (Biggs, 2003).  

                                                           
1 Πελάτες εκπαίδευσης: φοιτητές, ακαδημαϊκοί, μελλοντικοί εργοδότες αποφοίτων, απόφοιτοι, 

κυβέρνηση, κοινωνία κ.α (Hwarng και Teo, 2001; Raharjo et al., 2007). 
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H QFD (Quality Function Deployment) είναι μια πολύ γνωστή μέθοδος 

σχεδιασμού και ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας της ΔΟΠ, με καταγεγραμμένα 

αποτελέσματα στην ικανοποίηση των πελατών (Stuart και Tax, 1996; Kamvysi et al., 

2014). Συγκεκριμένα, καταγράφει τη «Φωνή του Πελάτη» -“Voice of the 

Customer”(VOC) (προσδοκίες και απαιτήσεις) και τη μεταφράζει στα κατάλληλα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που παρέχεται (Chan και Wu, 2002b; Chan et 

al., 2002). Ειδικότερα, στον τομέα της εκπαίδευσης καταμετρούνται πολυάριθμες 

εφαρμογές της, με το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος να είναι μια από αυτές 

(Karapetovic και Willborn, 1997; Kamvysi et al., 2014; Hwarng και Teo, 2001; 

Wiklund και Wiklund, 1999).  

 Το έναυσμα για την παρούσα διπλωματική εργασία δόθηκε από την έρευνα των 

Kamvysi et al. (2014), που είχε ως στόχο, στα πλαίσια σχεδιασμού ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος υψηλής ποιότητας, την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου QFD-LP-

GW-Fuzzy- AHP (LP-GW-FUZZY AHP: Linear programming method to generate 

weight in the Fuzzy) για την αποτύπωση και ιεράρχηση των προτιμήσεων των φοιτητών 

όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι Kamvysi et al. (2014) 

πρότειναν και παρουσίασαν μια διαδικασία δύο Σπιτιών Ποιότητας της QFD για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις των φοιτητών. 

Επειδή, όμως, η εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου περιορίστηκε στο πρώτο Σπίτι 

Ποιότητας της QFD μεθόδου και δεδομένου ότι ο σχεδιασμός ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος δεν ολοκληρώνεται με την ιεράρχηση των αποτελεσμάτων μάθησης, στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται η συμπλήρωση του δεύτερου Σπιτιού Ποιότητας, δηλαδή ο εντοπισμός 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης και ο προγραμματισμός τους βάσει των 

ιεραρχημένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης ανταποκρίνονται επαρκώς στις μαθησιακές 

ανάγκες των φοιτητών. 

 Ειδικότερα, απώτερος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο 

σχεδιασμός ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, που να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί τα 

«θέλω» των φοιτητών, ο οποίος αναλύεται στους εξής επιμέρους στόχους: 

i. O εντοπισμός των κυριότερων δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης. 

ii. H χρήση της QFD για την:  
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α) Μετάφραση των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων, που 

προέκυψαν από τους Kamvysi et al. (2014), στις κυριότερες 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης. 

β) Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης 

προκειμένου να ικανοποιηθούν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Τέλος, όσον αφορά τη διάρθρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

δομείται, ουσιαστικά, σε 5 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, που ήδη έχει αναγνωσθεί, 

αποτελεί την εισαγωγή στο θέμα της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με: την μεμονωμένη περιγραφή των μεθόδων QFD 

(Quality Function Deployment), AHP (Analytic Hierarchy Process), ANP (Analytic 

Network Process) και των αιτιών της συνδυασμένης χρήσης αυτών. Το τρίτο κεφάλαιο 

της βιβλιογραφικής επισκόπησης περιλαμβάνει: τις εφαρμογές της μεθόδου QFD και 

της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP στην εκπαίδευση, τον ορισμό της ποιότητας στην 

εκπαίδευση, τον ρόλο του πελάτη στο σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος και την 

παράθεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται 

η μεθοδολογία της έρευνας, περιγράφεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-

ANP για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, παρουσιάζονται και 

σχολιάζονται τα αποτελέσματα (ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης με βάση τα επιθυμητά από τους φοιτητές μαθησιακά αποτελέσματα). Τέλος, 

στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ QFD, AHP, ANP ΚΑΙ Η 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ QFD-AHP-ANP 

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι QFD (Quality Function 

Deployment), AHP (Analytic Network Process), ANP (Analytic Network Process) και 

οι λόγοι συνδυασμένης χρήσης αυτών. 

 

2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛEIΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT- QFD) 

 

Η μέθοδος QFD αναπτύχθηκε από τον Yoji Akao το 1966 στην Ιαπωνία (Lin 

και Pekkarinen, 2011), ως ένα σχεδιαστικό εργαλείο που ενσωματώνει τη «φωνή του 

πελάτη» στο σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών. Η «πρεμιέρα» της εφαρμογής της έγινε 

λίγο αργότερα, το 1972, από την Mitsubishi Heavy Industrial στον τομέα των 

ναυπηγείων (Kahraman et al., 2006; Hauser και Clausing, 1988). Έκτοτε αποτελεί μία 

ευρέως διαδεδομένη και επιτυχώς εφαρμοσμένη μέθοδο στη βιομηχανία και στις 

υπηρεσίες (Lin και Pekkarinen, 2011), που αξιοποιήθηκε από εταιρίες κολοσσούς όπως: 

Toyota, Ford Motor Company, HP κ.α (Kahraman et al., 2006).  

Η QFD είναι μία καλά δομημένη τεχνική που οδηγείται από τον πελάτη και 

εστιάζει στο σχεδιασμό υψηλής ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών που ικανοποιούν τις 

προσδοκίες του. Ουσιαστικά, μεταφράζει τις απαιτήσεις των πελατών στα κατάλληλα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών σε κάθε φάση της ανάπτυξης και 

παραγωγής τους (π.χ στρατηγικές Μάρκετινγκ, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος, 

πωλήσεις, πρωτότυπη αξιολόγηση) (Chan και Wu, 2002b; Govers, 1996; Mehrjerdi, 

2010). Όπως εύστοχα αναφέρεται από την Mehrjerdi (2010), η QFD είναι μια μέθοδος 

που κατανοεί τις απαιτήσεις του πελάτη και αναπτύσσει προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας μεγιστοποιώντας την ποιότητα και κατ’ επέκταση την 

ικανοποίησή του. Επίσης, αποτελεί μια προσέγγιση που συμβάλει καθοριστικά στο 

σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας (Mehrjerdi, 2010). Ιδιαίτερα 

σημαντικό στοιχείο της μεθόδου QFD αποτελεί η αξιοποίηση της συγκριτικής 

αξιολόγησης του ανταγωνισμού (benchmarking), με τη βοήθεια της οποίας 

ανιχνεύονται περιοχές βελτίωσης και επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων 

ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στους σχεδιαστικούς 

στόχους που τίθενται από τους πελάτες (Mehrjerdi, 2010). Με άλλο λόγια αποτελεί 
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«κλειδί» στην επιτυχία και νίκη του ανταγωνισμού, καθώς σχεδιάζονται και 

προσφέρονται προϊόντα/υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τις προσδοκίες των 

πελατών (Mehrjerdi, 2010). 

 Ακόμη, η QFD χαρακτηρίζεται ως ένα δυναμικό εργαλείο ποιότητας που 

υποστηρίζει και κατευθύνει τη λήψη, στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα, 

αποφάσεων (Mehrjerdi, 2010; Chan και Wu, 2002b). Ως εργαλείο λήψης αποφάσεων 

αναδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο, αφού καταφέρνει να ολοκληρώσει, με μοναδικό 

τρόπο, την τεχνολογία, τις οργανωσιακές πολιτικές και τις απαιτήσεις του πελάτη εντός 

του σχεδιασμού των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος/υπηρεσίας (Mehrjerdi, 

2010).  

Έτσι, αφού έχει παρατεθεί το γενικό πλαίσιο του ορισμού και της χρησιμότητας 

της QFD για τις επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν, θεωρείται απαραίτητο, για την 

βαθύτερη κατανόηση του, να παρουσιαστεί το τεχνικό μέρος της διαδικασίας. 

 

2.1.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ QFD 

 

H μέθοδος της QFD διαιρεί τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης 

προϊόντων/υπηρεσιών σε τέσσερα στάδια (Σχήμα 2.1) ή τέσσερα διαδοχικά Σπίτια 

Ποιότητας (ή μήτρες) (House of quality - HOQ) για τη βιομηχανία και τρία για τις 

υπηρεσίες (Chan και Wu, 2002a; Stuart και Tax, 1996). Μέσω μιας καλά δομημένης 

διαδικασίας QFD είναι δυνατόν να συνδεθούν οι στόχοι (What’s) με τις τεχνικές λύσεις 

(How’s), με άλλα λόγια η υλοποίηση των How’s στηρίζεται στα What’s. Έτσι, η 

διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου σε τέσσερα ή τρία στάδια ακολουθεί την λογική ότι 

στο επόμενο Σπίτι Ποιότητας εισάγονται στη θέση των What’s τα How’s του αμέσως 

προηγούμενου σπιτιού. Η πλειονότητα των εφαρμογών εστιάζει μόνο στο πρώτο Σπίτι 

Ποιότητας (HOQ) (Hauser και Clausing, 1988; Bouchereau και Rowlands, 2000). Στην 

παρούσα ενότητα θα αρκεστούμε στην αναφορά των σταδίων των διαδικασιών των 

τεσσάρων (Σχήμα 2.1) και των τριών (Σχήμα 2.2) Σπιτιών Ποιότητας. 

Η διαδικασία της μεθόδου QFD για τη βιομηχανία περιλαμβάνει τα εξής 

τέσσερα στάδια (όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.1) (Chan και Wu, 2002a): 



6 
 

1. Το σπίτι της ποιότητας (House of Quality-HOQ): σε αυτό το στάδιο οι 

απαιτήσεις των πελατών (What’s) μεταφράζονται στα κατάλληλα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος (How’s). 

2. Επέκταση μερών (Parts Deployment): στο δεύτερο στάδιο εισάγονται (στην 

αριστερή στήλη) ως What’s τα How’s του προηγούμενου σπιτιού (δηλαδή οι 

προδιαγραφές του προϊόντος), και ως How’s τα χαρακτηριστικά των μερών. 

3. Διαδικασία Σχεδιασμού (Process Planning): στο τρίτο στάδιο, αντίστοιχα, 

εισάγονται στη στήλη των What’s τα How’s του προηγούμενου σπιτιού (δηλαδή 

τα χαρακτηριστικά των μερών), και ως How’s ορίζονται οι κρίσιμες διαδικασίες 

παραγωγής του προϊόντος. 

4. Σχεδιασμός Παραγωγής (Production Planning): στο τέταρτο στάδιο εισάγονται 

τα προηγούμενα How’s στη θέση των What’s (δηλαδή οι κρίσιμες διαδικασίες 

παραγωγής), και ως How’s ορίζονται οι απαιτήσεις (ή οι παράμετροι) για την 

παραγωγή του προϊόντος. 

 

Σχήμα 2.1: Διαδικασία των τεσσάρων σταδίων της QFD (Hauser και Clausing, 1988). 

Τώρα, όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών, τα τρία στάδια της διαδικασίας 

QFD, όπως φαίνονται και στο παρακάτω Σχήμα 2.2, είναι τα εξής (Stuart και Tax, 

1996): 
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 Σχήμα 2.2: Διαδικασία των τριών σταδίων της QFD (Stuart και Tax, 1996). 

1. Στο πρώτο στάδιο, το πρώτο Σπίτι Ποιότητας είναι όμοιο με τη μέθοδο στην 

παραγωγή αγαθών, οπότε και σε αυτή τη περίπτωση στόχος είναι ο σχεδιασμός 

της υπηρεσίας με τρόπο που να μεταφράζει τα «θέλω» του πελάτη με τις 

κατάλληλες προδιαγραφές της υπηρεσίας που θα τα ικανοποιήσουν. 

2. Στο δεύτερο στάδιο, το δεύτερο Σπίτι Ποιότητας αναφέρεται στην ανάπτυξη του 

τρόπου παροχής της υπηρεσίας θέτοντας ως What’s τις προδιαγραφές της 

υπηρεσίας του προηγούμενου σταδίου, και ως How’s τις διαδικασίες υπηρεσίας 

που απαιτούνται για την ικανοποίηση των τιθέμενων προδιαγραφών, και κατ’ 

επέκταση της ικανοποίησης του πελάτη. 

3. Στο τρίτο στάδιο, το τρίτο και τελευταίο Σπίτι Ποιότητας αφορά τον έλεγχο της 

διαδικασίας σχετικά με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας εισάγοντας 

στη θέση των What’s τα στοιχεία της διαδικασίας από το αμέσως προηγούμενο 

σπίτι (τα How’s του δεύτερου Σπιτιού Ποιότητας), και ορίζοντας ως How’s τις 

κατάλληλες παραμέτρους ελέγχου των επιθυμητών διαδικασιών της υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι πολλές φορές κρίνεται αναγκαίο να  εκπονηθούν περισσότερα 

Σπίτια Ποιότητας ή να επιλεχθούν διαφορετικοί συνδυασμοί What’s-How’s βάσει των 

απαιτήσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης που πρέπει να ικανοποιηθούν. Με αυτόν τον 

τρόπο περιγράφηκε περιληπτικά η διαδικασία υλοποίησης της μεθόδου QFD τόσο στην 

παραγωγή αγαθών όσο και υπηρεσιών. Έμφαση θα δοθεί στην συμπλήρωση του 

πρώτου Σπιτιού Ποιότητας, μιας και αποτελεί το στάδιο στο οποίο σταματούν οι 

περισσότερες εφαρμογές της QFD.  
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2.1.2 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (HOUSE OF QUALITY-HOQ) 

 

Η τεχνική «κλειδί» για την υλοποίηση της μεθόδου QFD είναι το Σπίτι της 

Ποιότητας (HOQ). To Σπίτι της Ποιότητας αποτελεί μια μήτρα σχεδιασμού που 

αποτυπώνει τα «θέλω» (What’s) του πελάτη και βάσει αυτών προσδιορίζονται οι στόχοι 

(How’s) με τους οποίους ο οργανισμός θα τα ικανοποιήσει (Lin και Pekkarinen, 2011). 

Με άλλα λόγια το Σπίτι Ποιότητας συσχετίζει τη «Φωνή του Πελάτη» με τη «Φωνή» 

της διαλειτουργικής ομάδας σχεδιασμού, για να παραχθεί ένα προϊόν/υπηρεσία που να 

ικανοποιεί τον πελάτη (Chan και Wu, 2002a). Μία τυπική δομή ενός Σπιτιού Ποιότητας 

περιλαμβάνει, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.3, έξι υποπίνακες: τον υποπίνακα που 

περιέχει την τελική λίστα των απαιτήσεων του πελάτη (What’s) και αποτυπώνεται στην 

αριστερή πλευρά του Σπιτιού Ποιότητας (Ι), τον υποπίνακα συγκριτικής ανάλυσης 

ανταγωνισμού (benchmarking) (ΙΙ), τον υποπίνακα που βρίσκεται στη βάση της οροφής 

του Σπιτιού Ποιότητας όπου τίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (How’s) του 

προϊόντος/υπηρεσίας (ΙΙΙ), τον κεντρικό υποπίνακα ή πίνακα σχέσεων (Relationship 

Matrix) του Σπιτιού Ποιότητας όπου αποτυπώνονται οι σχέσεις μεταξύ των απαιτήσεων 

των πελατών (What’s) και των τεχνικών χαρακτηριστικών (How’s) του 

προϊόντος/υπηρεσίας (V), τον υποπίνακα οροφής (Roof Matrix) ή υποπίνακα 

συσχετίσεων (Correlation Matrix) όπου αποτυπώνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των 

τεχνικών χαρακτηριστικών (How’s) (VI) και τον υποπίνακα που βρίσκεται στη βάση 

του Σπιτιού Ποιότητας, όπου παρουσιάζονται οι τελικοί βαθμοί βαρύτητας κάθε 

τεχνικού χαρακτηριστικού (How’s) στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη 

(What’s) (IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Δομή ενός Σπιτιού Ποιότητας (Han et al., 2001). 

 

V. 

 

 Relationship Matrix 

(Impact of Design Requirements on Customer 

Requirements) 

 

 

VI. 

Correlation Matrix 

 
I. 

Voice of Customer 

(Customer 

Requirements 

Prioritized 

In Descending Order 

of Importance) 

 

II. 

Competitive 

Analysis 

(Benchmarking 

and Strategic 

Planning) 

 

 
IV.  

Design Targets 

(Quality Metrics, Competitive Benchmarks, Target 

Values, Costs, etc.) 
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Για την πληρέστερη κατανόηση του τρόπου κατασκευής ενός Σπιτιού 

Ποιότητας θα παρατεθούν αναλυτικά τα βήματα συμπλήρωσής του (Σχήμα 2.4 (Chan 

και Wu, 2002a)): 

 

Σχήμα 2.4: Λεπτομερής Δομή ενός Σπιτιού Ποιότητας (Chan και Wu, 2002a). 

Α. Στην πρώτη φάση προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του πελάτη (What’s) ή 

γενικότερα η «Φωνή του Πελάτη» – “Voice of the Customer” (VOC), μέσα από την 

οποία προκύπτουν οι κρίσιμες απαιτήσεις του, που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση 

των «θέλω» του.  

Το αρχικό βήμα, Α1, της παρούσας φάσης είναι η αναγνώριση του πελάτη, 

δηλαδή ποιος είναι και σε ποια κατηγορία ανήκει (π.χ εσωτερικός, ενδιάμεσος ή 

τελικός πελάτης). 

Το επόμενο βήμα, Α2, αφορά την ανίχνευση των «θέλω» του πελάτη. Κάποιες 

από τις πηγές άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για τα «θέλω» του είναι (Chan 

και Wu, 2002a; Han et al., 2001; Τσιότρας, 2002): έρευνα αγοράς, συνεντεύξεις, χρήση 

ερωτηματολογίων, ομάδες εστίασης, ανάλυση ανταγωνιστών, παράπονα πελατών, 

αναπληροφόρηση από: πωλητές-εκθέσεις-συνέδρια, επικοινωνία με τον πελάτη, 

εγγυήσεις, και δημοσιεύσεις σχετικές με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ωστόσο, 



10 
 

συχνά, η «φωνή» του πελάτη ή καλύτερα οι «λέξεις» του είναι υπερβολικά πολλές, 

γενικές και λεπτομερείς, γεγονός που οδηγεί στην αξιοποίηση τεχνικών που βοηθούν 

στην οργάνωση των δεδομένων, ώστε να συμπυκνωθεί ο όγκος των πληροφοριών και 

να διασαφηνιστεί η κρισιμότητα τους. Ενδεικτικά, σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του Kano (Han et al., 2001), το διάγραμμα δέντρου ή το 

διάγραμμα συγγένειας (Chan και Wu, 2002a). 

 Τέλος, σε αυτή τη φάση, στο βήμα Α3, ζητείται από τους ίδιους τους πελάτες 

να αξιολογήσουν τα «θέλω» τους, σύμφωνα με την προσωπική τους εκτίμηση και 

χρησιμοποιώντας κάποια αριθμητική κλίμακα, που δείχνει την ένταση της προτίμησης 

τους (η κλίμακα μπορεί να είναι πεντα-βάθμια, επτα-βάθμια ή εννια-βάθμια ή και σε 

κάποιες περιπτώσεις δεκα-βάθμια) (Chan και Wu, 2002a). 

Β. Στη δεύτερη φάση συμπληρώνεται ο «πίνακας σχεδιασμού» (Planning 

Matrix), που ονομάζεται και ως Why’s στο Σπίτι Ποιότητας. Ουσιαστικά, διεξάγεται 

συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης με 

τους κύριους ανταγωνιστές της, σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης καθεμίας από τις 

απαιτήσεις (What’s) των πελατών (που έχουν αναγνωριστεί στη φάση Α) (Chan και 

Wu, 2002a; Han et al., 2001). Και σε αυτή την περίπτωση κεντρικό ρόλο 

διαδραματίζουν οι πελάτες, οι οποίοι βαθμολογώντας την επιχείρηση και τους 

ανταγωνιστές της αναφορικά με καθεμία τους απαίτηση (What), ουσιαστικά 

απεικονίζουν τη θέση της επιχείρησης στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο 

παρουσιάζονται τόσο ευκαιρίες όσο και σημεία προσοχής για την επιχείρηση. Αποτελεί 

με λίγα λόγια ένα κάλο πλαίσιο, ώστε να θέσει ο οργανισμός στόχους και να μπορέσει 

να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Han et al., 2001).  

Επομένως, το πρώτο βήμα, Β1, είναι η αναγνώριση των κύριων ανταγωνιστών 

της επιχείρησης σχετικά με το προϊόν/υπηρεσία που θέλει να σχεδιάσει ή να 

ανασχεδιάσει (Chan και Wu, 2002a).  

Στο Β2 βήμα διενεργείται η συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας 

με τους ανταγωνιστές της σχετικά με την ικανοποίηση καθεμίας από τις απαιτήσεις του 

πελάτη (What’s). Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από τους ίδιους 

τους πελάτες, μέσα από χρησιμοποίηση αντίστοιχης κλίμακας με το βήμα Α3. Έπειτα, 

τίθενται από τα μέλη της διαλειτουργικής ομάδας σχεδιασμού καθορισμένα επίπεδα 
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στόχων
2
 για κάθε μία απαίτηση (What’s). Έτσι, η εταιρία έχοντας ορίσει στόχους, 

μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική για να τους υλοποιήσει και να 

ικανοποιήσει τους πελάτες της (Chan και Wu, 2002a). 

Στο Β3 βήμα προσδιορίζεται το σημείο πωλήσεων (sale point), που δείχνει την 

επιθυμητή αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων με βάση την ικανοποίηση των 

συγκεκριμένων απαιτήσεων του πελάτη και προϋποθέτει την λήψη της συγκεκριμένης 

απόφασης με τον συνυπολογισμό της παραπάνω πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, τα 

υψηλά επίπεδα πωλήσεων (αριθμητικώς μεταφράζεται σε 1,5) υφίστανται για τα 

σημαντικά What’s, όπου οι ανταγωνιστές έχουν μικρή επίδοση. Μέτρια επίπεδα 

πωλήσεων (αριθμητικώς μεταφράζεται σε 1,25) υφίστανται για χαμηλά επίπεδα 

σημαντικότητας ή μικρές ανταγωνιστικές ευκαιρίες, και τέλος μηδενικό επίπεδο 

πωλήσεων (αριθμητικώς μεταφράζεται σε 1) υφίσταται στις περιπτώσεις ανυπαρξίας 

κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας (Chan και Wu, 2002a). 

Στο Β4 βήμα, και με βάση την παραπάνω πληροφόρηση, προσδιορίζεται ο 

τελικός βαθμός βαρύτητας κάθε απαίτησης του πελάτη (What’s), ώστε να επιτευχθεί ο 

στρατηγικός στόχος που έχει τεθεί. Η μαθηματική διατύπωση είναι η εξής (Chan και 

Wu, 2002a): 

Τελικός Βαθμός Βαρύτητας κάθε What = (Στόχος - Τρέχουσα Θέση)* Σχετικός 

Βαθμός Βαρύτητας του What * Σημείο Πωλήσεων. 

Επομένως, ένα υψηλό σκορ στον παραπάνω τελικό βαθμό βαρύτητας μιας 

απαίτησης του πελάτη (What), δείχνει (πιθανόν) υψηλό επιχειρηματικό όφελος για την 

εταιρία, για αυτό και πρέπει να ιεραρχηθεί η αντίστοιχη απαίτηση (Chan και Wu, 

2002a). 

C. Στην τρίτη φάση αποτυπώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Technical 

measures) ή How’s στο Σπίτι Ποιότητας (Chan και Wu, 2002a). Όπως εύστοχα έχει 

καταγραφεί από τους Han et al. (2001) σε αυτή τη φάση «ακούγεται η φωνή του 

οργανισμού». Σε αυτό το σημείο κεντρικό και κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η 

διαλειτουργική ομάδα σχεδιασμού του προϊόντος/υπηρεσίας (Han et al., 2001).  

                                                           
2
 οι στόχοι πρέπει να είναι: μετρήσιμοι ρεαλιστικοί, κοστολογημένοι (σε πόρους και 

χρήματα) και χρονικά προσδιορισμένοι  (Chan και Wu, 2002a). 
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Το C1 βήμα αποτελεί το στάδιο της μετάφρασης των «θέλω» (What’s) του 

πελάτη στα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά (How’s) του προϊόντος/υπηρεσίας που 

θα τον ικανοποιούν απόλυτα (Han et al., 2001; Chan και Wu, 2002a). Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (How’s) μπορεί να είναι: μέθοδοι, μετρήσεις της εταιρίας, 

χαρακτηριστικά σχεδιασμού, χαρακτηριστικά ποιότητας, που σχετίζονται και μπορούν 

να μετρήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη (What’s). Κάποιες από τις μεθόδους που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό είναι το διάγραμμα αιτίου-

αποτελέσματος, διάγραμμα δέντρου και διάγραμμα συγγένειας (Chan και Wu, 2002). 

Προφανώς, κάθε How’s για να τεθεί στο Σπίτι Ποιότητας θα πρέπει να επηρεάζει 

τουλάχιστον ένα από τα What’s. Έπειτα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος/υπηρεσίας αφού έχουν οριστεί τοποθετούνται στη βάση της οροφής του 

Σπιτιού Ποιότητας, έτσι ώστε κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό να αντιπροσωπεύει μια 

στήλη. 

Στο C2 βήμα προσδιορίζονται οι μονάδες μέτρησης ή άλλες κατευθυντήριες 

γραμμές που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό, ώστε να είναι 

αποτελεσματικώς ορισμένο. Για παράδειγμα, ο χρόνος μετριέται σε λεπτά ή η ποιότητα 

μετριέται με βάση τα ελαττώματα ανά εκατοντάδες ή χιλιάδες κομμάτια (Chan και Wu, 

2002a). 

Στο C3 βήμα αποτυπώνονται οι τρείς πιθανοί ορισμοί των κατευθύνσεων 

βελτίωσης για διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ως εξής: «όσο περισσότερο τόσο 

καλύτερο (για αύξηση), όσο λιγότερο τόσο καλύτερο (για μείωση), και ο στόχος είναι 

το άριστο» (Chan και Wu, 2002a, σ. 30). 

D. Στην τέταρτη φάση συμπληρώνεται ο πίνακας σχέσεων (Relationship 

Matrix), που αποτελεί τον κεντρικό υποπίνακα του Σπιτιού Ποιότητας. Στον 

συγκεκριμένο πίνακα αποτυπώνονται οι συσχετίσεις καθενός από τα «θέλω» του 

πελάτη (What’s) με καθένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά (How’s) του 

προϊόντος/υπηρεσίας. Ο συγκεκριμένος πίνακας συμπληρώνεται με τη χρήση αριθμών 

ή συμβόλων, που δείχνουν την επίδραση καθενός How’s σε κάθε ένα What’s. Όπως 

αναφέρεται υπάρχουν τέσσερα επίπεδα σχέσεων που μπορούν να απεικονιστούν στον 

πίνακα, και είναι τα εξής: «καμία σχέση, αδύνατη/πιθανή σχέση, μέτρια σχέση, και 

δυνατή σχέση». Οι αριθμητικές κλίμακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

ποσοτικοποιήσουν τις σχέσεις είναι δύο ειδών: (0,1,3,9) ή (0,1,3,5). Τέλος, τα σύμβολα 

που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη του βαθμού της σχέσης των How’s με τα 
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What’s είναι: <blank> (καμία σχέση), ∆ (αδύναμη σχέση), Ο (μέτρια σχέση) και ⨁ 

(δυνατή σχέση) (Chan και Wu, 2002a). 

E. Στην πέμπτη φάση συμπληρώνεται η οροφή του Σπιτιού της Ποιότητας 

(HOQ), δηλαδή ο πίνακας οροφής  ή πίνακας συσχετίσεων (Roof matrix ή Correlation 

Matrix). Σε αυτό το σημείο διενεργούνται συσχετίσεις μεταξύ των τεχνικών 

χαρακτηριστικών (How’s) για το προϊόν/υπηρεσία. Επίσης, σε αυτή τη φάση η 

διαλειτουργική ομάδα σχεδιασμού, που είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του, μπορεί 

να διαπιστώσει εάν και πόσο επηρεάζονται τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(How’s) από μια μεταβολή ενός από αυτά. Tα συχνότερα είδη σχέσεων μεταξύ των 

How’s που αποτυπώνονται είναι: δυνατή θετική επίδραση, μέτρια θετική επίδραση, 

καμία επίδραση, μέτρια αρνητική επίδραση, δυνατή αρνητική επίδραση. Επίσης, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε σύμβολα (√√, √, <blank>, x, xx), είτε αριθμοί 

(3,1,0,-1,-3), για να αποτυπώσουν τις παραπάνω σχέσεις (Chan και Wu, 2002a). 

F. Η τελευταία φάση αφορά την συμπλήρωση του «τεχνικού πίνακα» (Technical 

Matrix), όπου αποτυπώνονται πληροφορίες σχετικά με την τελική επίδραση κάθε 

τεχνικού χαρακτηριστικού (How’s) στην ικανοποίηση των «θέλω» του πελάτη 

(What’s). Αναλυτικά, στο τελευταίο βήμα F, υπολογίζεται ο τελικός βαθμός βαρύτητας 

κάθε How’s αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης όλων των What’s. Συγκεκριμένα, ο 

υπολογισμός του τελικού βαθμού βαρύτητας κάθε How’s, ώστε να ικανοποιεί το 

σύνολο των προσδοκιών των πελατών, δίνεται από τον μαθηματικό τύπο (Han et al., 

2001): 

1

n

j i ij

i

D A R


 , , 1,...,j j m   

Όπου, 

 Dj: ο τελικός βαθμός βαρύτητας του j τεχνικού χαρακτηριστικού 

 Rij: Οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας των τεχνικών 

χαρακτηριστικών ως προς τις απαιτήσεις 

 Αi: Βαθμός σημαντικότητας της i απαίτησης 

 n: ο αριθμός των απαιτήσεων του πελάτη (What’s) 

 m: ο αριθμός των τεχνικών χαρακτηριστικών (How’s). 
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Έτσι, με τα παραπάνω βήματα μπορεί να κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο 

Σπίτι Ποιότητας, το αποτέλεσμα του οποίου επεξεργάζεται και κατευθύνει τη λήψη 

σημαντικών, όπως αναφέρθηκε, αποφάσεων. 

 

2.1.3  ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ QFD 

 

Σε αυτό το σημείο, εφόσον έχει προηγηθεί η περιγραφή της μεθόδου QFD και η 

διαδικασία συμπλήρωσης του πρώτου Σπιτιού Ποιότητας, αξίζει να αναφερθούν μερικά 

από τα πιο σημαντικά οφέλη και μειονεκτήματα που προκύπτουν μέσα από την 

εφαρμογή της. Σκοπίμως παρουσιάζονται στην ίδια ενότητα και σε αντιπαραβολή τα 

οφέλη και τα τρωτά σημεία της μεθόδου, ώστε να παρουσιαστούν και «οι δύο όψεις του 

νομίσματος», με σκοπό να καταστεί ευκολότερη η αξιολόγηση της συνολικής εικόνας 

της QFD. 

Ουσιαστικά, τα οφέλη της QFD προήλθαν μέσα από τη μελέτη της 

αρθρογραφίας των Andronikidis et al. (2009), Bouchereau και Rowlands (2000), Han et 

al. (2001) και Τσιότρας (2002). Αντίστοιχα, τα μειονέκτημα της μεθόδου 

συγκεντρώθηκαν μέσα από τη μελέτη των άρθρων των Andronikidis et al. (2009) και 

Bouchereau και Rowlands (2000). Έτσι, ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2.1) περιέχει 

συγκεντρωτικά τα οφέλη και μειονεκτήματα της QFD, ως εξής: 

Πίνακας 2.1: Οφέλη & Μειονεκτήματα της QFD. 

Οφέλη της QFD Μειονεκτήματα της QFD 

 Αύξηση πωλήσεων, μεριδίου 

αγοράς και κέρδους. 

 Διαχείριση και ανάλυση μεγάλου 

όγκου δεδομένων και στοιχείων, που 

συχνά χαρακτηρίζονται από 

υποκειμενικότητα. 

 Μείωση του κόστους για το 

σχεδιασμό προϊόντος/υπηρεσίας. 

 Χρονοβόρα διαδικασία εισαγωγής των 

δεδομένων, σύμφωνα με τον 

παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο. 

 Μείωση αλλαγών του προϊόντος/ 

υπηρεσίας ή και ταχύτερη 

ανταπόκριση σε ενδεχόμενο 

εμφάνισης τους. 

 Πολυπλοκότητα, μεγάλη έκταση του 

Σπιτιού Ποιότητας, καθώς και 

ανακριβής καθορισμός των τιμών 

στόχων, που εισάγονται σε αυτό. 
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 Μικρότερος Χρόνος Κύκλου.  Δυσκολία εκτίμησης των σχέσεων 

μεταξύ κάθε απαίτησης (What’s) των 

πελατών με καθένα από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (How’s) του 

προϊόντος/υπηρεσίας, και μεταξύ της 

συσχέτισης των τεχνικών 

χαρακτηριστικών (How’s). 

 Μικρότερο κόστος εκκίνησης (Start 

up cost). 

 

 Ασάφεια στη δήλωση ή έκφραση της 

«φωνής του πελάτη», καθώς και 

δυσκολία στη μετάφραση των «θέλω» 

του (What’s) σε μετρήσιμα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (How’s), εξαιτίας της 

χρήσης μη κοινής γλώσσας 

επικοινωνίας. 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους, μέσα 

από αποφυγή αλλαγών, κατά τη 

διάρκεια παροχής μιας υπηρεσίας. 

 Ανεπαρκής (πολλές φορές) ορισμός 

της έντασης της σχέσης των 

απαιτήσεων του πελάτη (What’s) με 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά (How’s)  

του προϊόντος/υπηρεσίας στο Σπίτι 

Ποιότητας. 

 Μείωση της εμφάνισης νέων 

προβλημάτων και επίτευξη 

καλύτερης επίδοσης. 

 Επίδραση και μεταφορά ενός λάθους, 

που μπορεί να συμβεί σε ένα στάδιο 

της μεθόδου, στα επόμενα στάδια. 

 Σχεδιασμός προϊόντων/ υπηρεσιών 

που ικανοποιούν τις προσδοκίες 

του πελάτη. 

 Χρήση απόλυτων τιμών ορισμένης 

κλίμακας, με στόχο την εκχώρηση 

βαρυτήτων σημαντικότητας, που 

αφορούν τα «θέλω» του πελάτη 

(What’s) και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (How’s) του 

προϊόντος/υπηρεσίας. 

  Αποτελεσματικότερος τρόπος 

διαχείρισης της ζήτησης και των 

πόρων της επιχείρησης. 

 Υπόθεση ότι η σχέση μεταξύ των 

What’s και How’s είναι γραμμική. 

 Συλλογή και αρχειοθέτηση 

κρίσιμων πληροφοριών. 

 Η QFD είναι ποιοτική μέθοδος. 

 Αύξηση της πιθανότητας για 

δημιουργία καινοτομιών και 

 Συνήθης τάση ολοκλήρωσης της 

μεθόδου στο σχεδιασμό του πρώτου 
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ενίσχυση της σταθερότητας 

σχετικά με το σχεδιασμό της 

διασφάλισης ποιότητας. 

Σπιτιού Ποιότητας-HOQ. 

 Παροχή χρήσιμων πληροφοριών 

προς ανάδειξη ευκαιριών, μέσω της 

αξιοποίησης της συγκριτικής 

αξιολόγησης με ανταγωνιστές. 

 

 Βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών 

μέσα από τη συμμετοχή των 

πελατών, σχετικά με την ιεράρχηση 

των απαιτήσεών τους εκχωρώντας 

οι ίδιοι βαρύτητες σημαντικότητας. 

 

 Πλήρης κατανόηση των «θέλω» 

του πελάτη, και μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησής του. 

 

 Ενίσχυση της ομαδικότητας, της 

ανταλλαγής ιδεών, καθώς και της 

επικοινωνίας σ’ όλο τον 

οργανισμό. 

 

 Μείωση των εγγυήσεων και 

αποζημιώσεων. 

 

 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η QFD προσφέρει μια σειρά από διόλου 

ευκαταφρόνητα πλεονεκτήματα ή οφέλη, που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός 

οργανισμού, καθώς δραστηριοποιείται μέσα σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, η QFD στην κλασσική της μορφή, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 

διαθέτει και αρκετά μειονεκτήματα, που όπως θα αναφερθεί παρακάτω στην ενότητα 

«Λόγοι συνδυασμένης εφαρμογής της QFD με AHP-ANP» αντιμετωπίζονται με τη 

συμβολή κάποιων άλλων ποσοτικών μεθόδων, όπως είναι οι μέθοδοι AHP και ANP. 
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2.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ (ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS-AHP) 

 

Η διαδικασία της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP) αναπτύχθηκε από τον Saaty τη 

δεκαετία του 70’ (Saaty, 1987) και από τότε αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και 

εφαρμόσιμες μεθόδους για την επίλυση πολυκριτηριακών και πολύπλοκων 

προβλημάτων. Διακρίνεται από απλότητα και ευκολία στον τρόπο εφαρμογής της, 

γεγονός που έχει βοηθήσει στην ταχύτατη εξάπλωση και διάδοσή της (Δούμπος και 

Ζαπουνίδης, 2001). 

Η μέθοδος AHP, όπως αναφέρθηκε, εφαρμόζεται για την επίλυση 

πολυκριτηριακών προβλημάτων και επιτρέπει στον λήπτη της απόφασης να 

μοντελοποιεί με ιεραρχικό τρόπο το υπάρχον πρόβλημα ορίζοντας: τον στόχο, τα 

κριτήρια, τα υποκριτήρια και τις εναλλακτικές επιλογές απόφασης (Saaty, 1987). 

Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθούνται ώστε να ληφθεί η καλύτερη από 

τις εναλλακτικές επιλογές απόφαση ενός προβλήματος είναι (Ηο, 2008; Saaty, 1987; 

Shahin and Mahbod, 2007): 

1. Κατασκευή της ιεραρχίας του προβλήματος (hierachy construction) 

2. Διενέργεια δυαδικών συγκρίσεων των στοιχείων του προβλήματος 

(pairwise comparisons) 

3. Εξαγωγή του διανύσματος προτεραιοτήτων των στοιχείων (priority 

vector derivation) 

4. Έλεγχος συνέπειας 

5. Σύνθεση των σχετικών βαθμών βαρύτητας (relative weights 

aggregation) ώστε να προκύψουν οι τελικές προτεραιότητες των 

εναλλακτικών επιλογών απόφασης. 

Στο πρώτο βήμα, αρχικά, το πρόβλημα αποσυντίθεται στα δομικά του μέρη και 

στη συνέχεια δομείται σε ιεραρχία με τα ακόλουθα επίπεδα (Σχήμα 2.5): γενικός στόχος 

(πρώτο επίπεδο-κορυφή ιεραρχίας), κριτήρια (δεύτερο επίπεδο), υποκριτήρια (τρίτο 

επίπεδο) για κάθε κριτήριο, και εναλλακτικές επιλογές απόφασης (τέταρτο επίπεδο) 

(Saaty, 1987; Δούμπος και Ζαπουνίδης, 2001). Έτσι, κατασκευάζεται η ιεραρχία του 

προβλήματος. 
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Σχήμα 2.5: Σύνθεση ενός προβλήματος σε ιεραρχία για τη λήψη αποφάσεων μέσω της μεθόδου 

AHP (Δούμπος και Ζαπουνίδης, 2001, σ. 107). 

Στο δεύτερο βήμα της μεθόδου, ουσιαστικά διενεργούνται κατά ζεύγη 

συγκρίσεις όλων των στοιχείων από κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, που έχει οριστεί, σε 

σχέση με ένα στοιχείο από το προηγούμενο επίπεδο. Ξεκινώντας από το δεύτερο 

επίπεδο, όλα τα στοιχεία (κριτήρια) του υποβάλλονται σε κατά ζεύγη σύγκριση υπό το 

πρίσμα του γενικού σκοπού του προβλήματος. Έπειτα, όλα τα στοιχεία (υποκριτήρια) 

του τρίτου επιπέδου υποβάλλονται σε κατά ζεύγη σύγκριση σε σχέση με κάθε ένα από 

τα στοιχεία (κριτήρια) του δευτέρου επιπέδου. Ο τερματισμός της διαδικασίας 

υφίσταται με τις συγκρίσεις των εναλλακτικών επιλογών απόφασης (τελευταίο επίπεδο) 

σε σχέση με κάθε στοιχείο από το προηγούμενο επίπεδο της ιεραρχίας (Δούμπος και 

Ζαπουνίδης, 2001). Η ερώτηση που απευθύνεται στον αποφασίζοντα για τη διεξαγωγή 

των κατά ζεύγη συγκρίσεων των στοιχείων του εκάστοτε επιπέδου αναφορικά με ένα 

κριτήριο του προηγούμενου επιπέδου είναι η εξής: «Πόσο πιο σημαντικό αξιολογείτε 

ότι είναι το στοιχείο “κ” από το στοιχείο “λ” σε σχέση με το γονικό στοιχείο “μ”;»  

(Saaty, 2005b). Οι προτιμήσεις του αποφασίζοντα, αναφορικά με τις κατά ζεύγη 

συγκρίσεις των στοιχείων, διεξάγονται μέσω της χρήσης της θεμελιώδους κλίμακας του 

Saaty, που παίρνει τιμές από το 1 έως το 9, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 2.2) (Saaty, 1987; Δούμπος και Ζαπουνίδης, 2001):  
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Πίνακας 2.2: Ερμηνεία κλίμακας Saaty 

Τιμή Ερμηνεία 

1 Ίση σημαντικότητα. 

3 Ελαφρώς πιο σημαντικό. 

5 Ισχυρά πιο σημαντικό. 

7 Εξαιρετικά σημαντικό. 

9 Απόλυτα πιο σημαντικό. 

2,4,6,8 Ενδιάμεσες τιμές. 

  

Βασιζόμενοι στη χρήση της κλίμακας του Saaty το σύνολο των αριθμητικών 

διαβαθμίσεων των προτιμήσεων μαζί με τις αντίστροφες τιμές τους είναι: 

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9}.  

Μετά τη διενέργεια των δυαδικών συγκρίσεων, τα αποτελέσματα, δηλαδή τα 

δεδομένα των προτιμήσεων των αποφασιζόντων, χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση 

των πινάκων των δυαδικών συγκρίσεων.  Εν συνεχεία, οι πίνακες δυαδικών συγκρίσεων 

υπόκεινται σε ανάλυση με τη μέθοδο των ιδιοτιμών. Πρακτικά, για κάθε πίνακα 

δυαδικών συγκρίσεων υπολογίζεται η μέγιστη ιδιοτιμή και το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα. 

Αν ορίσουμε για παράδειγμα με aij  τη σημαντικότητα προτίμησης που δίνει ο 

αποφασίζοντας αναφορικά με τη σύγκριση του στοιχείου i σε σχέση με το στοιχείο j, 

τότε για το aij ισχύει: 

 aij >1, αν ο αποφασίζων προτιμά το i στοιχείο σε σχέση με το j 

 aij =1, αν ο αποφασίζων δεν προτιμά περισσότερο κάποιο από τα i,j 

 aij <1, αν ο αποφασίζων προτιμά το j στοιχείο σε σχέση με το i 

Οπότε, οι προτιμήσεις που συγκεντρώνονται μέσα από τις δυαδικές συγκρίσεις των 

στοιχείων εισάγονται στον πίνακα δυαδικών συγκρίσεων Α=[aij]. Σημειώνεται πως οι 

προτιμήσεις συλλέγονται μόνο για τα στοιχεία που είναι πάνω από την κύρια διαγώνιο 

του πίνακα, με εξαίρεση τα στοιχεία της διαγώνιου που είναι όλα ίσα με τη μονάδα. Για 

τα στοιχεία κάτω από την κύρια διαγώνιο ισχύει  aij=1/aji, για κάθε i,j. Επομένως, ο 
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αριθμός των δυαδικών συγκρίσεων που γίνονται σε έναν πίνακα διάστασης n*n 

προκύπτει από τον τύπο: n*(n-1)/2 (Saaty, 1987; Saaty, 1990; Aragones-Beltran et al., 

2014). Όσον αφορά τη συνέπεια των κρίσεων, ισχύει ότι αν το στοιχείο i είναι χ φορές 

ισχυρότερο από το j και το j είναι ψ φορές ισχυρότερο από το k, τότε το i πρέπει να 

είναι χ*ψ φορές ισχυρότερο από το k, αλλιώς οι κρίσεις είναι ασυνεπείς. Είναι, λοιπόν, 

σημαντικό να αποτιμηθεί ο βαθμός της ασυνέπειας του πίνακα Α. Ο πίνακας Α είναι 

συνεπής όταν aij=aik*akj, για όλα τα i,k,j.  

Τώρα, για την εύρεση των σχετικών βαθμών βαρύτητας των στοιχείων με τη 

χρήση του συνόλου των ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συγκρίσεων (Α), 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 Θεωρούμε την εξίσωση Αw = λw, στην οποία με Α συμβολίζεται ο πίνακας δυαδικών 

συγκρίσεων που έχει διάσταση     και με w≠0 ένας πίνακας διάστασης    . Αν 

υπάρχει ένας αριθμός     και ένα μη μηδενικό διάνυσμα w που ικανοποιούν αυτήν 

την εξίσωση, τότε το λ ονομάζεται ιδιοτιμή του Α και το w ονομάζεται ιδιοδιάνυσμα 

του Α που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ. Δηλαδή αν:  

 

 

  

 
 
 
 
  

  

 
   

 
 
 
        και        

          

   

 
   

   
    

      
   

    

  

τότε το λ είναι μία ιδιοτιμή του πίνακα Α με αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα w αν : 

α11 w1 + α12 w2 + . . . . +α1n wn = λ w1 

α21 w1 + α22 w2 + . . . . +α2n wn = λ w2 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        (1)                        

αn1 w1 + αn2 w2 + . . . . +αnn wn = λ wn 

Για να βρούμε τις ιδιοτιμές του πίνακα Α γράφουμε το προηγούμενο σύστημα στη 

μορφή : 
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(α11 – λ) w1 + α12 w2 + . . . . +α1n wn = 0 

(α21 – λ) w1 + α22 w2 + . . . . +α2n wn = 0 

                                      .……………….. . . . .  . . . . . . . . .  .                (2)            

   

(αn1 –λ) w1 + αn2 w2 + . . . . +αnn wn = 0 

 

Το παραπάνω, είναι ένα σύστημα n γραμμικών ομογενών εξισώσεων με n αγνώστους 

w1, w2, …., wn. Το σύστημα αυτό έχει μη μηδενική λύση αν και μόνο αν η ορίζουσα των 

συντελεστών είναι ίση με το μηδέν, δηλαδή αν det(A-λI) = 0. Η τελευταία αυτή εξίσωση 

ή η ισοδύναμη της det(λI-A) = 0 ονομάζεται χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα Α. 

Από τη λύση της χαρακτηριστικής εξίσωσης προκύπτουν οι ιδιοτιμές του πίνακα Α. 

Επιλέγουμε την ιδιοτιμή με τη μέγιστη τιμή λmax και στη συνέχεια λύνουμε το σύστημα 

(1) θέτοντας όπου λ το λmax, έτσι ώστε να υπολογίσουμε το ιδιοδιάνυσμα w του πίνακα 

Α. Στη συνέχεια κανονικοποιούμε το ιδιοδιάνυσμα w διαιρώντας κάθε στοιχείο του wi 

με το άθροισμα    
 
   . Το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα, των οποίων τα στοιχεία 

αθροίζουν στη μονάδα, αναπαριστά τους σχετικούς βαθμούς βαρύτητας των στοιχείων 

(Saaty, 1996; 2005b).  

Το επόμενο βήμα αφορά την εκτίμηση και έλεγχο της συνολικής συνέπειας των 

δυαδικών συγκρίσεων. Έτσι, ο έλεγχος συνέπειας διεξάγεται υπολογίζοντας, για κάθε 

πίνακα δυαδικών συγκρίσεων, τον λόγο συνέπειας, για τον οποίο θα πρέπει να ισχύει: 

(CR=CI/RI) <0,10, όπου CR (Consistency Ratio): Λόγος Συνέπειας , CI (Consistency 

Index: Δείκτης Συνέπειας) = (λmax-n)/(1-n), λmax: η μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα 

δυαδικών συγκρίσεων, και RI: ένας σταθερός αριθμός που έχει προκύψει τυχαία μέσα 

από προσομοίωση (Saaty, 1987). 

Τέλος, σειρά έχει ο προσδιορισμός των τελικών βαθμών βαρύτητας των 

εναλλακτικών επιλογών απόφασης μέσα από τη σύνθεση των σχετικών βαθμών 

βαρύτητας των στοιχείων (κριτήρια, υποκριτήρια και εναλλακτικές επιλογές 

απόφασης). Ουσιαστικά, ακολουθώντας την ιεραρχία από κάτω προς τα πάνω (δηλαδή 

από το κατώτερο στο ανώτερο επίπεδο), εκτελούνται πολλαπλασιασμοί μεταξύ των 

πινάκων που περιλαμβάνουν τους σχετικούς βαθμούς βαρύτητας των στοιχείων του 

προβλήματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εύρεσης των τελικών βαθμών 

βαρύτητας των στοιχείων του προβλήματος σύμφωνα με τη μέθοδο AHP. 
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Σε αυτό το σημείο και εφ’ όσον έχει προηγηθεί η περιγραφή της μεθόδου AHP, 

θεωρείται σκόπιμο, για την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, να παρατεθούν τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Έτσι, στα πλεονεκτήματα της μεθόδου 

συγκαταλέγονται: α) η εύκολη και γρήγορη κατανόησή της από τους λήπτες της 

απόφασης, καθώς στηρίζεται στην απλή δυαδική σύγκριση των στοιχείων του 

προβλήματος (Bana e Costa και Vansnick, 2008), β) η διεξαγωγή της αξιολόγησης τόσο 

με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά κριτήρια (Shahin και Mahbod, 2007), γ) η 

αναγνώριση των ασυνεπειών στις προτιμήσεις των αποφασιζόντων (Kamvysi et al., 

2014; Ηarker και Vargas, 1987), δ) η ικανότητα επίλυσης πραγματικών προβλημάτων 

(Shahin και Mahbod, 2007), ε) η υποστήριξη, με αποτελεσματικό τρόπο, της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο, συστηματικό και 

ορθολογικό πλαίσιο για την κατάταξη ενός συνόλου εναλλακτικών επιλογών 

λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλά και συνήθως αντικρουόμενα κριτήρια (Kamvysi et al., 

2014; Lam και Zhao, 1998). 

Από την άλλη πλευρά έχει ασκηθεί κριτική για τη μέθοδο AHP. Σύμφωνα με 

τους Andronikidis et al. (2009), έχει γίνει λόγος σχετικά με το γεγονός της χρήσης μη 

συγκεκριμένης μαθηματικής θεωρίας αναφορικά με τη θεμελίωση των αξιωμάτων που 

χρησιμοποιούνται. Βέβαια, με τη συνδυασμένη χρήση της “multiattribute utility 

method” μπορεί να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη ένα πρόβλημα που 

παρουσιάζει η AHP αφορά την 9-βαθμια κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη 

διεξαγωγή των κατά ζεύγη συγκριτικών αξιολογήσεων των στοιχείων, όπου μερικές 

φορές αποτυγχάνει να εξαλείψει την ασάφεια του ανθρώπινου νου. Η αντιμετώπιση της 

ασάφειας πραγματοποιείται με τη χρήση της μεθόδου Fuzzy, όπου οι κατά ζεύγη 

συγκρίσεις διενεργούνται με τη χρήση μιας κλίμακας που χωρίζεται σε διαστήματα και 

όχι σε μεμονωμένες τιμές. Αμφίβολο στοιχείο της μεθόδου AHP αποτελεί και ο τύπος 

των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για την άντληση των δεδομένων, μη παρέχοντας 

χρήσιμη πληροφορία σχετικά τις προτιμήσεις των αποφασιζόντων.  

 

2.3 H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (ANALYTIC NETWORK 

PROCESS-ANP) 

Η Διαδικασία Αναλυτικής Δικτύωσης (ANP) αποτελεί γενίκευση της 

Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) (Kahraman et al., 2006). Αναπτύχθηκε από 

τον Saaty και αφορά την επίλυση πολύπλοκων πολυκριτηριακών προβλημάτων με τη 
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χρήση μη γραμμικής δικτύωσης και όχι αυστηρής ιεραρχικής δόμησης (όπως η AHP). 

Καθιστά εφικτή τη διαδικασία λήψης απόφασης με συστηματικό τρόπο, όπου 

συνυπολογίζονται όλες οι αλληλεξαρτήσεις και αναπληροφoρείται το σύστημα 

(Bayazit, 2006). Ειδικότερα, η μέθοδος ANP μελετά τόσο τις εσωτερικές όσο και τις 

εξωτερικές εξαρτήσεις των στοιχείων. Οι εσωτερικές εξαρτήσεις (inner dependence) 

αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων ενός επιπέδου, που 

σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Ενώ, οι εξωτερικές εξαρτήσεις (outer dependence) 

αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα 

(Lee και Tzeng, 2008; Bayazit, 2006). Επιπλέον, η ANP διαθέτει την ικανότητα να 

συνυπολογίζει τις αλληλεξαρτήσεις των στοιχείων απόφασης μέσω της χρήσης του 

υπερπίνακα (supermatrix), ο οποίος αποτελείται από πίνακες που έχουν ως στήλες τους 

σχετικούς βαθμούς βαρύτητας των προαναφερθέντων στοιχείων. Επομένως, η πρώτη 

σημαντική διαφορά της ANP από την AHP έγκειται στην αντικατάσταση της 

ιεραρχικής δόμησης ενός πολυκριτηριακού προβλήματος με την απεικόνιση του σε 

δίκτυο δίνοντας τη δυνατότητα ανάλυσης και συνυπολογισμού των αλληλεξαρτήσεων 

των στοιχείων, ανεξάρτητα από το επίπεδο που ανήκουν και την παροχή 

αναπληροφόρησης (Feedback) (Lin et al., 2015).  

Αρχικά, το πρώτο βήμα της μεθόδου ANP αφορά τη δόμηση του προβλήματος 

σε δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, ένα δίκτυο περιλαμβάνει: συστάδες, στοιχεία και 

συνδέσεις. Ουσιαστικά, για κάθε κριτήριο ελέγχου του προβλήματος, ορίζονται οι 

συστάδες και τα στοιχεία που εμπεριέχοντα σε αυτές (Bayazit, 2006). Ακολούθως, 

αποτυπώνονται οι αλληλεπιδράσεις των στοιχείων, που μπορεί να είναι, είτε 

εσωτερικές, είτε εξωτερικές (Lee και Tzeng, 2008; Bayazit, 2006). Ενδεικτικά, η 

οπτικοποίηση της παραπάνω περιγραφής φαίνεται στο παράδειγμα του παρακάτω 

Σχήματος 2.6, όπου απεικονίζεται ένα δίκτυο με 5 συστάδες: C1,C2,C3,C4,C5. Οι 

συστάδες συνδέονται με βέλη, όπου η διεύθυνση τους δείχνει τη φορά της εξάρτησης 

τους (εξωτερική αλληλεξάρτηση). Επίσης, αποτυπώνονται και εσωτερικές 

αλληλεξαρτήσεις, όπου αναπαρίστανται με ένα βρόγχο (κυκλικό βέλος), δείχνοντας την 

εμφάνιση αλληλεξαρτήσεων των στοιχείων εντός της ίδιας συστάδας (C5,C4,C3). 
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  Σχήμα 2.6: Αποτύπωση ενός Δικτύου που χρησιμοποιείται στην ANP. 

Εφόσον έχει δομηθεί το πρόβλημα και έχουν διασαφηνιστεί οι αλληλεπιδράσεις 

των στοιχείων του δικτύου, το επόμενο βήμα αφορά τις ανά ζεύγη συγκρίσεις της 

επίδρασης των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων/συστάδων, χρησιμοποιώντας την 

θεμελιώδη κλίμακα (1-9) (που παρουσιάστηκε στην μέθοδο AHP). Τελικά, με την 

ολοκλήρωση όλων των δυαδικών συγκρίσεων συνδυάζονται τα αποτελέσματα (τα 

διανύσματα προτεραιότητας των στοιχείων) και αποτυπώνονται οι τελικές 

προτεραιότητες των εναλλακτικών επιλογών απόφασης με τη χρήση του υπερπίνακα, 

ώστε να ληφθεί μια συγκεκριμένη απόφαση από τον λήπτη αυτής (Bayazit, 2006).  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να περιγραφεί η έννοια και χρησιμότητα 

του υπερπίνακα, καθώς είναι το επόμενο και καθοριστικό βήμα, που ουσιαστικά 

διαφέρει από τη μέθοδο της AHP, ώστε να βρεθούν οι τελικές προτεραιότητες των 

στοιχείων του προβλήματος. Έτσι, ο υπερπίνακας είναι το εργαλείο με το οποίο 

μπορούν να συνυπολογιστούν τα επιμέρους διανύσματα προτεραιοτήτων, που 

βρέθηκαν, είτε από εσωτερική, είτε από εξωτερική εξάρτηση των στοιχείων/συστάδων, 

και τελικά να βρεθούν οι τελικοί βαθμοί βαρύτητας τους (Kahraman et al., 2006). 

Τώρα, οι τελικοί βαθμοί βαρύτητας προκύπτουν καθώς ο υπερπίνακας, δεδομένου ότι 

είναι στοχαστικός (δηλαδή κάθε του στήλη αθροίζει στη μονάδα), διαχωρίσιμος 

(irreducible) (λmax =1, μοναδική ιδιοτιμή) και ακυκλικός  (acyclic), ανυψώνεται σε μια 

μεγάλη δύναμη (έστω k→∞). Για να υπολογιστεί η οριακή μορφή του υπερπίνακα 

πρέπει να υψωθεί σε επαρκώς μεγάλη δύναμη k μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση. Δηλαδή 

όταν όλες οι στήλες του γίνουν πανομοιότυπες. Μετά την επίτευξη της σύγκλισης, ο 

πινάκας δεν αλλάζει μορφή για δύναμη μεγαλύτερη από k +1. Επομένως, οι οριακές 

προτεραιότητες του υπερπίνακα δίνουν τους τελικούς βαθμούς βαρύτητας των 
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στοιχείων του προβλήματος και αποτελούν τη λύση του (Saaty, 2005b; Aragones-

Beltran et al., 2014; Patrovi, 2002). 

 

2.4 ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ QFD - AHP-ANP 

 

Παρόλο που η κλασσική εφαρμογή της QFD αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμη και 

σημαντική μέθοδο για την ικανοποίηση του πελάτη και κατ’ επέκταση για την επιτυχία 

των επιχειρήσεων, απαιτείται η συνδρομή άλλων ποσοτικών μεθόδων, ώστε να 

ξεπεραστούν τα μειονέκτημα της και να βελτιωθεί η διαδικασία σχεδιασμού των 

προϊόντων/υπηρεσιών (Mehrjerdi, 2010; Raharjo et al., 2007; Partovi, 2002; Kamvysi et 

al., 2014). Έτσι, είναι σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιείται η συνδυασμένη χρήση 

της QFD με άλλα εργαλεία λήψης αποφάσεων όπως (Mehrjerdi, 2010): QFD-AHP, 

QFD-ANP, QFD-DEA (Data Envelopment Analysis), QFD-GP(Goal Programming), 

QFD-EXPERT SYSTEM, FUZZY QFD, DYNAMIC QFD. Στην συγκεκριμένη 

ενότητα θα εστιάσουμε στην μεθοδολογία QFD-AHP-ANP, που εφαρμόζεται στο 

πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας.  

Η μεθοδολογία QFD-AHP-ANP προκύπτει από την ενσωμάτωση των ΑΗΡ και 

ΑΝΡ στον τομέα της ιεράρχησης των απαιτήσεων του πελάτη (What’s) και των 

τεχνικών χαρακτηριστικών (How’s) (Mazur, 2015). Με αυτόν τον τρόπο 

ελαχιστοποιούνται τα τρωτά σημεία στη συμπλήρωση του πίνακα σχέσεων 

(Relationship matrix) και του πίνακα οροφής (Roof matrix).  

Παρόλο που η κλασσική εφαρμογή της QFD ενσωματώνει τη «Φωνή του 

Πελάτη» σε όλα τα στάδια της μεθόδου, εντούτοις υπάρχει πιθανότητα να μην 

αποτυπωθούν οι πραγματικές επιθυμίες του, επηρεάζοντας τη συνολική διαδικασία 

μετάφρασης τους σε κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. Μία εκ των 

αιτιών, θα μπορούσε να εντοπιστεί στο γεγονός ότι η «Φωνή του Πελάτη» 

χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα, ασάφεια και πολλές φορές είναι διφορούμενη, 

με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με τον ίδιο τρόπο, μια 

λεκτική περιγραφή (Chan και Wu, 2005; Kamvysi et al., 2014). Επιπλέον, δεδομένου 

ότι η QFD φέρνει σε επικοινωνία ειδικούς από διάφορα τμήματα του οργανισμού, είναι 

λογικό να υπάρχουν διαφορετικές ή και αντικρουόμενες απόψεις, γεγονός που 

δυσκολεύει τη διαδικασία αποτύπωσης των What’s και την ιεράρχηση των How’s 
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(Temponi et al., 1999). Ακόμη, επικρατεί η άποψη της τάσης των πελατών να 

βαθμολογούν τις επιθυμίες τους με το μέγιστο δυνατό βαθμό της κλίμακας (σε 

απόλυτες τιμές, π.χ 1-5) που χρησιμοποιείται, καθώς και να απαντούν διαφορετικά από 

αυτό που πραγματικά πιστεύουν (Raharjo et al., 2007). Επιπλέον η QFD είναι μια 

ποιοτική μέθοδος, που στερείται το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο για τη 

διεξαγωγή πιο σύνθετων διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Kamvysi et al., 2014; 

Bouchereau and Rowlands, 2000). 

  Τα παραπάνω προβλήματα επιλύονται μέσα από την χρήση της μεθόδου AHP 

στη συμπλήρωση του πίνακα σχέσεων (Relationship matrix) στο Σπίτι της Ποιότητας 

(HOQ). Το πλεονέκτημα που δίνεται μέσα από τη συνδυασμένη χρήση QFD-AHP 

παρουσιάζεται στην ικανότητα της AHP να αναγνωρίζει τις «λεπτές» διαφορές στις 

προτιμήσεις των πελατών μέσα από τις κατά ζεύγη συγκριτικές αξιολογήσεις των 

How’s σχετικά με τα What’s, καθώς και της ικανότητας ενσωμάτωσης στη διαδικασία 

λήψης απόφασης των ποιοτικών με τα ποσοτικά κριτήρια. Επίσης, συμβάλει 

αποτελεσματικά και στον έλεγχο της συνέπειας των ποσοτικοποιημένων πλέον 

αποφάσεων (Andronikidis et al., 2009; Raharjo et al., 2007). Ακόμη, η μέθοδος AHP 

μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς 

αποτελεί ένα δομημένο τρόπο που κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων, συμβάλλει στην 

εκδήλωση των προτιμήσεων και στον προσδιορισμό της έντασης της σχέσης των 

What’s με τα How’s στο Σπίτι της Ποιότητας (Karsak et al., 2002). Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός της ικανότητας της AHP να μοντελοποιεί την ανθρώπινη σκέψη, μέσα από 

την ανάλυση ενός πολύπλοκου προβλήματος στα θεμελιώδη συστατικά του, και την 

ιεράρχηση των εναλλακτικών επιλογών που βασίζονται στις δυαδικές συγκρίσεις των 

στοιχείων (Kamvysi, 2014; Karsak et al., 2002). Συμπερασματικά, η AHP αποτελεί ένα 

δομημένο τρόπο επίλυσης πολύπλοκων πολυκριτηριακών προβλημάτων, που συμβάλει 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ασάφειας και της αμφίβολης ιεράρχησης των 

προτεραιοτήτων των πελατών (όπως έχει αναφερθεί σε παραπάνω ενότητα).  

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της μεθόδου ANP στη κατασκευή του Σπιτιού 

Ποιότητας, η συμβολή της εντοπίζεται στη συμπλήρωση του πίνακα οροφής των 

συσχετίσεων των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και στην τελική 

ιεράρχηση αυτών. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί τον ANP υπερπίνακα, ώστε 

να καθοριστούν οι προτεραιότητες μεταξύ των How’s. Συγκεκριμένα, η ANP βοηθάει 

στην εξάλειψη της υποκειμενικότητας των υπολογισμών που πραγματοποιούνται στον 

πίνακα οροφής, καθώς και στη χρήση συμμετρικής ή ασύμμετρης συσχέτισης των 
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τεχνικών προδιαγραφών, ανάλογα με το είδος της συσχέτισης που ταιριάζει στην κάθε 

περίπτωση. Σε αντίθεση με την QFD, υποθέτει ότι η σχέση των στοιχείων στο Σπίτι της 

Ποιότητας (HOQ) είναι μη γραμμική, γεγονός που βοηθά στην κατανόηση του τρόπου 

με τον οποίο μια αλλαγή σε ένα στοιχείο επηρεάζει τα υπόλοιπα. Τέλος, ακόμη ένα 

πλεονέκτημα που προσφέρει η συνδυασμένη χρήση των QFD-ANP είναι η παράλληλη 

αναπληροφόρηση του συστήματος, που προκύπτει από την ενσωμάτωση των 

συσχετίσεων των How’s στον πίνακα οροφής εντός των υπολοίπων απαραίτητων 

υπολογισμών για τη συμπλήρωση του Σπιτιού Ποιότητας (Andronikidis et al., 2009).  

Συμπερασματικά, η συνδυασμένη χρήση των μεθόδων AHP-ANP στο Σπίτι της 

Ποιότητας, αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη και απαραίτητη, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα της QFD, και να επιτελέσει, με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, τον στόχο της, που είναι η ικανοποίηση της «Φωνής του Πελάτη».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: QFD & O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρατεθούν οι ενότητες που αφορούν: τις εφαρμογές 

της QFD και της συνδυασμένης χρήσης QFD-AHP-ANP στην εκπαίδευση, τον ορισμό 

της ποιότητας στην εκπαίδευση, τον ρόλο του πελάτη στο σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα που χρησιμεύουν στον σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος υψηλής ποιότητας. 

 

3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ QFD ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ QFD-AHP-ANP 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, παρατηρήθηκαν αρκετές εφαρμογές 

της μεθόδου QFD για τη βελτίωση ή το σχεδιασμό ποικίλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τους Kamvysi et al. 

(2014), οι διάφορες εφαρμογές της μεθόδου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε 

κύριες κατηγορίες: σχεδιασμός και αξιολόγηση μαθήματος, βελτίωση της ποιότητας 

στην εκπαίδευση, ενίσχυση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και προγραμματισμός ερευνητικού έργου. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις παραπάνω κατηγορίες παρατηρούνται αρκετά 

περιορισμένες εφαρμογές σχετικά με τον σχεδιασμό μαθήματος.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή της μεθόδου 

QFD συνδυάζεται με την AHP και την ANP, καθώς και με άλλες μεθόδους όπως το 

Servqual, Kano και Conjoint Analysis (Συνδυαστική Ανάλυση). Στον παρακάτω πίνακα 

αναφέρονται εφαρμογές που έχουν ως βάση τη μεμονωμένη ή συνδυασμένη χρήση των 

μεθόδων: QFD, AHP και ANP και αφορούν τον σχεδιασμό ενός μαθήματος. Ο λόγος 

ενασχόλησης μόνο με την κατηγορία του σχεδιασμού ενός μαθήματος με βάση τη 

συνδυασμένη ή μεμονωμένη χρήση των μεθόδων QFD, AHP και ANP έγκειται στο 

σκοπό της παρούσας εργασίας, που είναι η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-

AHP-ANP για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος υψηλής ποιότητας. 

Ουσιαστικά, στον παρακάτω πίνακα εμπεριέχεται μια γενική περιγραφή του σκοπού της 

εφαρμογής των προαναφερθέντων μεθόδων, για το σχεδιασμό ενός μαθήματος, ανά 

συγγραφέα, ως εξής: 
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Πίνακας 3.1: Εφαρμογές της QFD σχετικά με το σχεδιασμό ενός μαθήματος 

Συγγραφέας Περιγραφή 

Wiklund και 

Wiklund (1999) 

Παρουσιάστηκε η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού μαθήματος που 

εστιάζει στη ικανοποίηση του φοιτητή και τη μάθηση, με τη 

συνδυασμένη χρήση των μεθόδων QFD και Conjoint Analysis 

(Συνδυαστική Ανάλυση).  

Kamvysi et al. 

(2014) 

Εφαρμόστηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο QFD-LP-GW-Fuzzy για την 

ιεράρχηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων «ακούγοντας τη φωνή» 

των φοιτητών. 

Hwarng και Teo 

(2001) 

Εφαρμόστηκε μια τριών φάσεων μεθοδολογία QFD με τρείς 

διαφορετικούς σκοπούς, που αφορούν: τον σχεδιασμό και παράδοση 

ενός μαθήματος, τη δήλωση του μαθήματος και τη διαδικασία 

υποβολής αίτησης προς χορήγηση χρηματικού κονδυλίου σχετικά με 

ένα ερευνητικό έργο. 

Benjamin et al. 

(1998) 

Παρουσιάστηκε η εφαρμογή της μεθόδου QFD στα πλαίσια 

σχεδιασμού ενός ακαδημαϊκού μαθήματος του Florida A & M 

University. 

Verna (2014) Εφαρμόστηκε η μέθοδος της QFD στο μάθημα της λογιστικής με 

στόχο τη δημιουργία ενός μαθήματος, όπου οι μαθησιακές 

απαιτήσεις των φοιτητών μεταφράζονται σε κατάλληλες 

εκπαιδευτικές στρατηγικές. 

Duffuaa et al. 

(2003) 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της QFD για να σχεδιαστεί ένα βασικό 

μάθημα στατιστικής στο τμήμα μηχανικά συστήματα του King Fahd 

University of Petroleum and Minerals. 

 

Murgatroyd 

(1993) 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της QFD με στόχο το σχεδιασμό, ανάπτυξη 

και παράδοση ενός εξ’ αποστάσεως και υψηλής ποιότητας 

μαθήματος. 

Higgins et al. 

(1994) 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της QFD με στόχο την αναθεώρηση 

ενός μαθήματος στο τμήμα των μηχανικών του Πανεπιστημίου του 

Glamorgan, που κατευθύνεται από την άποψη των φοιτητών. 

Shamsuddin 

(2006) 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της QFD κατά την οποία οι προσδοκίες του 

πελάτη μεταφράστηκαν σε εκπαιδευτικές προδιαγραφές. 

Chan et al. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της QFD ώστε να αναπτυχθεί ένα 
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(2009) πελατο-κεντρικό μάθημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

  

Nguyen et al. 

(2006) 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της QFD ώστε να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης, που σχετίζεται με την επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων, που έχουν τεθεί για το μάθημα. 

Violante και 

Vezzetti (2012) 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος QFD για το σχεδιασμό εξ’ αποστάσεως 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τομέα της εκπαίδευσης των 

μηχανικών. 

Mazur (1996) Εφαρμόστηκε η μέθοδος QFD για το σχεδιασμό ενός προγράμματος 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Franceschini  

και Terzago 

(1998) 

Εφαρμόσθηκε η χρήση της μεθοδολογίας QFD-AHP για το 

σχεδιασμό ενός μαθήματος κατάρτισης. 

Sirias (2012) 

 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος QFD για το σχεδιασμό ενός 

μαθήματος, στα πλαίσια της διδασκαλίας της μεθόδου, και με τη 

συμμετοχή των φοιτητών. 

Peters et al. 

(2005) 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος της QFD και ειδικότερα η χρήση του HOQ, 

ώστε να διευκολυνθεί η σχεδίαση ενός μαθήματος Διοίκησης 

Λειτουργιών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). 

 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

«Η ποιότητα δεν είναι πράξη, είναι συνήθεια.» (Αριστοτέλης) 

Αδιαμφισβήτητα η έννοια της ποιότητας απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, καθότι μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οδηγό προς 

την αριστεία και επιτυχία. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ένας 

συγκεκριμένος ορισμός, διότι αποτελεί μια υποκειμενική και αφηρημένη έννοια, που 

αντιμετωπίζεται ποικιλοτρόπως, ανάλογα με την οπτική γωνία του αξιολογητή (Sahney 

et al., 2006). Εύστοχα έχει αποδοθεί η έννοια της ποιότητας ως σχετική, κατά την οποία 

τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέλη αξιολογούν με διαφορετική βαρύτητα, και σύμφωνα 

με συγκεκριμένα-προσωπικά ενδιαφέροντα και κίνητρα, τις διαστάσεις της ποιότητας 

της υπηρεσίας που καταναλίσκουν (Kamvysi et al., 2014). 
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Κάποιες από τις εκφράσεις-ορισμοί της ποιότητας για την εκπαίδευση (Sahney 

et al., 2006 σ. 267; Mizikaci, 2006, σ. 38) φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.2, ως 

εξής: 

Πίνακας 3.2: Ορισμοί ποιότητας στην εκπαίδευση  

Ποιότητα στην εκπαίδευση 

I. «Αριστεία» 

II. «Καταλληλότητα για το σκοπό» 

III. «Συμμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στους σχεδιασμένους 

στόχους, προδιαγραφές και απαιτήσεις» 

IV. «Καταλληλότητα του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και εμπειρία χρήσης» 

V. «Κάλυψη ή υπερκάλυψη των προσδοκιών των πελατών στην εκπαίδευση» 

VI. «Προστιθέμενη αξία» 

VII. «Μηδέν ελαττωματικά» 

  

Ενδιαφέρουσα είναι και η προσπάθεια απόδοσης της έννοιας της ποιότητας για 

την εκπαίδευση από τους Cheng και Tam (1997), Karapetrovic και Willborn (1997) και 

O’Neil και Palmer (2004). Συγκεκριμένα, στο άρθρο των Cheng και Tam (1997) 

αναφέρεται η ποιότητα στην εκπαίδευση ως το είδος ενός συνόλου στοιχείων που 

εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα περνώντας από τη διαδικασία “input-process-

output”, και έχουν ως αποτέλεσμα τη παροχή μιας υπηρεσίας που ικανοποιεί απόλυτα 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, μέσω της κάλυψης των 

εκφρασμένων και μη προσδοκιών. Εν συνεχεία, οι Karapetrovic και Willborn (1997) 

ορίζουν την ποιότητα στην εκπαίδευση ως η ικανότητα της γνώσης που αποκτούν οι 

φοιτητές να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών. Η τελευταία 

προσπάθεια ορισμού της ποιότητας στην εκπαίδευση, που παρατίθεται στην παρούσα 

ενότητα, επιχειρήθηκε από τους O’Neil και Palmer (2004) ορίζοντας την ως η διαφορά 

μεταξύ αυτών που προσδοκούνται και της αντίληψης που έχουν για την πραγματική 

παράδοση της υπηρεσίας.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Διάγραμμα 3.1, που αποτυπώνει τις δυναμική σχέση 

της ποιότητας των επιμέρους παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα της 

εκπαίδευση. Αν δούμε για παράδειγμα την ποιότητα της διδασκαλίας, φαίνεται πως 

επηρεάζει την ποιότητα των αποφοίτων, ενώ επηρεάζεται από τις ικανότητες του 

προσωπικού και την παροχή εξοπλισμού και υποστηρικτικών υπηρεσιών (Owlia και 

Aspinwall, 1997).  

 

Διάγραμμα 3.1: Διάγραμμα για την ποιότητα στην εκπαίδευση (Owlia και Aspinwall, 

1997, σ. 528) 

Το συμπέρασμα που μπορεί να καταλήξει κάποιος, μέσα από τις παραπάνω 

αναφορές, είναι ότι η ποιότητα σαν έννοια είναι στενά συνυφασμένη με τον πελάτη και 

την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών του με το καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Επομένως, για να προσφερθεί μια υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική υπηρεσία, θα πρέπει 

ο εκάστοτε οργανισμός να εστιάσει και να θέσει ως κέντρο και οδηγό των αποφάσεων 

του τον πελάτη, και βάσει αυτού να υλοποιήσει τις στρατηγικές του. 
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3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το ακαδημαϊκό μάθημα, όπως έχει επισημανθεί και στην εισαγωγή της 

παρούσας εργασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα από τα είδη των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που προσφέρουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφόσον πληροί όλες 

τις διαστάσεις των υπηρεσιών: αϋλότητα, αδιαιρετότητα, ετερογένεια και φθαρτότητα 

(Barone και Franco, 2009; Kamvysi et al., 2014). Επομένως, ο σχεδιασμός ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος, όπως και κάθε άλλης υπηρεσίας, χαρακτηρίζεται ως 

πολύπλοκη διαδικασία και αποτελεί πρόκληση για τον εκάστοτε εκπαιδευτικό 

οργανισμό, που επιθυμεί να προσφέρει ένα μάθημα, που να ικανοποιεί τους πελάτες 

του. 

Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, που διαπνέεται 

από τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι η αναγνώριση του πελάτη 

(Kamvysi et al., 2014). Ωστόσο, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας καθίσταται 

σαφές ότι ο προσδιορισμός του πελάτη στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί 

πολύπλοκη διαδικασία που δεν εστιάζει μόνο στον φοιτητή, όπου χαρακτηρίζεται από 

πολλούς ως o κύριος πελάτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Owlia και Aspinwall, 

1997; Karapetrovi και Willborn, 1997). Η πολυπλοκότητα έγκειται στους πολλαπλούς 

ρόλους που μπορεί να έχει κάθε πελάτης κατά την παροχή των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (Hwarng και Teo, 2001). Παρατηρώντας τις ομάδες πελατών που υπάρχουν 

(συνολικά) σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορούν να διακριθούν οι εξής: φοιτητές, 

ακαδημαϊκά μέλη, μελλοντικοί εργοδότες αποφοίτων, απόφοιτοι, κοινωνία, κυβέρνηση, 

γονείς φοιτητών (Hwarng και Teo, 2001; Karapetrovi και Willborn, 1997; Owlia και 

Aspinwall, 1997; Raharjo et al., 2007). Από τις παραπάνω κατηγορίες πελατών άλλες 

αποτελούν εσωτερικούς και άλλες εξωτερικούς πελάτες μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Marzo et al., 2007; Schauerman και Peachy, 1994).  

Το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση αναγνώρισης του πελάτη και των 

προσδοκιών του είναι η ύπαρξη αντικρουόμενων ή και ανταγωνιστικών συμφερόντων 

των διαφόρων πελατών, από την παροχή μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

(Karapetrovi και Willborn, 1997; Kamvysi et al., 2014; Owlia και Aspinwall, 1997). 

Επομένως, για να επιτευχθεί η ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού μαθήματος υψηλής 

ποιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναγνώριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
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του αντίστοιχου πελάτη που καταναλίσκει την υπηρεσία, η αναγνώριση και ανάλυση 

των απαιτήσεων του, και τελικά η ικανοποίηση του (Kamvysi et al., 2014). 

Εξειδικεύοντας την αναφορά στα ενδιαφερόμενα μέλη (stakeholders) που 

«καταναλώνουν» ένα μάθημα, εντοπίζονται και σε αυτή την περίπτωση πολλαπλοί 

ενδιαφερόμενοι με άμεσα επωφελούμενους τους φοιτητές (Kamvysi et al., 2014), οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται και ως κύριοι πελάτες (Hwarng και Teo, 2001). Ουσιαστικά, 

συμπληρωματική ή αλληλένδετη υπηρεσία που προσφέρεται με την παροχή του 

μαθήματος, είναι η διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, όπου συμμετέχουν ενεργά 

οι διδάσκοντες και οι μαθητές (Hewitt και Clayton, 1999). Αναλύοντας τις διαδικασίες 

της διδασκαλίας και της μάθησης μπορούν να διακριθούν διάφορα είδη πελατών. Έτσι, 

αναφορικά με τη διαδικασία της μάθησης, οι μαθητές αποτελούν τους εσωτερικούς 

πελάτες ενώ οι εργοδότες των αποφοίτων και η κοινωνία αποτελούν τους εξωτερικούς 

πελάτες. Αντίστοιχα, στη διαδικασία της διδασκαλίας τον ρόλο του εξωτερικού πελάτη 

διαδραματίζει ο μαθητής, ενώ οι ακαδημαϊκοί και το διοικητικό προσωπικό αποτελούν 

τους εσωτερικούς πελάτες (Marzo et al., 2007). 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του πελάτη στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών, αναδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη, καθότι μπορεί να χαράξει τις 

κατευθυντήριες γραμμές προς βελτίωση των διαδικασιών. Όπως αναφέρεται από τους 

Barone και Franco (2009) και Kamvysi et al. (2014), οι φοιτητές μπορούν να 

επιτελέσουν το ρόλο του παραγωγού της προσωπικής τους εκπαίδευσης και του 

υπεύθυνου της εξέλιξής τους, ορίζοντας, για παράδειγμα, συγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους και στρατηγικές επίτευξής τους (π.χ επιλογή συγκεκριμένων προγραμμάτων 

σπουδών και σχολών που θα τους παρέχουν αυτό που επιθυμούν να αποκτήσουν). 

Επομένως, η ενεργώς συμμετοχή του φοιτητή κατά το σχεδιασμό ενός μαθήματος, 

μέσω της παροχής αναπληροφόρησης (feedback) για τα «θέλω» του, μπορεί να 

οδηγήσει στην επιτυχία του μαθήματος. 

Συνοψίζοντας, θεωρείται πολύ σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό να 

κατανοήσει καθεμία εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να μπορέσει να προσδιορίσει όλους 

τους συμμετέχοντες με τους αντίστοιχους ρόλους και επιθυμίες, να εστιάσει στον 

υφιστάμενο και μελλοντικό πελάτη και να προχωρήσει σε μια συνεχή προσπάθεια 

ικανοποίησης των «θέλω» του, μέσα από την παροχή προσαρμοσμένων πλέον 

υπηρεσιών. 
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3.4 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

παίρνοντας ως δεδομένο τη «φωνή» των φοιτητών σχετικά με τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα, όπως έχει παρουσιαστεί από τους Kamvysi et al. (2014).  

Αρχικά, θεωρείται απαραίτητο, πριν την παράθεση των συγκεκριμένων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, να δοθεί μια γενική περιγραφή του όρου και της 

χρησιμότητάς τους στο σχεδιασμό ενός φοιτητο-κεντρικού μαθήματος. Έτσι, 

σημειώνεται πως τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται μέσα από τις 

δεξιότητες, γνώσεις και συνήθειες του νου που αποκομίζουν οι φοιτητές, ως 

αποτέλεσμα της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης (Kamvysi et al., 2014).  Ως 

εκ τούτου, η αντίληψη για την ποιότητα ενός μαθήματος επηρεάζεται από τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και από τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Άρα, 

εφαλτήριο για το σχεδιασμό ενός φοιτητο-κεντρικού μαθήματος, μπορεί να αποτελέσει 

ο προσδιορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που προσδοκούν να αποκτήσουν οι 

φοιτητές. 

Σύμφωνα με τους Kamvysi et al. (2014), τα μαθησιακά αποτελέσματα 

κατηγοριοποιούνται σε τρείς κύριες ομάδες: Επιστημονική Γνώση, Γενικές 

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Βασικές Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες. Από τις παραπάνω 

ομάδες η Επιστημονική Γνώση διασπάται σε Θεωρητική και Εφαρμοσμένη 

Επιστημονική Γνώση. Ειδικότερα, η Θεωρητική Επιστημονική Γνώση αναφέρεται στην 

απόκτηση εξειδικευμένης θεωρητικής επιστημονικής γνώσης σχετικά με το γνωστικό 

αντικείμενο του μαθήματος. Από την άλλη πλευρά, η Εφαρμοσμένη Επιστημονική 

Γνώση αναφέρεται στην απόκτηση εξειδικευμένης εφαρμοσμένης επιστημονικής 

γνώσης σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, μέσω της σύνδεσης των 

θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα (π.χ. μέσα από μελέτη 

πραγματικών περιπτώσεων, ή/και πρακτική άσκηση). Όσον αφορά τις Γενικές 

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη 

κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης μέσα από τη διεξαγωγή του μαθήματος. Η 

τελευταία κατηγορία μαθησιακών αποτελεσμάτων αφορά τις Βασικές Μεταβιβάσιμες 

Δεξιότητες και εμπεριέχει την απόκτηση γενικών ικανοτήτων μέσα από τη διεξαγωγή 

ενός μαθήματος, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, οι Βασικές 

Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 
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 Επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες διακρίνονται σε γραπτές και προφορικές. 

Οι γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες αναφέρονται στην απόκτηση της 

δεξιότητας της συγγραφής με ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο σε ποικιλία 

δομημένων μορφών (π.χ. εκθέσεις, αναφορές, οδηγίες), της αναγνώρισης της 

διαφορετικότητας του κοινού στο οποίο απευθύνεται και της παρουσίασης 

διαφορετικών ειδών γραφής ανάλογα με το είδος κοινού. Από την άλλη μεριά, 

οι Προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες αναφέρονται στην απόκτηση 

δεξιότητας πραγματοποίησης παρουσιάσεων σε ποικιλία δομημένων μορφών 

(π.χ. επίσημες παρουσιάσεις, επίσημες και ανεπίσημες αιτιολογήσεις, οδηγίες), 

αναγνώρισης της διαφορετικότητας του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται και 

εφαρμογή του κατάλληλου στυλ παρουσίασης. 

 

 Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων που αφορούν: 

Στοχοθεσία, έρευνα, συγκέντρωση πληροφοριών και μέσων επίλυσης 

προβλημάτων, εύρεση εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση εναλλακτικών 

λύσεων και επιλογή της προσφορότερης λύσης, ανατροφοδότηση. 

 

 Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, που αναφέρονται 

σε: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση της 

εργασίας, προσδιορισμό και αποτελεσματική χρήση υπαρχουσών πηγών, 

ανάπτυξη ευελιξίας στις προσεγγίσεις διαχείρισης του έργου, σωστή κατανομή 

του χρόνου με στόχο την έγκαιρη ανταπόκριση στα απαραίτητα χρονικά 

πλαίσια, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας της εργασίας σε υψηλά 

επίπεδα. 

 

 Δεξιότητες ομαδικής εργασίας, ηγετικών και διαπραγματευτικών ικανοτήτων, 

που αναφέρονται σε: Συνεργασία με άλλους προς την επίτευξη κοινών στόχων. 

Καλλιέργεια λειτουργικών σχέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων. 

Διαπραγμάτευση και επίλυση διαφωνιών. Δημιουργία του απαραίτητου 

κλίματος εργασίας, παρακίνησης και καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης των 

υφισταμένων για την επίτευξη του στόχου (ηγετικές ικανότητες). 
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 Δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και έρευνας, που αναφέρονται σε: Συλλογή 

πληροφορίας (αρχειακό υλικό, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων, στατιστικές 

αναλύσεις) και ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος αποθήκευσης και 

επανάκτησης. Ερμηνεία, ανάλυση και σύνθεση του υλικού σε ποικίλες μορφές 

(στατιστικά δεδομένα ή γραπτό λόγο σύμφωνα με το πλαίσιο). 

 

Έτσι, με όσα έχουν προαναφερθεί υιοθετείται για τη συνέχεια της παρούσας 

εργασίας, στην εφαρμογή της μεθόδου QFD για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος, η παραπάνω διάκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις τέσσερεις 

πλέον κατηγορίες: Θεωρητική Επιστημονική Γνώση, Εφαρμοσμένη Επιστημονική 

Γνώση, Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Βασικές Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ QFD-AHP-

ANP ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 Ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάδειξη των 

πιο σημαντικών δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης και ακολούθως στην 

ιεράρχηση τους, σύμφωνα με τα επιθυμητά από τους φοιτητές μαθησιακά 

αποτελέσματα (όπως προέκυψαν από την έρευνα των Kamvysi et al., 2014). Συνεπώς, 

γενικός στόχος είναι, στα πλαίσια σχεδιασμού ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, να 

διασφαλιστεί ότι επιλέγονται εκείνες οι δραστηριότητες που ανταποκρίνονται επαρκώς 

στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και κατ’ επέκταση ικανοποιούν τις ανάγκες 

των φοιτητών. Επισημαίνεται πως η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης θα προκύψει μέσα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP.   

Συγκεντρωτικά και επιγραμματικά, τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι: 1) εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας και 

καταγραφή των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, 2) ανάλυση Pareto, 

αξιοποίηση ομάδας εστίασης (focus group) και χρήση διαγράμματος συγγένειας 

(Affinity Diagram) για την ανάδειξη των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης και 3) χρήση της τελικής λίστας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης, που προέκυψαν από τα προηγούμενα βήματα, για το σχεδιασμό ενός 

μαθήματος μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου. Παρακάτω περιγράφονται 

αναλυτικά τα προαναφερθέντα βήματα. 

 

4.1.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως αναφέρθηκε, είναι η 

ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης με βάση τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, που προκύπτουν από ένα ακαδημαϊκό μάθημα. Από τη μελέτη της 
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βιβλιογραφίας προέκυψαν εναλλακτικοί χαρακτηρισμοί των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος. Συγκεκριμένα, οι εναλλακτικοί χαρακτηρισμοί των δραστηριοτήτων που 

συναντήθηκαν στην βιβλιογραφία είναι οι εξής: μέθοδοι διδασκαλίας (Chan et al., 

2009; Benjamin et al., 1998; Duffuaa et al., 2003; Ictenbas και Eryilmaz, 2011; Lam και 

Zhao, 1998), δραστηριότητες διδασκαλίας (Lammers και Murphy, 2002; Vermunt και 

Verloop, 1999), δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης (TLA) (Biggs, 1999), 

παράγοντες απόδοσης της διδασκαλίας (Nguyen et al., 2006), τεχνικές 

διδασκαλίας/μάθησης (Allen, 1995), τεχνικές διδασκαλίας (Mukaddes et al., 2012), 

μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης (O’Neill και McMahon, 2005), στρατηγικές 

διδασκαλίας (Verna, 2014; Yeh et al., 2011), χαρακτηριστικά σχεδιασμού για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας (Jaraiedi και Ritz, 1994), παράγοντες ελέγχου της 

διδασκαλίας (Barone και Franco, 2009), στοιχεία της υπηρεσίας (Chou, 2004; Hwarng 

και Teo, 2001), χαρακτηριστικά της υπηρεσία (μαθήματος) (Franceschini και Terzago, 

1998), χαρακτηριστικά μαθήματος (Wiklund και Wiklund, 1999), δραστηριότητες εντός 

και εκτός της τάξης (Sirias, 2012), παιδαγωγία (Maritz et al., 2014), τρόπους 

παράδοσης-διδασκαλίας (Grant, 2001), περιεχόμενο εκπαιδευτικής ενότητας (Shaffer 

και Pfeiffer, 1995), υποστηρικτικές υπηρεσίες μάθησης (Chan et al., 2002), 

προδιαγραφές μαθήματος (Peters et al., 2005) και στοιχεία διδασκαλίας (Ke, 2010). 

Για την κατάληξη σε μία κοινή ορολογία (στη συνέχεια της εργασίας) θεωρείται 

αναγκαίο να επεξηγηθούν οι όροι της διδασκαλίας και της μάθησης. Αρχικά, η 

διδασκαλία ορίζεται ως: όλες οι σχεδιασμένες ενέργειες που αξιοποιούνται στην 

εκπλήρωση των επιθυμητών μαθησιακών σκοπών (Knight και Trowler, 2000) και 

περιλαμβάνει: τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων και την παροχή 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης, που είναι κατάλληλες για τα προβλεπόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Knight και Trowler, 2000). Επίσης, η διδασκαλία ορίζεται ως 

(Ματσαγγούρας, 1999, σ. 139):  

I. «Μία πράξη μετάδοσης γνώσεων, θεωρητικών και πρακτικών, οι οποίες είναι 

συχνά οργανωμένες εντός σχολικής ύλης και σε γνωστικούς τομείς». 

II. «Μεταβίβαση γνώσεων από ένα άτομο στο άλλο εντός του πλαισίου του 

σχολείου». 

III. «H διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν συνειδητά 

ορθολογικές αποφάσεις με στόχο να μεγιστοποιήσουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα». 
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IV. «Η διευθέτηση ανατροφοδοτήσεων (contingencies of reinforcement) υπό τις 

οποίες ο μαθητής μαθαίνει». 

V. «Τα μέσα που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς, από τους ανθρώπους που 

προγραμματίζουν το διδακτικό υλικό, τους ειδικούς των αναλυτικών 

προγραμμάτων ή άλλα άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα 

οργανωμένο πλάνο για να προωθήσουν τη μάθηση». 

 

Όσον αφορά την «Μάθηση», χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία 

συμμετέχει καθολικά το άτομο που εμπλέκεται σε αυτή. Δύσκολα μπορεί να οριστεί σε 

μία πρόταση. Ωστόσο, ένας από τους πιο απλούς αλλά αντιπροσωπευτικούς ορισμούς 

της αφορά την απόκτηση κάποιου νέου αντικειμένου: π.χ δεξιότητες, γνώση, κοινωνική 

συμπεριφορά, που σχετίζεται με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Γενικότερα, μέσω της 

διαδικασίας της μάθησης επιτυγχάνεται μόνιμη τροποποίηση στη συμπεριφορά του 

μαθητή μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στη διαδικασία (ή μέσα από την εμπειρία 

και πράξη) (Bigge, 1990; Πάσχος, 2007). Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την 

συγκεκριμένη διαδικασία, το άτομο δέχεται πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύει, 

επεξεργάζεται και ταξινομεί, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσει όποτε παραστεί ανάγκη 

αξιοποίησής τους (Πάσχος, 2007). Γενικά, αναφέρεται ότι ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τις 

στρατηγικές διδασκαλίας για να ρυθμίσει τις δραστηριότητες μάθησης και σκέψης των 

μαθητών (Vermunt και Verloop, 1999). Επίσης, παρατηρείται ότι οι δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης είναι «η μία καθρέφτης της άλλης» (Vermunt και Verloop, 

1999). Επομένως, μέσα από την παραπάνω περιγραφή υιοθετείται (για τη συνέχεια της 

εργασίας) ο χαρακτηρισμός «δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης». 

Ακολούθως, παρατίθενται οι διάφορες δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης ενός μαθήματος που αναγνωρίζουν οι παραπάνω συγγραφείς (Ke, 2010; Yeh 

et al., 2011; Grant, 2001; Shaffer και Pfeiffer, 1995; Chan et al., 2009; Lam και Zhao, 

1998; Benjamin et al., 1998; Jaraiedi και Ritz, 1994; Duffuaa et al., 2003; Ictenbas και 

Eryilmaz, 2011; Mukaddes et al., 2012; Sirias, 2012; Verna, 2014; Wiklund και 

Wiklund, 1999; Chou, 2004; Hwarng και Teo, 2001; Nguyen et al., 2006; Franceschini 

και Terzago, 1998; Peters et al., 2005; Chan et al., 2002; Barone και Franco, 2009; 

Maritz et al., 2014; O’Neill και McMahon, 2005; Lammer και Murphy, 2002; Vermunt 

και Verloop, 1999; Biggs, 1999; Allen, 1995), ως εξής: 
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 Ο Ke (2010), στα πλαίσια σχεδιασμού ενός διαδικτυακού (on-line) 

μαθήματος αναγνώρισε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 

αφορούν την αξιοποίηση: βιβλίων ή κειμένων (readings), διαδικτυακής (on-

line) συζήτησης (μέσω “web-conferencing” και “Chat-text”), 

παρουσιάσεων, εργασιών, “Quizzes”, αξιολόγησης εργασιών (assignments), 

ερωτήσεων (είτε από τον διδάσκοντα στους φοιτητές, είτε από τους φοιτητές 

στον διδάσκοντα), τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών με 

παροχή ανατροφοδότησης (feedback), εικονικών διαλέξεων (μέσω χρήσης 

“power-point” διαφανειών με ή χωρίς τη φωνή του καθηγητή, ή τη διάθεση 

προ-καταγεγραμμένου βίντεο από τη διάλεξη στην τάξη, ή μέσω 

εβδομαδιαίων ζωντανών συνδιασκέψεων (live conferencing) προς επίτευξη 

αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές).  

 

 Οι Yeh et al. (2011), περιέγραψαν δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης 

στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διαχείρισης γνώσης (KM 

base training program) με βάση την μικτή μάθηση (blended learning)
3
 και 

την αξιοποίηση (e-learning) ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης. Έτσι, ως 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης όρισαν τις εξής: οργάνωση 

ομάδων συζήτησης (εντός τάξης και on-line) αναφορικά με το μάθημα και 

τα κείμενα που διανέμονται, ανάθεση και παρουσίαση ομαδικών εργασιών, 

αξιολόγηση των εργασιών από άλλες ομάδες στο διαδίκτυο, διάλεξη, τεστ 

(pre-tests και post-tests) και ανατροφοδότηση (feedback) από τη συζήτηση 

στην τάξη και το διαδίκτυο. 

 

 Ο Grant (2001), παρουσίασε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης ενός 

εντατικού μαθήματος (block course) προπαρασκευαστικού χαρακτήρα. 

Έτσι, ορίζονται οι εξής δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: διάλεξη, 

παροχή υλικού (readings, text material) και ανάθεση σχετικών με αυτά 

εργασιών (homeworks), ατομικά έργα (projects), συζήτηση, ερωτήσεις, 

μελέτες περιπτώσεων και παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών υλικών που 

                                                           
3 Μικτή μάθηση (Blended learning) είναι «είδος εκπαιδευτικού μοντέλου που συνδυάζει την 

εκπαίδευση στην τάξη με την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)» έχοντας ως κύριο 

χαρακτηριστικό την μαθητο-κεντρική προσέγγιση και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη 

διαδικασία της μάθησης (Yeh et al., 2011, σ. 147). 
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δίνονται, αξιοποίηση πολυμέσων, εξωτερικών ομιλητών και εκπαιδευτικών 

εκδρομών. 

 

 Οι Shaffer και Pfeiffer (1995), παρουσίασαν τη δομή του περιεχομένου μιας 

ενότητας κατάρτισης (εκπαίδευσης) για νοσοκομειακούς εκπαιδευτές και το 

προσωπικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιήθηκαν δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης όπως: διάλεξη, μελέτη περίπτωσης και χρήση 

βιντεοκασετών που παρουσιάζουν τις εκάστοτε καταστάσεις (σχετικά με 

ασθενείς), διανεμόμενο υλικό, ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων με τα υπό 

εξέταση θέματα μέσω ερωτήσεων και περεταίρω συζήτηση. 

 

 Οι Chan et al. (2009), στα πλαίσια δημιουργίας ενός μαθήματος κατάρτισης 

στον κλάδο του ενδύματος, ανέφεραν ως δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης τη διάλεξη και την πρακτική εργασία. 

 

 Oι Lam και Zhao (1998), στα πλαίσια βελτίωσης της διδασκαλίας ανέφεραν, 

αρχικά, τις εξής τρείς δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: διάλεξη, 

φροντιστηριακό μάθημα και εργασίες τύπου έργου (project). Έπειτα, 

προσδιόρισαν 7 κοινές δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 

εφαρμόζονται στα πλαίσια της διάλεξης και του φροντιστηριακού 

μαθήματος, ως εξής: χρησιμοποίηση πολυμέσων, παροχή διανεμόμενου 

υλικού που χρειάζεται συμπλήρωση (Incomplete Hand-out), ατομική 

επίλυση προβλήματος, παροχή βιβλιογραφικών αναφορών στους φοιτητές, 

συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές και διευκόλυνση της συζήτησής τους. Επιπρόσθετα, οι 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που προσδιόρισαν στα πλαίσια 

της ανάθεσης εργασιών είναι: ατομική ή ομαδική ανάλυση μίας μελέτης 

περίπτωσης, επίλυση ενός ειδικού προβλήματος διοίκησης ή η συγγραφή 

ενός άρθρου πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.  

 

 Οι Benjamin et al. (1998), παρουσίασαν τις εξής δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης: μελέτες περιπτώσεων, επιδείξεις, εξωτερικοί 

ομιλητές, ατομικά έργα, διαλέξεις, ατομικές παρουσιάσεις, συζήτηση στην 

τάξη, ομαδικές παρουσιάσεις, προσομοιώσεις σε Η/Υ, εργαστήρια Η/Υ, 

ανάθεση ενός ρόλου (role playing), ομαδικά έργα. 



43 
 

 

 Οι Jaraiedi και Ritz (1994), ασχολήθηκαν με τη βελτίωση της διδασκαλίας 

και ανέφεραν τις εξής δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: υιοθέτηση 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (όπως πολυμέσα), παροχή άρτιου-

κατανοητού υλικού μαθήματος (textbook) (με εφαρμογές, κείμενα και 

λυμένες ασκήσεις) και σημειώσεων, προετοιμασία των παρουσιάσεων του 

καθηγητή στις διαλέξεις, παρακολούθηση μαθημάτων ενίσχυσης της 

ικανότητας της διδασκαλίας, μελέτη περίπτωσης (real-life project), επίλυση 

προβλήματος από τους φοιτητές (συγγραφή και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της λύσης που προτείνεται) και ανάθεση ομαδικών 

εργασιών (projects). 

  

 Οι Duffuaa et al. (2003), στα πλαίσια σχεδιασμού ενός μαθήματος 

στατιστικής, όρισαν τις εξής δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: 

κατανοητές παρουσιάσεις, σημειώσεις, μελέτες περίπτωσης, επίλυση 

παραδειγμάτων, ανάθεση εργασιών και “Quizzes” και παροχή αναφορών 

προόδου στους φοιτητές. 

 

 Οι Ictenbas και Eryilmaz (2011), στα πλαίσια αξιολόγησης των μεθόδων 

διδασκαλίας ενός μαθήματος εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνώρισαν τις εξής 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: διάλεξη, μελέτη περίπτωσης, 

συζήτηση στην τάξη, εργασία πάνω σε ένα έργο (project work), 

παρουσίαση, εκπαίδευση πεδίου (field training), πρακτική εργασία 

(internship) και επιδείξεις. 

 

 Οι Mukaddes et al. (2012), στα πλαίσια βελτίωσης της διδασκαλίας ενός 

μαθήματος προσδιόρισαν τις εξής δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης: παροχή ενημερωτικού υλικού πριν τη διάλεξη, χρήση πρακτικών 

παραδειγμάτων (μελέτη περίπτωσης) στη διάλεξη, χρονική διάρκεια της 

διάλεξης, χρήση πολυμέσων, διανεμόμενο υλικό, ατομική και ομαδική 

επίλυση προβλήματος, παροχή βιβλιογραφικών αναφορών, αλληλεπίδραση 

με φοιτητές, παροχή ηχο-συστήματος. 

 

 Ο Sirias (2012), στα πλαίσια σχεδιασμού ενός μαθήματος αναγνώρισε 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που σχετίζονται με τις εντός και 
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εκτός τάξης δραστηριότητες, καθώς και με την αξιολόγηση. Έτσι, οι 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζονται εντός της 

τάξης περιλαμβάνουν: διάλεξη, ατομική εργασία, συζήτηση είτε σε τμήματα 

είτε με όλη τη τάξη. Oι δραστηριότητες εκτός της τάξης εμπεριέχουν: 

διάθεση βιβλίων προς ανάγνωση, εργασία στον Η/Υ, έρευνα στη βιβλιοθήκη 

και έρευνα πεδίου (field work). Τέλος, η αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών διενεργείται μέσα από: παρουσιάσεις, εργασίες πάνω σε άρθρα, 

ομαδικά έργα και αξιοποίηση ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου 

(στυλ τεστ). 

  

 Η Verna (2014), στα πλαίσια σχεδιασμού ενός μαθήματος λογιστικής 

παρουσίασε τις εξής δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: παροχή 

επεξηγήσεων, πρακτικές επιδείξεις, φροντιστηριακό μάθημα, ανάθεση 

ρόλου (role playing), συζήτηση, διάλεξη, μελέτη περίπτωσης, επίλυση 

προβλήματος, συζήτηση, ατομική ή ομαδική (σε ζεύγη) εργασία, ανάθεση 

έργου, μελέτη από τον φοιτητή (self-study), διανεμόμενο υλικό προς μελέτη 

και απάντηση κάποιων σχετικών ερωτηματολογίων προς συζήτηση, εξέταση 

των γνώσεων μέσω κάποιων ερωτηματολογίων. 

 

 Οι Wiklund και Wiklund (1999), στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος προσδιόρισαν τις εξής δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης: παράλληλη υλοποίηση μακροχρόνιου έργου σε 

βιομηχανικό περιβάλλον, γραπτή παρουσίαση, προφορική παρουσίαση στο 

πανεπιστήμιο και εντός βιομηχανικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση ομαδικών 

εργασιών, ομαδικά εργαστήρια, μελέτη περίπτωσης (case study), ασκήσεων 

και ατομικών προβλημάτων, τακτική ανατροφοδότηση της απόδοσης των 

φοιτητών, παροχή υλικού μαθήματος (επιστημονικά άρθρα), γενικών 

πληροφοριών και βιβλίων με εστίαση σε εφαρμογές (και όχι σε θεωρία), 

συνοχή των μερών της θεματολογίας του μαθήματος, παροχή επεξηγήσεων 

του σκοπού του μαθήματος και βοηθητικού υλικού, σεμινάρια, ομάδες 

συζήτησης, πρόσκληση εξωτερικών διδασκόντων και εθελοντικού τύπου 

εξετάσεις με αυτοαξιολόγηση, ικανότητες και υπόβαθρο του καθηγητή 

(εμπειρία, ευρεία παιδαγωγική εκπαίδευση, υπευθυνότητα) ώστε να επιτελεί 

αποδοτικά και αποτελεσματικά την αποστολή του και εμπλοκή του φοιτητή 
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στη διαδικασία βελτίωσης του μαθήματος και μέτρησης της ικανοποίησης 

του. 

 

 O Chou (2004), αναγνώρισε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 

χρησιμοποιούνται στη νοσηλευτική εκπαίδευση, όπως: διαλέξεις, τεστ, τεστ 

για νοσηλευτικές δεξιότητες, χρήση πολυμέσων, εκπαίδευση 

υποβοηθούμενη από Η/Υ, ομαδικές συζητήσεις, ατομικές αναφορές, 

εξωτερικοί διδάσκοντες, έρευνα περίπτωσης (case research), κλινική 

πρακτική, ανάθεση εργασιών και μελέτη περίπτωσης. 

 

 Οι Hwarng και Teo (2001), για τη δημιουργία ενός μαθήματος προσδιόρισαν 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που αφορούν: το περιεχόμενο, τη 

δομή και τον καθηγητή. Για το σχεδιασμό του περιεχομένου του μαθήματος 

αναφέρονται δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που σχετίζονται με 

την αξιοποίηση: της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ aided), 

ενημερωμένου (updated) υλικού, τοπικών κειμένων, συνεργασίας μεταξύ 

διδασκόντων (tutors) για κάλυψη ενοτήτων διαφορετικού περιεχομένου, 

μελέτης περιπτώσεων και τεχνικής γνώσης. Για το σχεδιασμό της δομή του 

μαθήματος αξιοποιούνται δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης όπως: 

συζήτηση, εργαστήριο, εργασίες (papers/assignments, group projects), 

παρουσιάσεις φοιτητών, μελέτη περιπτώσεων, εκπαιδευτικές εκδρομές, 

επεξηγήσεις της δομής του μαθήματος. Η κατηγορία που αναφέρεται στον 

καθηγητή περιλαμβάνει: την προετοιμασία για τη διάλεξη, τις ικανότητες 

του αναφορικά με την αποστολή του (προσόντα, εμπειρία, ικανότητα 

διδασκαλίας), την παροχή αναπληροφόρησης (feedback) και σημειώσεων 

στους φοιτητές, τη διάθεση ωρών για καθοδήγηση και τη φιλική 

αντιμετώπιση των φοιτητών. Τέλος, αναφέρονται η πρόσκληση εξωτερικού 

ομιλητή και η διασύνδεση του φοιτητή με τον βιομηχανικό κλάδο, ώστε να 

υπάρξει τριβή του φοιτητή με νέες ιδέες. 

 

 Οι Nguyen et al. (2006), προσδιόρισαν δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης αναφορικά με το σχεδιασμό ενός μαθήματος που αφορούν πέντε 

κατηγορίες: Εστίαση στον μαθητή, Γνώση/Πραγματογνωμοσύνη, Διάθεση 

για ενθάρρυνση της μάθησης, Αλληλεπίδραση με τους μαθητές, και 

Βελτίωση της απόδοσης της διδασκαλίας. Ουσιαστικά, στην «Εστίαση στον 
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μαθητή» εντάσσονται δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης όπως: η 

ανάδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος του καθηγητή για τον μαθητή και τη 

μάθηση του, προτροπή των μαθητών να θέτουν εφικτούς στόχους με νόημα, 

και η διαδικασία εμπλοκής των μαθητών σε ένα έργο όπως η έρευνα, η 

μελέτη περίπτωσης ή οι “real life” δραστηριότητες. Έπειτα, κάτω από την 

ομπρέλα της «Γνώσης/Πραγματογνωμοσύνης» συμπεριλαμβάνονται 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης όπως: επεξήγηση του υλικού 

μαθήματος με τον βέλτιστο τρόπο και σύνδεση του υλικού που 

χρησιμοποιείται στο μάθημα με πραγματικές καταστάσεις. Ακόμη, στην 

«Διάθεση για ενθάρρυνση της μάθησης των μαθητών» εντάσσονται 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που σχετίζονται με: τη διαδικασία 

αυταπάντησης των ερωτήσεων από τους ίδιους τους μαθητές, δημιουργία 

ομάδων συζήτησης, προτροπή για αναζήτηση ποικίλων πηγών προς 

πληροφόρηση, τακτική αναπληροφόρηση της απόδοσης των μαθητών μέσα 

από διόρθωση τεστ, εργασιών κ.α. H «Αλληλεπίδραση με τους μαθητές» 

εντός και εκτός τάξης συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης όπως: προτροπή για διάχυση ιδεών μεταξύ μαθητών με 

διαφορετικό υπόβαθρο, ενθάρρυνση για επέκταση των γνώσεων και εκτός 

του πλαισίου του μαθήματος, εισαγωγή στην «τόνωση» των ιδεών που είναι 

σχετικές με το θέμα του μαθήματος. Τέλος, η συνεχής «Βελτίωση της 

απόδοσης της διδασκαλίας» υλοποιείται μέσα από την αναγνώριση και 

αξιολόγηση της ικανοποίησης και απόδοσης του μαθητή. 

 

 Οι Franceschini και Terzago (1998), ανέφεραν τις εξής δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης: το περιεχόμενο του μαθήματος, την υποστήριξη 

της διδασκαλίας μέσω εκπαιδευτικών βιβλίων και τεχνικής βοήθειας, την 

παροχή: επεξηγήσεων, παραδειγμάτων, ασκήσεων, μελέτης περίπτωσης και 

τεστ, τη διαχείριση της τάξης μέσω της ρύθμισης των σχέσεων εντός αυτής 

και της προσέλκυσης προσοχής, την επικοινωνία με τους μαθητές, την 

οργάνωση του μαθήματος (διάρκεια μαθήματος, οργάνωση των μαθητών σε 

ομάδες, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.α) και τη διαχείριση της λειτουργίας 

της τάξης (logistics) (ατμόσφαιρα, φασαρία κτλπ). Ειδικότερα, στα πλαίσια 

της υποστήριξης της διδασκαλίας αναφέρονται τα έγγραφα διδασκαλίας 

(teaching documentations) που σχετίζονται με: ποσότητα, είδος, χρόνο 

παράδοσης, αναφορές βιβλιογραφίας και προετοιμασία συμπληρωματικών 
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εγγράφων (documentations). Τέλος, αναφέρεται η υποστήριξη της παροχής: 

επεξηγήσεων, παραδειγμάτων, ασκήσεων, μελέτης περίπτωσης και τεστ, 

μέσα από τη χρήση: διαφανειών, εγχειριδίου του δασκάλου, εκπαιδευτικού 

λογισμικού, βιντεοκασετών και εγχειριδίου συμμετεχόντων. 

 

 Οι Peters et al. (2005), προσδιόρισαν τις εξής δραστηριότητες διδασκαλίας 

και μάθησης: διάλεξη, μελέτη περίπτωσης, προσομοίωση ή σεμινάρια, την 

κάλυψη κειμένων, την συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία, τις 

αναθέσεις εργασιών, τη βαθμολόγηση (αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών), την ποιοτική ή ποσοτική προσέγγιση του μαθήματος, την 

εστίαση στον τομέα (περιεχόμενο μαθήματος αναφορικά με την εστίαση 

στις υπηρεσίες ή στον κατασκευαστικό τομέα) και τις παρουσιάσεις των 

φοιτητών.  

 

 Οι Chan et al. (2002), στα πλαίσια βελτίωσης της μάθησης των φοιτητών 

προσδιόρισαν τις εξής δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: μελέτη 

υλικού, βοηθήματα μελέτης, τάξεις φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμινάρια 

(Workshop), συμβουλευτική από τηλέφωνο/fax/email, βιβλιοθήκη και 

επισκέψεις σε επιχειρήσεις. 

 

 Οι Barone και Franco (2009), όρισαν δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης που αφορούν, αρχικά, την παρουσίαση του μαθήματος από τον 

καθηγητή, είτε με χρήση πίνακα, είτε μέσω διαφανειών, και την αξιοποίηση 

των εργαστηρίων. Επίσης, αναφέρονται οι μελέτες περιπτώσεων και η 

αλληλεπίδραση καθηγητή-φοιτητή (μέσω ερωτήσεων, συζητήσεων, επίλυση 

προβλήματος και οτιδήποτε άλλο μειώνει την ψυχολογική απόσταση μεταξύ 

καθηγητή-φοιτητή). Τέλος, επισημαίνεται και η παροχή διανεμόμενου 

υλικού. 

 

 Οι Maritz et al. (2014), στα πλαίσια ανάπτυξης ενός καινοτομικού 

προγράμματος εκπαίδευσης, αναγνώρισαν τις εξής δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης: διάλεξη, σεμινάρια και εργαστήρια (workshops), 

μελέτη περίπτωσης, ομαδικές ή ατομικές εργασίες, συνεντεύξεις με 

νεωτεριστές-επιχειρηματίες, ανάθεση υλικού για διάβασμα, εξετάσεις, 

πρακτική εργασία (internship), ανάθεση ρόλου (role playing), “Mentors”, 
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διαγωνισμοί, εξωτερικοί ομιλητές, μικτή μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση, και 

προσομοίωση με παιχνίδι. 

 

 Οι O’Neill και McMahon (2005), υιοθετούν τις φοιτητο-κεντρικές 

μαθησιακές πρακτικές (students-centred learning practices) μέσω 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης (εντός και εκτός της διάλεξης) 

που αφορούν: ασκήσεις στην τάξη, έρευνα πεδίου (fieldwork), 

χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης (CAL) 

(Computer assisted learning), αλληλεπίδραση με τον φοιτητή, 

φροντιστηριακά μαθήματα και αξιοποίηση ομάδων συζήτησης, 

ανατροφοδότηση (feedback) από την αξιολόγηση των εργασιών των 

φοιτητών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διάλεξης είναι: η οργάνωση ομάδων 

συζήτησης (buzz groups), παροχή “Quizzes”, παρουσιάσεις φοιτητών στην 

τάξη, ανάθεση ρόλου (role playing), παρουσίαση “posters” και ανάθεση 

εργασιών (σύνταξη περίληψης μαθήματος παραγωγή νοητικών χαρτών 

(mind maps)). Τέλος, οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης εκτός της 

διάλεξης εμπεριέχουν εργασίες, είτε με μορφή ατομικών έργων, είτε απλές 

μικρές εργασίες ή συγγραφή άρθρων. Ακόμη, αξιοποιούνται: ομαδικές 

συζητήσεις, καθοδήγηση από συναδέλφους (peer mentoring), “Debates”, 

εκπαιδευτικές εκδρομές, μάθηση με τη βοήθεια Η/Υ και ενασχόληση με 

επιστημονικά περιοδικά (learning journals).  

 

 Οι Lammer και Murphy (2002), ανέφεραν τις εξής δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης: διάλεξη, ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις, 

επίλυση προβλήματος, επιδείξεις φοιτητών, ανάθεση εργασιών, αξιοποίηση 

της τεχνολογίας, διεξαγωγή “Debate” και συζήτησης, αλληλεπίδραση του 

διδάσκοντα με τους φοιτητές του μέσω ερωτήσεων και παροχή 

ανατροφοδότησης (feedback) για την απόδοση τους (test/quiz/εργασίες).  

 

 Οι Vermunt και Verloop (1999), αναφέρουν δραστηριότητες διδασκαλίας 

και μάθησης, οι οποίες ρυθμίζονται είτε μόνο από τον καθηγητή, είτε από 

τον καθηγητή και φοιτητή (αμοιβαία), είτε κυρίως από τον φοιτητή, ως εξής: 

παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την πλήρη κατανόηση των 

μαθησιακών στόχων, παρουσίαση και αποσαφήνιση του θέματος του 
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μαθήματος από τον καθηγητή, ανάθεση κατάλληλων εργασιών και επίλυση 

ενός προβλήματος από τον φοιτητή, ανατροφοδότηση μέσα από τη 

διόρθωση των τεστ και επισήμανση λαθών από τη διόρθωση των εργασιών, 

αλληλεπίδραση φοιτητών-καθηγητή, ερωτήσεις, παρουσιάσεις 

θέσεων/επιχειρημάτων από τους φοιτητές, αξιοποίηση ομαδικών 

συζητήσεων και ενθάρρυνση της διαδικασίας σκέψης εντός της ομάδας. 

 

 Ο Biggs (1999), αναγνώρισε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης 

(ελεγχόμενες από τον καθηγητή-teacher controlled) που αφορούν: τη 

διεξαγωγή διαλέξεων και ερωτήσεων, την αξιοποίηση κειμένων και τη 

διαδικασία “Think-aloud”, την αξιοποίηση των φροντιστηριακών 

μαθημάτων και εργαστηρίων, οι εκπαιδευτικές εκδρομές και τα σεμινάρια. 

Επίσης, αναφέρονται ως εξίσου σημαντικές δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης (ελεγχόμενες από συμφοιτητές-peer controlled) οι εξής: 

διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών (peer-teaching) και η οργάνωση ομάδων με 

σκοπό την συνεργασία και τη μάθηση, επίλυση προβλήματος μέσα από 

συζήτηση και αλληλεπίδραση καθηγητών-φοιτητών. Επιπρόσθετα, 

αναφέρονται δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης στα πλαίσια της 

αξιολόγησης όπως: ανάθεση εργασιών (assignments, projects), μελέτη 

περίπτωσης, παρουσιάσεις και τεστ (ανοιχτού/ κλειστού τύπου). Τέλος, 

αναφέρεται η πρακτική εργασία και οι διάφοροι γρήγοροι τρόποι 

αξιολόγησης (π.χ εννοιολογικός χάρτης, διάγραμμα Venn κ.α). 

 

 Η Allen (1995), αναφέρει δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 

ορίζουν την εμπειρία διδασκαλίας-μάθησης που βιώνουν οι φοιτητές. 

Αρχικά, αναφέρονται οι διαλέξεις με τροποποιημένη μορφή, που 

επεξηγούνται από τον σχεδιασμό διαλειμμάτων σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα, που επιτρέπουν τους φοιτητές να δουλέψουν σε ομάδες, να 

συζητήσουν και να σκεφτούν απαντήσεις (μετά από τις ερωτήσεις του 

διδάσκοντα). Έτσι, αξιοποιούνται μικρές ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν 

σε επίλυση προβλήματος, έρευνα και μάθηση μέσα από τη συνεργασία 

(cooperative learning). Επίσης, αναφέρονται: η παροχή “Quizzes”, οι 

ερωτήσεις, η συζήτηση, η ανάθεση και παρουσίαση εργασιών, οι επιδείξεις, 
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και τα “buzz groups”
4
. Έπειτα, αναφέρεται η ανάθεση εργασιών τύπου 

συνεργατικού έργου (project), ο καταιγισμός ιδεών και οι νοητικοί χάρτες 

(Brainstorming και Mind mapping), καθώς και η διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών (peer teaching). 

Οι παραπάνω δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης συγκεντρώθηκαν και 

επεξεργάστηκαν ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικές, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στην πρακτική εφαρμογή της εργασίας. Για τον περιορισμό του 

εκτεταμένου πλήθους των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, αξιοποιήθηκε η 

ομάδα εστίασης (που απαρτίζονταν από τρείς ακαδημαϊκούς και μία φοιτήτρια), που 

αποφάσισε να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία (δραστηριότητα διδασκαλίας και 

μάθησης) συναφείς δραστηριότητες, αφού έκρινε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος 

του διαχωρισμού τους: 

 H δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες» 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της 

μάθησης μέσα από τη χρήση: Πολυμέσων (Mukaddes et al., 2012; Grant, 2001; 

Lam και Zhao, 1998; Chou, 2004), Βίντεο-διάσκεψης (Ke, 2010), 

Παρουσιάσεων “power point” με ή χωρίς φωνή (Ke, 2010), Σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας (Jaraiedi και Ritz, 1994), Βιντεοκασετών (Shaffer και Pfeiffer, 

1995; Franceschini και Terzago, 1998), Τεχνολογίας της πληροφορίας (IT) 

(Hwarng και Teo, 2001), Διαφανειών (Franceschini και Terzago, 1998), Προ-

καταγεγραμμένου βίντεο από τις διαλέξεις (Ke, 2010), Πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής και μεικτής μάθησης (Yeh et al., 2011; Maritz et al., 2014), και 

Λογισμικών (Franceschini και Terzago, 1998).  

 

 Η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Υλικό Μαθήματος» (Wiklund και 

Wiklund, 1999) περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό που δίνεται ή αναρτείται 

προς επίτευξη της μάθησης. Οι εν λόγω δραστηριότητες αφορούν την παροχή 

και διάθεση: Κειμένων για διάβασμα (readings, topics) (Maritz et al., 2014; 

Peters et al., 2005; Ke, 2010; Grant, 2001; Jaraiedi και Ritz, 1994; Sirias, 2012), 

Βιβλίου (Wiklund και Wiklund, 1999; Franceschini και Terzago, 1998; Jaraiedi 

και Ritz, 1994), Ενημερωμένου (up-dated) υλικού (Hwarng και Teo, 2001), 

                                                           
4
«μικρές ομάδες φοιτητών που συναντιούνται για επαναλήψεις, επίλυση προβλήματος, 

καταιγισμός ιδεών» (Allen, 1995, σ. 97). 
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Βοηθητικού υλικού (Wiklund και Wiklund, 1999; Chan et al., 2002), 

Ενημερωτικού υλικού (Mukaddes et al., 2012), Υλικού προς μελέτη (Chan et 

al., 2002), Σημειώσεων (Hwarng και Teo, 2001; Jaraiedi και Ritz, 1994; Duffuaa 

et al., 2003), διανεμόμενου υλικού (Hand-out) (Shaffer και Pfeiffer, 1995; 

Barone και Franco, 2009; Verna, 2014; Mukaddes et al., 2012) και 

διανεμόμενου υλικού που χρειάζεται συμπλήρωση (Incomplete Hand-out) (Lam 

και Zhao, 1998).  

 

 Στην δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Εργασίες» εντάχθηκαν οι 

αναθέσεις έργων (projects) (Benjamin et al., 1998; Ictenbas και Eryilmaz, 2011; 

Lam και Zhao, 1998; Verna, 2014; Grant, 2001; Hwarng και Teo, 2001; 

Wiklund και Wiklund, 1999; O’Neill και McMahon, 2005; Sirias, 2012; Allen, 

1995; Biggs, 1999), αναθέσεις εργασιών (assignment) (είτε σε μεμονωμένη 

αναφορά είτε σχετικά με συγκεκριμένες εργασίες: νοητικοί χάρτες, περιλήψεις, 

“posters”, συγγραφή άρθρων) (Ke, 2010; Yeh et al., 2011; Duffuaa, et al., 2003; 

Sirias, 2012; Vermunt και Verloops, 1999; Lammer και Murphy, 2002; O’Neill 

και McMahon, 2005; Chou, 2004; Hwarng και Teo, 2001; Biggs, 1999) και 

αναθέσεις ασκήσεων (exercise) (Franceschini και Terzago, 1998). 

 

 Η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Πρακτική Εργασία» εμπεριέχει 

την πρακτική εργασία (internship, practice, practicum) (Ictenbas και Eryilmaz, 

2011; Chou, 2004; Maritz et al., 2014; Biggs, 1999; Chan et al., 2009), την 

έρευνα πεδίου (fieldwork) (O’Neill και McMahon, 2005; Sirias, 2012) που εξ 

ορισμού είναι μια πρακτική εργασία, και τη διεξαγωγή προφορικών 

παρουσιάσεων έργων εντός του βιομηχανικού περιβάλλοντος (Wiklund και 

Wiklund, 1999).  

 

 Η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Τακτική αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών» συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης που σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης και την παράλληλη 

παροχή αναπληροφόρησης στους φοιτητές.  

 

 Στις «Ικανότητες Καθηγητή» συμπεριλαμβάνονται: η εμπειρία του καθηγητή, το 

παιδαγωγικό του εύρος, τα προσόντα, η εκπαίδευση του και η ικανότητα να 



52 
 

επιτελεί αποτελεσματικά την αποστολή του (Wiklund και Wiklund, 1999; 

Hwarng και Teo, 2001; Jaraiedi και Ritz, 1994). 

  

 Στη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Εκπαίδευση Πεδίου» (Ictenbas 

και Eryilmaz, 2011) εντάχθηκε και η αναφορά περί παράλληλης υλοποίησης 

έργων εντός βιομηχανικού περιβάλλοντος (industrial projects) (Wiklund και 

Wiklund, 1999). 

Τέλος, δεν θεωρήθηκε απαραίτητος ο διαχωρισμός σε ομαδικές ή ατομικές 

συζητήσεις και εργασίες, όπως έχει εντοπιστεί στην βιβλιογραφία. Οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης (διάλεξη, φροντιστηριακό μάθημα, 

παρουσιάσεις φοιτητών, παρουσιάσεις καθηγητών, μελέτη περίπτωσης, επίλυση 

προβλήματος, παροχή τεστ/quizzes, ανάθεση ρόλου (role playing), παροχή 

παραδειγμάτων, αλληλεπίδραση με φοιτητές, αξιοποίηση εξωτερικών ομιλητών, χρήση 

εκπαιδευτικών εκδρομών, αξιοποίηση ερωτήσεων, αξιοποίηση εργαστηρίων, επιδείξεις, 

διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, παροχή βιβλιογραφικών αναφορών, παροχή 

επεξηγήσεων (μαθήματος), παροχή επεξηγήσεων στη δομή του μαθήματος, 

προετοιμασία καθηγητή για τη διάλεξη, καταιγισμός ιδεών, αξιοποίηση σεμιναρίων, 

“Debate”, “Think-aloud”, οργάνωση μαθήματος, καθορισμός περιεχομένου μαθήματος, 

διαχείριση των λειτουργιών της τάξης, παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας στους 

φοιτητές, χρήση εγγράφων συμμετεχόντων, οργάνωση τάξης, συνοχή των επιμέρους 

ενοτήτων του μαθήματος, μέτρηση της ικανοποίησης του φοιτητή, αυτό-αξιολόγηση 

της απόδοσης από τον φοιτητή, οργάνωση μεγέθους της τάξης, υποστήριξη υπηρεσιών 

από τη βιβλιοθήκη, χρήση προσομοιώσεων) αποτυπώθηκαν και καταμετρήθηκαν όπως 

βρέθηκαν στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.  

Σημειώνεται πως η συγκεντρωτική λίστα με τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης 

(όπως αναφέρονται από κάθε προαναφερόμενο συγγραφέα) βρίσκεται στον πίνακα Α.1 

«Καταμέτρηση Δραστηριοτήτων Διδασκαλίας και Μάθησης αναφορικά με κάθε συγγραφέα» 

του παραρτήματος, στις σελίδες:90-92. 

 

4.1.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Εφ’ όσον προηγήθηκε εκτενής μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και 

καταγράφηκαν οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, ακολουθήθηκαν τα εξής 
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βήματα: 1) ανάλυση Pareto, 2) αξιοποίηση ομάδας εστίασης προς φιλτράρισμα των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης Pareto και 3) ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση διαγράμματος συγγένειας. 

 

4.1.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ Pareto 

 

Η ανάλυση Pareto χρησιμοποιήθηκε ώστε να βρεθούν οι σημαντικότερες 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους στη 

σχετική βιβλιογραφία. Γενικότερα, η ανάλυση Pareto, γνωστή ως κανόνας 80/20, 

αναφέρει ότι για το 80% ενός προβλήματος ευθύνεται ένα 20% των αιτιών του. 

Επομένως, σκοπός της ανάλυσης είναι να διαχωρίσει τις σημαντικές πλευρές ενός 

προβλήματος από τις λιγότερο σημαντικές.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση Pareto ήταν: καταμέτρηση 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης (όπως έχουν παρουσιαστεί στο 

προηγούμενο βήμα) και εύρεση των συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων 

εμφάνισής τους στη βιβλιογραφία. Έτσι, οι σημαντικότερες δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, αυτές δηλαδή που συγκέντρωσαν αθροιστική συχνότητα 

περίπου (75-80)%, είναι οι εξής: ανάθεση εργασιών, διάθεση υλικού μαθήματος, 

χρησιμοποίηση μελέτης περίπτωσης, αξιοποίηση διάλεξης, παρουσιάσεις φοιτητών, 

χρήση πολυμέσων και νέων τεχνολογιών, τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών, παροχή Quiz/Test, αξιοποίηση επίλυσης προβλήματος, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, χρήση ερωτήσεων, αξιοποίηση πρακτικών εργασιών, αξιοποίηση εξωτερικών 

ομιλητών, αξιοποίηση φροντιστηριακού μαθήματος και εκπαιδευτικών εκδρομών.  

Σημειώνεται πως οι αντίστοιχοι πίνακες καταμέτρησης, συχνοτήτων και αθροιστικών 

συχνοτήτων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης παρατίθενται στο παράρτημα 

(σελίδες: 90-96), στην ενότητα ανάλυσης των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. 

 

4.1.2.2 Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Το επόμενο βήμα αφορούσε την αξιοποίηση της ομάδας εστίασης (focus group). 

Στόχος της ομάδας εστίασης ήταν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

Pareto και να διενεργηθούν οι οποιεσδήποτε δυνατές ομαδοποιήσεις των δεδομένων 
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που βρέθηκαν από την παραπάνω διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης ομαδοποιήθηκαν σε σχετικές-συγγενικές κατηγορίες μέσω 

της ομάδας εστίασης (focus group) και με τη χρήση του Διαγράμματος Συγγένειας 

(Affinity Diagram) (Διάγραμμα 4.1). Μέσα από την προαναφερόμενη διαδικασία 

προέκυψαν επτά ομάδες, στις οποίες εντάχθηκαν και δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης, που μπορεί να μην βρίσκονταν στο 75% της ανάλυσης Pareto, αλλά κρίθηκε 

ότι έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση με την κατηγορία που συμπεριλήφθησαν. Οι τελικές 

ομάδες δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που σχηματίστηκαν αποτυπώνονται 

στο παρακάτω Διάγραμμα Συγγένειας (Διάγραμμα 4.1) ως εξής: 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Διάγραμμα Συγγένειας Δραστηριοτήτων Διδασκαλίας και Μάθησης. 

Αναλυτικότερα, οι ομαδοποιήσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης είναι οι εξής: 

 

1. Διάλεξη: περιλαμβάνει το φροντιστηριακό μάθημα και την υποστήριξη 

της διαδικασίας μέσα από τη χρήση πολυμέσων και νέων τεχνολογιών 

(χαρακτηριστικά, όμοια ομαδοποίηση έκαναν οι Zhao και Lam (1998), 

όπου κάτω από την ομπρέλα της διάλεξης ενέταξαν και την χρήση 

πολυμέσων).  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 
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2. Συζήτηση: αναφέρεται, είτε στη συζήτηση που γίνεται εντός του 

μαθήματος, είτε ηλεκτρονικά σε διαδικτυακά (on-line) και μεικτά 

μαθήματα και περιλαμβάνει τον καταιγισμό ιδεών, την αλληλεπίδραση 

με τους φοιτητές, την χρησιμοποίηση ερωτήσεων, καθώς και την 

τεχνική υποστήριξη αυτών μέσω της χρήσης των πολυμέσων και νέων 

τεχνολογιών. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ομαδοποίηση εμπεριέχει 

τον καταιγισμό ιδεών που δεν συμπεριλαμβάνεται στο αποτέλεσμα της 

ανάλυσης Pareto. Παρόλα αυτά όπως κρίθηκε από την ομάδα εστίασης 

και όπως αναφέρεται από τον Chou (2004), οι φοιτητές εμπλέκονται σε 

ομαδική συζήτηση μέσω καταιγισμού ιδεών, άρα αποτελεί αλληλένδετη 

δραστηριότητα. 

 

3. Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών: συμπεριλαμβάνει την 

παροχή παράλληλης ανατροφοδότηση (feedback) στους φοιτητές, την 

αξιοποίηση των τεστ/Quizzes και την τεχνική βοήθεια των πολυμέσων 

και νέων τεχνολογιών (π.χ ως υποστήριξη στην ανάρτηση των 

Quizzes/τεστ (Chao και Chen, 2009; Ke, 2010)). 

  

4. Μελέτη περίπτωσης: συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία της επίλυσης 

προβλήματος και η παροχή υποστήριξης από τα πολυμέσα και τις νέες 

τεχνολογίες (π.χ παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης μέσω βίντεο 

(Shaffer και Pfeiffer, 1995). 

  

5. Παρουσιάσεις των φοιτητών: εμπεριέχονται τα “Debates”, η διδασκαλία 

μεταξύ συνομηλίκων και η επικουρική χρήση των πολυμέσων και νέων 

τεχνολογιών. Σημειώνεται πως και σε αυτή την περίπτωση τα “Debate” 

και η διδασκαλία μεταξύ φοιτητών δε διεξήχθησαν από την ανάλυση 

Pareto, αλλά και οι δύο δραστηριότητες, ουσιαστικά, αποτελούν 

παρουσιάσεις των θέσεων των φοιτητών. 

 

6. Διανομή και χρήση υλικού μαθήματος και ανάθεση εργασιών. 

  

7. Εκπαίδευση πεδίου: περιλαμβάνει την χρήση εξωτερικών ομιλητών, 

πρακτικών εργασιών και εκπαιδευτικών εκδρομών. Σε αυτή τη 

περίπτωση, οι προαναφερθείσες κρίσιμες δραστηριότητες τίθενται υπό 
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την γενική κατηγορία της Εκπαίδευσης πεδίου. Παρόλο που σαν 

δραστηριότητα (η Εκπαίδευση πεδίου) δε διεξήχθη από την ανάλυση 

Pareto, ουσιαστικά αξιολογήθηκε από την ομάδα εστίασης ότι αποτελεί 

ευρύτερη κατηγορία των προαναφερθέντων σημαντικών 

δραστηριοτήτων. 

Επομένως, οι παραπάνω επτά (7) ομάδες (Διάγραμμα 4.1) αποτελούν τις 

Δραστηριότητες Διδασκαλίας και Μάθησης που θα τεθούν στη βάση της οροφής του 

Σπιτιού Ποιότητας (ή στη θέση των How’s), ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες 

συσχετίσεις και τελικά να προκύψουν οι ιεραρχήσεις αυτών. 

 

4.1.3 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

 

Σ’ αυτό το βήμα, χρησιμοποιήθηκε η τελική λίστα από τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης που προέκυψαν από το προηγούμενο βήμα για το σχεδιασμό 

ενός ακαδημαϊκού μαθήματος υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, διενεργήθηκε έρευνα 

πεδίου για να συγκεντρωθούν οι προτιμήσεις των καθηγητών αναφορικά με τις 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης προκειμένου να ικανοποιηθούν τα επιθυμητά 

από τους φοιτητές μαθησιακά αποτελέσματα. Σημειώνεται πως απώτερος στόχος της 

παραπάνω διαδικασίας είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP για την 

ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης βάσει των αξιολογήσεων 

που πραγματοποίησαν οι καθηγητές. 

Έτσι, για τη συμπλήρωση του Σπιτιού Ποιότητας της μεθοδολογίας QFD-AHP-

ANP, πέντε μέλη ΔΕΠ του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κλήθηκαν να εκφράσουν την προτίμηση τους για τις 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης (Διάλεξη, Συζήτηση, Τακτική Αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών, Μελέτη Περίπτωσης, Παρουσιάσεις Φοιτητών, Εργασίες 

και Υλικό μαθήματος, και Εκπαίδευση Πεδίου) που χρησιμοποιούνται σε ένα μάθημα 

και σχετίζονται με τα συγκεκριμένα τέσσερα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την έρευνα των Kamvysi et al. (2014): Θεωρητική Επιστημονική Γνώση, 

Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση, Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, και Βασικές 

Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες. Ειδικότερα, η έρευνα διενεργήθηκε μέσα από ένα 

αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο (που βρίσκεται στο Παράρτημα, στην αντίστοιχη 

ενότητα «Ερωτηματολόγιο Έρευνας», στις σελίδες 97-151) με τη χρήση καθορισμένης 

κλίμακας (1-9), όπου ζητήθηκε από τους καθηγητές να διενεργήσουν ανά ζεύγη 
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συγκρίσεις μεταξύ των επτά δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με την 

ικανοποίηση καθενός από τα τέσσερα (4) μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και 

αναφορικά με την ικανοποίηση καθεμίας από τις επτά (7) δραστηριότητες διδασκαλίας 

και μάθησης. Για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δόθηκαν με σαφήνεια, 

γραπτά και προφορικά, οι απαιτούμενες οδηγίες συμπλήρωσης του. Ουσιαστικά, το 

ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε την άντληση των 

δεδομένων για την συμπλήρωση του πίνακα σχέσεων του Σπιτιού Ποιότητας, όπου 

κάθε καθηγητής απήντησε συνολικά σε ογδόντα τέσσερεις (84) ερωτήσεις, που 

αναλύονται σε είκοσι ένα (21) ανά ζεύγη συγκρίσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης για κάθε ένα από τα τέσσερα (4) μαθησιακά αποτελέσματα. Όσον αφορά 

το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, αφορούσε την άντληση των απαραίτητων 

δεδομένων για τη συμπλήρωση της οροφής του Σπιτιού Ποιότητας, όπου κάθε 

καθηγητής απήντησε σε εκατόν πέντε (105) ερωτήσεις, που αναλύονται σε δεκαπέντε 

(15) ανά ζεύγη συγκρίσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης δεδομένου 

ότι ικανοποιείται κάθε φορά μια από αυτές. 

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε το πλαίσιο άντλησης όλων 

των απαραίτητων δεδομένων, ώστε να ακολουθήσει η εφαρμογή της μεθοδολογίας 

QFD-AHP-ANP και τελικά να συμπληρωθεί το Σπίτι Ποιότητας και να ιεραρχηθούν οι 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης με βάση τα επιθυμητά από τους φοιτητές 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

4.2 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ QFD-AHP-ANP 

 

Στην παρούσα ενότητα εφαρμόζεται η μεθοδολογία QFD-AHP-ANP για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, που «οδηγείται» από τη «φωνή» των 

φοιτητών.  

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας είναι ο ορισμός των 

What’s και Ηow’s του Σπιτιού Ποιότητας. Έτσι, στο μέρος της «Φωνής του Πελάτη» (ή 

στη θέση των What’s) τίθενται τα τέσσερα μαθησιακά αποτελέσματα μαζί με τους 

τελικούς βαθμούς βαρύτητας τους (όπως διεξήχθησαν από την έρευνα των Kamvysi et 

al. (2014)), και στη βάση της οροφής του Σπιτιού Ποιότητας (ή στη θέση των How’s) οι 

επτά δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης.  
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Επομένως, τα What’s είναι: 

1. Θεωρητική Επιστημονική Γνώση (τελικός βαθμός βαρύτητας 0,1055) 

2. Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση (τελικός βαθμός βαρύτητας 0,2919) 

3.  Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες (τελικός βαθμός βαρύτητας 0,2602) 

4. Βασικές Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες (τελικός βαθμός βαρύτητας 0,3424). 

Αντίστοιχα, τα How’s είναι: 

1. Διάλεξη 

2. Συζήτηση 

3. Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών 

4. Μελέτη Περίπτωσης 

5. Παρουσιάσεις Φοιτητών 

6. Εργασίες & Υλικό Μαθήματος 

7. Εκπαίδευση Πεδίου. 

Εφόσον έχουν οριστεί τα What’s και How’s του Σπιτιού Ποιότητας, θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν οι πολυκριτηριακές μέθοδοι AHP και ANP, ώστε να συμπληρωθεί 

ο πίνακας σχέσεων και ο πίνακας οροφής. Ο πίνακας σχέσεων συμπληρώνεται μέσα 

από την εύρεση του σχετικού βαθμού βαρύτητας κάθε δραστηριότητας διδασκαλίας και 

μάθησης (How’s) αναφορικά με την ικανοποίηση κάθε μαθησιακού αποτελέσματος 

(What’s). Ο πίνακας οροφής συμπληρώνεται μέσα από την εύρεση του σχετικού 

βαθμού βαρύτητας κάθε δραστηριότητας διδασκαλίας και μάθησης αναφορικά με την 

ικανοποίηση κάθε μιας από τις υπόλοιπες δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης.  

Επομένως, το πρώτο βήμα προκείμενου να εφαρμοστούν οι μέθοδοι AHP και 

ANP αποτελεί η δόμηση του προβλήματος σε ιεραρχία τριών επιπέδων. Το πρώτο 

επίπεδο αντιστοιχεί στον στόχο του προβλήματος, δηλαδή τον σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος υψηλής ποιότητας. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο των 

κριτηρίων, που αντιστοιχεί στα μαθησιακά αποτελέσματα και το τρίτο επίπεδο των 

εναλλακτικών επιλογών απόφασης που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διδασκαλίας 

και μάθησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 4.2: 
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Στόχος 

 

  

  

Κριτήρια 

 

 

 

 

Εναλλακτικές Επιλογές 

Απόφασης 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.2: Δομή του προβλήματος της εφαρμογής. 

Σημειώνεται ότι στο επίπεδο των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης υπάρχουν 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων, οπότε αυτό απεικονίζεται με ένα βρόγχο. 

Το επόμενο βήμα, μετά τη δόμηση του προβλήματος, είναι η διεξαγωγή των ανά 

ζεύγη συγκρίσεων που αφορούν τη σχέση καθενός από τα μαθησιακά αποτελέσματα με 

κάθε μια από τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο τη συμπλήρωση 

του πίνακα σχέσεων στο Σπίτι Ποιότητας. Επίσης, στην ίδια φάση διενεργούνται οι ανά 

ζεύγη συγκρίσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης μεταξύ τους, με 

δεδομένο ότι ικανοποιείται κάθε φορά μια από αυτές, ώστε να συμπληρωθεί ο πίνακας 

της οροφής. Για αυτό το σκοπό έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο, όπως 

αναφέρθηκε και στη μεθοδολογία της έρευνας, από το οποίο και συλλέχθηκαν τα 

απαραίτητα δεδομένα ώστε να συμπληρωθεί το Σπίτι Ποιότητας, μέσα από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP. Συγκεκριμένα, όλες οι ανά ζεύγη 

συγκρίσεις διενεργήθηκαν με βάση την 9-βάθμια θεμελιώδη κλίμακα του Saaty και η 

Σχεδιασμός ενός  υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκού μαθήματος 

 

             Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 

Θεωρητική 
Επιστημονική 

Γνώση 
Εφαρμοσμένη 
Επιστημονική 

Γνώση 

Γενικές 

Ακαδημαϊκές 
Δεξιότητες 

Βασικές 

Μεταβιβάσιμες 

Δεξιότητες 

Δραστηριότητες Διδασκαλίας και Μάθησης 

Διάλεξη Συζήτηση 

Εργασίες & 

Υλικό Μαθήματος 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

Σχεδιασμός ενός υψηλής ποιότητας 

ακαδημαϊκού μαθήματος 
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επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσα από τη χρήση του λογισμικού Super Decisions. 

Επομένως, παρακάτω θα ακολουθήσει η περιγραφή και τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συμπλήρωση του πίνακα σχέσεων και του 

πίνακα της οροφής του Σπιτιού Ποιότητας. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ (RELATIONSHIP MATRIX) 

 

Αρχικά, για τη συμπλήρωση του πίνακα σχέσεων στο Σπίτι Ποιότητας (HOQ) 

δημιουργήθηκαν τέσσερεις πίνακες (7*7), που αποτυπώνουν το αποτέλεσμα των 

δυαδικών συγκρίσεων των επτά δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης αναφορικά 

με την ικανοποίηση ενός κάθε φορά από τα τέσσερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Σημειώνεται πως οι δυαδικές συγκρίσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης που διεξήχθησαν για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα είναι 21, ακολουθώντας 

τον τύπο: n*(n-1)/2. Ουσιαστικά, για κάθε ζευγαρωτή σύγκριση των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης βρέθηκε, μέσω της χρήσης του Excel, ο γεωμετρικός μέσος 

όρος των προτιμήσεων των 5 καθηγητών που απήντησαν το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας. Έπειτα, κάθε γεωμετρικός μέσος όρος ετέθη στο αντίστοιχο κελί σε κάθε έναν 

από τους εν λόγω πίνακες (7*7). Ακολούθως, τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται στο 

λογισμικό Super Decisions, ώστε να εξαχθούν οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας των 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με την ικανοποίηση καθενός από τα 

τέσσερα μαθησιακά αποτελέσματα, ούτως ώστε να συμπληρωθεί ο πίνακας σχέσεων. 

Ενδεικτικά, στην παρούσα ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία συμπλήρωσης 

του Πίνακα 4.1, που αποτυπώνει το γεωμετρικό μέσο των προτιμήσεων που εκδήλωσαν 

οι καθηγητές κατά τη δυαδική σύγκριση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης 

προκειμένου να ικανοποιηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα «θεωρητική επιστημονική 

γνώση». Τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα τρία μαθησιακά αποτελέσματα 

παρατίθενται στο παράρτημα (σελίδες: 152-153), στην υποενότητα “Relationship 

Matrix” της ενότητας που ονομάζεται «Πίνακες δυαδικών συγκρίσεων των 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης», καθώς η διαδικασία είναι όμοια. 

 

 

 



61 
 

Πίνακας 4.1: Πίνακας δυαδικών συγκρίσεων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης αναφορικά με την ικανοποίηση της Θεωρητικής Επιστημονική Γνώσης 

Θεωρητική 

Επιστημονική 

Γνώση 

Διάλεξη Συζήτηση 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της 

απόδοσης 

των 

φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εργασίες 

& Υλικό 

Μαθ/τος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 1,9473 1,3476 0,7505 1,9744 1,5632 1,3195 

Συζήτηση 0,5135 1,0000 5,8274 1,0139 2,9137 0,8941 1,4651 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

0,7421 0,1716 1,0000 1,4963 0,5439 0,2805 1,2387 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
1,3324 0,9863 0,6683 1,0000 1,4758 0,6960 0,6804 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
0,5065 0,3432 1,8384 0,6776 1,0000 0,2432 0,7579 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

0,6397 1,1184 3,5652 1,4369 4,1123 1,0000 1,4114 

Εκπαίδευση 

πεδίου 
0,7579 0,6826 0,8073 1,4697 1,3195 0,7085 1,0000 

 

Στον συγκεκριμένο πίνακα, αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι η διαγώνιος 

(άσπρη περιοχή) παίρνει τιμή ίση με ένα (1), διότι οι αντίστοιχες συγκρίσεις αφορούν 

τη σύγκριση ενός στοιχείου με τον εαυτό του. Ουσιαστικά, δεξιά της διαγωνίου (στη 

μπλε περιοχή) αποτυπώνονται οι γεωμετρικοί μέσοι όροι των απαντήσεων για κάθε μια 

από τις 21 ανά ζεύγη συγκρίσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, που 

σχετίζονται με την ικανοποίηση της θεωρητικής επιστημονικής γνώσης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αριστερά της διαγωνίου (στη κόκκινη περιοχή) αποτυπώνονται οι 

αντίστροφες τιμές των αντίστοιχων γεωμετρικών μέσων των ζευγαρωτών συγκρίσεων, 

ακολουθώντας τον τύπο aij=1/aji. 

Το επόμενο βήμα αφορά την εισαγωγή των δεδομένων του παραπάνω πίνακα 

δυαδικών συγκρίσεων στο λογισμικό Super Decisions για τον υπολογισμό των 

σχετικών βαθμών βαρύτητας κάθε δραστηριότητας διδασκαλίας και μάθησης σχετικά 

με την ικανοποίηση της θεωρητικής επιστημονικής γνώσης.  
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Εικόνα 4.1: Αποτύπωση των σχετικών βαθμών βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης και του βαθμού ασυνέπειας από το Super Decisions, σχετικά με την ικανοποίηση 

της Θεωρητικής Επιστημονικής Γνώσης. 

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω Εικόνα 4.1 οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης είναι: Εργασίες & Υλικό Μαθήματος= 

0,20087, Μελέτη Περίπτωσης= 0,12580, Συζήτηση= 0,19966, Εκπαίδευση Πεδίου= 

0,11700, Διάλεξη= 0,18428, Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών= 

0,09027, Παρουσιάσεις Φοιτητών= 0,08213. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να είναι 

αποδεκτό το αποτέλεσμα θα πρέπει ο βαθμός ασυνέπειας να είναι <0,1, όπως και ισχύει 

στην παρούσα φάση (ασυνέπεια= 0,08693). Αντίστοιχα, συνεπείς είναι και οι υπόλοιποι 

τρείς πίνακες, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στο παράρτημα (σελίδες: 156-

158), στην υποενότητα Relationship Matrix της ενότητας «Αποτυπώσεις σχετικών 

βαθμών βαρύτητας και βαθμών ασυνέπειας από το Super Decisions».  

Έπειτα, οι συγκεκριμένοι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας εισάγονται στον πίνακα 

σχέσεων του Σπιτιού Ποιότητας, στη σειρά της θεωρητικής επιστημονικής γνώσης και 

στις αντίστοιχες στήλες των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. Αυτή η 

διαδικασία επαναλήφθηκε και για τα υπόλοιπα τρία μαθησιακά αποτελέσματα, ώστε να 

συμπληρωθεί ολοκληρωτικά ο πίνακας σχέσεων, το αποτέλεσμα του οποίου φαίνεται 

στον παρακάτω Πίνακα 4.2: 
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Πίνακας 4.2: Πινάκας Σχέσεων (Relationship Matrix) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ (ROOF MATRIX) 

 

Αντίστοιχα βήματα ακολουθήθηκαν και για τη ανεύρεση των σχετικών βαθμών 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης προκειμένου να ξεκινήσει η 

διαδικασία συμπλήρωσης του πίνακα οροφής. Η μόνη διαφορά που παρατηρείται σε 

αυτή την περίπτωση είναι ότι πλέον οι ανά ζεύγη συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης δεδομένου ότι ικανοποιείται κάθε φορά μια 

από αυτές. Οπότε, ο αντίστοιχος πίνακας δυαδικών συγκρίσεων από (7*7) γίνεται 

(6*6). Επομένως, οι δυαδικές συγκρίσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης που διεξάγονται, με δεδομένο ότι ικανοποιείται μια από αυτές, είναι σε πλήθος 

15 ανά δραστηριότητα. Ομοίως, και σε αυτή τη περίπτωση εισάγονται με τον ίδιο τρόπο 

τα δεδομένα στο λογισμικό Super Decisions και αναδεικνύονται οι αντίστοιχοι σχετικοί 

βαθμοί βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. Ενδεικτικά, θα 

περιγραφεί ο τρόπος ανεύρεσης των σχετικών βαθμών βαρύτητας των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης δεδομένου ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα της 

«Διάλεξης». Τα αποτελέσματα για τις υπόλοιπες έξι δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης παρατίθενται στο παράρτημα (σελίδες: 153-156), στην υποενότητα “Roof 

Matrix” της ενότητας «Πίνακες δυαδικών συγκρίσεων των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης», καθότι η διαδικασία εύρεσης τους είναι όμοια. 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.3) διενεργήθηκαν 15 ανά 

ζεύγη συγκρίσεις των υπολοίπων 6 δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης 

(Συζήτηση, Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών, Μελέτη Περίπτωσης, 

Παρουσιάσεις Φοιτητών, Εργασίες & Υλικό Μαθήματος, Εκπαίδευση Πεδίου) μεταξύ 

τους, δεδομένου ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα της «Διάλεξης». Όμοια με πριν, για 

κάθε ζευγαρωτή σύγκριση των παραπάνω δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, 

βρέθηκε ο γεωμετρικός μέσος όρος των προτιμήσεων των καθηγητών και ετέθη στα 

αντίστοιχα κελιά της μπλε περιοχής του πίνακα. Η διαγώνιος και σε αυτή τη περίπτωση 

είναι ίση με τη μονάδα για τον ίδιο λόγο. Τέλος, στην κόκκινη περιοχή αποτυπώνονται 

οι αντίστοιχες αντίστροφες τιμές των γεωμετρικών μέσων των προτιμήσεων των 

καθηγητών που αποτυπώθηκαν στην μπλε περιοχή. 

Πίνακας 4.3: Πίνακας δυαδικών συγκρίσεων αναφορικά με τη «Διάλεξη» 

Διάλεξη Συζήτηση 

 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Συζήτηση 1,0000 3,2009 1,3797 1,8206 2,3693 0,6689 

 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

0,3124 1,0000 0,4611 0,4782 0,3624 0,4551 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
0,7248 2,1689 1,0000 1,8882 1,3195 0,5370 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
0,5493 2,0913 0,5296 1,0000 1,0986 0,3789 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

0,4221 2,7595 0,7579 0,9103 1,0000 1,2683 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
1,4949 2,1971 1,8623 2,6390 0,7885 1,0000 

 

Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Super Decisions, ώστε να περαστούν τα 

δεδομένα των συγκρίσεων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που 

αντλήθηκαν από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.3). Η εκροή αυτής της διαδικασίας 

είναι η εξαγωγή των σχετικών βαθμών βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης, δεδομένου ότι ικανοποιείται η «Διάλεξη». Οι προαναφερόμενοι σχετικοί 

βαθμοί βαρύτητας φαίνονται στην παρακάτω Εικόνα 4.2:  
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Εικόνα 4.2: Αποτύπωση των σχετικών βαθμών βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης και του βαθμού ασυνέπειας στο Super Decisions, αναφορικά με τη «Διάλεξη». 

Στην Εικόνα 4.2 φαίνονται οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης (Εργασίες & Υλικό μαθήματος= 0,16055, Μελέτη 

Περίπτωσης= 0,17053, Συζήτηση= 0,23377, Εκπαίδευση Πεδίου= 0,24198, Τακτική 

Αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών= 0,07192, Παρουσιάσεις φοιτητών= 0,12125) 

και ο βαθμός ασυνέπειας= 0,04081<0,1, που είναι αποδεκτός.  

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις υπόλοιπες έξι δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, όπου οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας και οι βαθμοί ασυνέπειας 

τους, που είναι όλοι αποδεκτοί (<0,1), φαίνονται στο παράρτημα (σελίδες: 158-162), 

στην υποενότητα “Roof Matrix” της ενότητας «Αποτυπώσεις σχετικών βαθμών 

βαρύτητας και βαθμών ασυνέπειας από το Super Decisions». 

Έτσι, ο πίνακας οροφής του Σπιτιού Ποιότητας, όπου αποτυπώνονται όλα τα 

αποτελέσματα (σχετικοί βαθμοί βαρύτητας) των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης, που προαναφέρθηκαν, είναι ο εξής: 
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Πίνακας 4.4: Πίνακας οροφής (Roof Matrix) 

 
 

 

ΥΠΕΡΠΙΝΑΚΑΣ (SUPER MATRIX) 

 

Το τελικό βήμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εύρεσης των τελικών βαθμών 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης (How’s), σύμφωνα με τη 

μέθοδο της ANP, είναι η εύρεση της οριακής μορφής του υπερπίνακα. Ουσιαστικά, ο 

υπερπίνακας αποτελείται από τον πίνακα με τους τελικούς βαθμούς βαρύτητας των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων (What’s), τον πίνακα σχέσεων (Relationship Matrix) και 

τον πίνακα οροφής (Roof Matrix), που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επομένως, ο 

υπερπίνακας είναι διάστασης                          , όπου m το πλήθος των 

What’s και n το πλήθος των How’s. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου δεν 

υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των στοιχείων του πίνακα τίθεται ως τιμή, στο αντίστοιχο 

κελί, το μηδέν (0).   

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αρχικός υπερπίνακας (Πίνακας 4.5) της παρούσας 

εφαρμογής, που έχει διαστάσεις (12*12) και θα τον ονομάσουμε Χ, ως εξής: 
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Πίνακας 4.5: Αρχικός υπερπίνακας 

 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΓΝΩΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΓΝΩΣΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΕΔΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΓΝΩΣΗ 
0,1055 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΓΝΩΣΗ 
0,2919 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
0,2602 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
0,3424 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ΔΙΑΛΕΞΗ 0,0000 0,1843 0,0337 0,0527 0,0451 0,0000 0,2079 0,1803 0,0946 0,0874 0,1494 0,1004 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 0,0000 0,1997 0,0881 0,2095 0,1102 0,2338 0,0000 0,0919 0,2318 0,1712 0,1244 0,2029 

ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

0,0000 0,0903 0,0329 0,0713 0,0371 0,0719 0,0616 0,0000 0,0584 0,0664 0,0790 0,0615 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 0,0000 0,1258 0,2134 0,2469 0,1810 0,1705 0,2050 0,1656 0,0000 0,1379 0,2005 0,2715 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 0,0000 0,0821 0,1252 0,1499 0,1372 0,1213 0,1159 0,1037 0,1106 0,0000 0,1221 0,1700 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
0,0000 0,2008 0,0841 0,0858 0,1022 0,1605 0,1282 0,2495 0,1642 0,1433 0,0000 0,1937 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΕΔΙΟΥ 0,0000 0,1170 0,4226 0,1839 0,3872 0,2420 0,2814 0,2090 0,3404 0,3938 0,3246 0,0000 
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Σημειώνεται ότι ο αρχικός υπερπίνακας είναι στοχαστικός ως προς τις στήλες 

(όλες του οι στήλες αθροίζουν στη μονάδα), μη διαχωρίσιμος και ακυκλικός. 

Επομένως, η οριακή κατάσταση του υπερπίνακα, είναι σταθερή και θα δώσει τους 

τελικούς βαθμούς βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που 

αναζητούμε. Για να υπολογιστεί η οριακή του μορφή θα πρέπει να υψωθεί σε μια 

μεγάλη δύναμη (έστω k), ώστε το αποτέλεσμα της ανύψωσης να δώσει πανομοιότυπες 

στήλες. Έπειτα ο πίνακας δεν αλλάζει μορφή για δύναμη μεγαλύτερη από την k+1. Για 

αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MatLab, όπου και διενεργήθηκαν όλες 

οι απαραίτητες επαναλήψεις και ανυψώσεις σε διαδοχικές δυνάμεις μέχρι να 

ικανοποιηθεί το προαναφερθέν κριτήριο. Η λύση του υπερπίνακα προκύπτει καθώς 

υψώνεται εις την 12
η
, όπου όλες οι στήλες του είναι πανομοιότυπες. Από τη 12

η
 

επανάληψη και έπειτα ο υπερπίνακας δεν αλλάζει μορφή. Επομένως, οι τελικοί βαθμοί 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που αναζητούμε εξήχθησαν 

μέσω του MatLab ως εξής: 

Πίνακας 4.6: Τελικοί βαθμοί βαρύτητας δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης 

μέσω Matlab 

 

 



69 
 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Πλέον, είμαστε έτοιμοι να παραθέσουμε την εκροή (output) της εφαρμογής 

QFD-AHP-ANP που εφαρμόσαμε, η οποία αναφέρεται στο τελικό συμπληρωμένο Σπίτι 

Ποιότητας. Έτσι, το τελικό-ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, που προκύπτει από την 

παραπάνω διαδικασία συμπαρουσιάζοντας τον πίνακα σχέσεων (Relationship Matrix), 

τον πίνακα οροφής (Roof Matrix), τους τελικούς βαθμούς βαρύτητας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και τους τελικούς βαθμούς βαρύτητας των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης, είναι το τελικό ολοκληρωμένο Σπίτι Ποιότητας που 

αναδεικνύει και την επιδιωκόμενη ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δραστηριότητες 

       Διδασκαλίας &       

 Μάθησης 

 

 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

WHAT’s 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΔΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΕΔΙΟΥ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΓΝΩΣΗ 
0,1055 0,1843 0,1997 0,0903 0,1258 0,0821 0,2008 0,1170 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΓΝΩΣΗ 
0,2919 0,0337 0,0881 0,0329 0,2134 0,1252 0,0841 0,4226 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

0,2602 0,0527 0,2095 0,0713 0,2469 0,1499 0,0858 0,1839 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

0,3424 0,0451 0,1102 0,0371 0,1810 0,1372 0,1022 0,3872 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

HOW’s   

0.1153 0.1576 0.0615 0.1709 0.1152 0.1442 0.2354 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ   5 3 7 2 6 4 1 
 

Σχήμα 4.1: Τελικό Σπίτι Ποιότητας για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος. 

 
ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΕΔΙΟΥ 

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 
0,0000 0,2338 0,0719 0,1705 0,1213 0,1605 0,2420 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
0,2079 0,0000 0,0616 0,2050 0,1159 0,1282 0,2814 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

0,1803 0,0919 0,0000 0,1656 0,1037 0,2495 0,2090 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
0,0946 0,2318 0,0584 0,0000 0,1106 0,1642 0,3404 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
0,0874 0,1712 0,0664 0,1379 0,0000 0,1433 0,3938 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

0,1494 0,1244 0,0790 0,2005 0,1221 0,0000 0,3246 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΕΔΙΟΥ 
0,1004 0,2029 0,0615 0,2715 0,1700 0,1937 0,0000 
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ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Επομένως, η τελική λίστα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που 

συνίσταται να υιοθετήσουν οι διδάσκοντες κατά την παροχή ενός μαθήματος, ώστε να 

καλύψουν τα επιθυμητά από τους φοιτητές μαθησιακά αποτελέσματα, είναι κατά 

φθίνουσα σειρά σημαντικότητας η εξής: 

Πίνακας 4.7: Τελική κατάταξη και τελικοί βαθμοί βαρύτητας των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης. 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Εκπαίδευση Πεδίου 0,2354 

2 Μελέτη Περίπτωσης 0,1709 

 

3 Συζήτηση 0,1576 

4 Εργασίες & Υλικό Μαθήματος 0,1442 

5 Διάλεξη 0,1153 

6 Παρουσιάσεις Φοιτητών 0,1152 

 

7 Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης 

των Φοιτητών 

0,0615 

 

Συνεπώς, όπως προέκυψε από την έρευνα της παρούσας εργασίας, μέγιστη 

βαρύτητα, μεγαλύτερη προσοχή και εστίαση θα πρέπει να δοθεί από τους διδάσκοντες, 

αρχικά, στις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που αναφέρονται στην 

«Εκπαίδευση Πεδίου». Ειδικότερα, οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που 

εμπεριέχονται στην «Εκπαίδευση Πεδίου» περιλαμβάνουν την αξιοποίηση 

δραστηριοτήτων σχετικών με την «Πρακτική Εργασία», την αξιοποίηση «Εξωτερικών 

Ομιλητών» και «Εκπαιδευτικών Εκδρομών» εντός του πλαισίου του μαθήματος. 

Επομένως, οι διδάσκοντες θα πρέπει να εστιάσουν πρωτίστως σ’ αυτές τις 

δραστηριότητες, για να μεταδώσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν να αποκτήσουν οι 

φοιτητές τους.  

Έπειτα, αυξημένη προσοχή και εστίαση θα έπρεπε να δοθεί στην αξιοποίηση 

«Μελέτης Περιπτώσεων» που, ενδεχομένως, θα μπορούσαν να παρουσιάζονται και με 

τη συμβολή των «Πολυμέσων και νέων τεχνολογιών». Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
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«Μελέτης Περιπτώσεων» οι φοιτητές θα μπορούσαν να εμπλέκονται στη διαδικασία 

επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος που αναδύεται. Εν συνεχεία, ιδιαίτερα σημαντική 

κρίνεται η διενέργεια «Συζήτησης», καθώς κατατάσσεται στην 3
η
 θέση. Στη διάρκεια 

της «Συζήτησης» αξιοποιούνται δραστηριότητες που αφορούν την εμπλοκή του 

φοιτητή στη διαδικασία του καταιγισμού ιδεών και τη γενικότερη αλληλεπίδραση του 

καθηγητή με τους φοιτητές του.  

Επίσης, στη λίστα των διδασκόντων, με μικρότερο βαθμό σημαντικότητας, θα 

πρέπει να υπάρχει και να εφαρμοστεί η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης που 

αφορά τις «Εργασίες και Υλικό Μαθήματος» και αναφέρεται στην ανάθεση εργασιών 

και στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του 

μαθήματος. Ακολούθως, προτείνεται η διεξαγωγή της «Διάλεξης», που 

συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση του φροντιστηριακού μαθήματος και των πολυμέσων 

και νέων τεχνολογιών από τη πλευρά των διδασκόντων, ώστε να επιτελέσουν με 

βέλτιστο τρόπο την αποστολή τους.  

Εν συνεχεία, σε ακόμη χαμηλότερη βαθμίδα σημαντικότητας κατατάσσεται η 

αξιοποίηση των «Παρουσιάσεων των Φοιτητών», η οποία συμπεριλαμβάνει 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που σχεδιάζονται και καθοδηγούνται από 

τους διδάσκοντες για να υλοποιηθούν από τους φοιτητές. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα σχετίζεται με τη διεξαγωγή “Debate” και την αξιοποίηση της 

διδασκαλίας μεταξύ συμφοιτητών (Peer teaching), κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

προαναφερθείσες δραστηριότητες θα μπορούσαν να υποστηρίζονται τεχνικά από τα 

πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες.  

Την τελευταία θέση στην ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης, που προτείνεται να εφαρμόσουν οι διδάσκοντες, καταλαμβάνει η «Τακτική 

αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» με παράλληλη παροχή αναπληροφόρησης 

στους φοιτητές. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναλύεται στη διάθεση Τεστ/Quiz, 

είτε σε πραγματικό χρόνο εντός της τάξης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση των 

πολυμέσων και νέων τεχνολογιών. 
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4.4 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Στην παρούσα ενότητα, σχολιάζεται το προαναφερόμενο αποτέλεσμα της 

ιεράρχησης των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες εφαρμογές που εντοπίστηκαν στη σχετική βιβλιογραφία και ενισχύουν την 

εκροή της παρούσας εφαρμογής.  

Αναζητώντας αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές στη βιβλιογραφία για το 

σχεδιασμό ενός μαθήματος με τη χρήση των μεθόδων QFD, AHP και ANP, 

παρατηρηθήκαν συγκλίσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα της παρούσας εφαρμογής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η κατάταξη των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης «Εκπαίδευση Πεδίου» (1
η
 θέση), «Μελέτη Περίπτωσης» (2

η
 

θέση)
 
και «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (7

η 
–τελευταία θέση) 

επιβεβαιώνεται και από τους Hwarng και Teo (2001). Ειδικότερα, οι Hwarng και Teo 

(2001) εφήρμοσαν αποκλειστικά την μέθοδο QFD για το σχεδιασμό ενός μαθήματος, 

τα αποτελέσματα της οποίας ανέδειξαν στην 1
η
 θέση τις εκπαιδευτικές εκδρομές στη 

βιομηχανία, που ουσιαστικά αντιστοιχίζονται στην 1
η
 θέση της παρούσας μελέτης, που 

αναφέρεται στην «Εκπαίδευση Πεδίου». Επιπρόσθετα, η «Εκπαίδευση Πεδίου» 

χαρακτηρίστηκε ως υψίστης σημασίας και από τους Wiklund και Wiklund (1999), οι 

οποίοι δεν αναφέρουν ακριβές νούμερο τελικού βαθμού βαρύτητας, αλλά αποτύπωσαν 

τη σημαντικότητα της με τη χρήση του συμβόλου που αναδεικνύει ισχυρή σχέση. Την 

τελευταία θέση των ιεραρχήσεων των Hwarng και Teo (2001) κατέλαβε η παροχή 

αναπληροφόρησης στους φοιτητές. Η συγκεκριμένη κατάταξη αντιστοιχίζεται απόλυτα 

με την ιεράρχηση της παρούσας μελέτης που αναφέρεται στην «Τακτική Αξιολόγηση 

της Απόδοσης των Φοιτητών», με την προϋπόθεση της παροχής αναπληροφόρησης. 

Αξίζει να σημειωθεί η ταύτιση του αποτελέσματος της κατάταξης (3
η
 θέση) της 

«Συζήτησης» με την εφαρμογή των Lam και Zhao (1998). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

εφήρμοσαν ακριβώς την ίδια μεθοδολογία QFD-AHP για τη βελτίωση της απόδοσης 

της διδασκαλίας ενός μαθήματος με βάση τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όμως, οι 

εκπαιδευτικοί σκοποί, στην πλειονότητα τους, αναφέρονται σε μαθησιακά 

αποτελέσματα. Έτσι, παρόλο που ο στόχος της εφαρμογής των Lam και Zhao (1998) 

την κατατάσσει στην κατηγορία της βελτίωσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας και 

όχι στην κατηγορία του σχεδιασμού ενός μαθήματος, παρατηρείται σύγκλιση στα 

What’s (μαθησιακά αποτελέσματα) και How’s (δραστηριότητες διδασκαλίας και 
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μάθησης) που έχουν τεθεί αναφορικά με την παρούσα εφαρμογή. Ακόμη, θα 

μπορούσαν να αναφερθούν και οι εφαρμογές των Mukaddes et al. (2012) και Ictenbas 

και Eryilmaz (2011) όπου κατατάσσουν την «Συζήτηση» στην 2
η
 και 4

η
 θέση 

αντίστοιχα. Επομένως, το αποτέλεσμα που διεξήχθη από την παρούσα μελέτη 

βρίσκεται στη μέση αναφορικά με δύο αποτελέσματα δυο διαφορετικών εφαρμογών.  

Ακόμη, παρατηρήθηκε όμοια κατάταξη (4
η
 ) σχετικά με τις «Εργασίες & Υλικό 

Μαθήματος» και από τους Mukaddes et al. (2012). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

προαναφερόμενη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης («Εργασίες & Υλικό 

Μαθήματος») εμφανίζεται στην 3
η
 θέση ως «Έργο» από τους Hwarng και Teo (2001) 

και τους Ictenbas και Eryilmaz (2011). Φαίνεται, δηλαδή, ότι η διαφορά αφορά μόνο 

μια θέση στην ιεραρχία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες που 

εξηγούνται παρακάτω και προκύπτουν λογικά. Ο λόγος που αναφέρθηκε η 

συγκεκριμένη διαφορά αναφορικά με το αποτέλεσμα των Hwarng και Teo (2001) 

έγκειται στο γεγονός της ταύτισης των τελικών κατατάξεων του ~50% των 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. Συνεπώς, θεωρείται αξιοσημείωτο ότι και σε αυτή τη δραστηριότητα τα 

αποτελέσματα δε διαφέρουν σημαντικά. Επιπλέον, η κατάταξη της δραστηριότητας 

διδασκαλίας και μάθησης που αναφέρεται στη «Διάλεξη» ταυτίζεται με το αποτέλεσμα 

του Sirias (2012).  

Ακολούθως, αντίστοιχη κατάταξη (προτελευταία θέση) παρατηρείται για τις 

«Παρουσιάσεις των Φοιτητών» και από τους Ictenbas και Eryilmaz (2011). Οι 

συγκεκριμένοι συγγραφείς αναφέρουν ως σκοπό της εφαρμογής τους την αποκλειστική 

χρήση της QFD για την βελτίωση της διδασκαλίας ενός μαθήματος, αλλά ουσιαστικά 

θέτουν ως How’s δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης και ως What’s τις 

προσδοκίες των εργοδοτών για τα μαθησιακά αποτελέσματα. Επομένως, οι 

προδιαγραφές συμπίπτουν με την παρούσα εφαρμογή που έχει ως στόχο το σχεδιασμό 

ενός μαθήματος. Η μόνη ουσιαστική διαφορά έγκειται στο ότι ορίζουν ως πελάτες τους 

εργοδότες και όχι τους φοιτητές. 

Γενικότερα, παρατηρήθηκαν αρκετές διαφορές κατά τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση στις ιεραρχήσεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης σε σχέση 

με τα αποτελέσματα της παρούσας εφαρμογής. Άλλωστε, οι εφαρμογές της QFD για το 

σχεδιασμό ενός μαθήματος είναι αρκετά περιορισμένες, οπότε δεν υπάρχει η ευκολία 
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διενέργειας συγκρίσεων με πολυπληθή αποτελέσματα και δεν αξιολογούνται οι ίδιες 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης σε όλες τις περιπτώσεις. 

Μία από τις κυριότερες αιτίες της ύπαρξης διαφορών στις προαναφερθείσες 

ιεραρχήσεις εντοπίζεται, ενδεχομένως, στο γεγονός της εφαρμογής της μεθόδου QFD. 

Όπως έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφική επισκόπηση η μέθοδος της QFD αντιμετωπίζει 

αρκετά μειονεκτήματα, που αντικατοπτρίζονται και στα τελικά αποτελέσματα. Σε αυτό 

το σημείο θα μπορούσε να αναφερθεί η ύπαρξη της υποκειμενικότητας των 

απαντήσεων εφαρμόζοντας αποκλειστικά τη μέθοδο της QFD σε σχέση με τη 

συνδυασμένη χρήση των QFD, AHP και ANP. Επομένως, θα μπορούσε να καταστεί 

λογική η διακύμανση που παρατηρείται στις ιεραρχήσεις των δραστηριοτήτων.  

Ακόμη ένας λόγος που επηρεάζει την παρούσα κατάσταση, ενδεχομένως, 

οφείλεται στην αποτύπωση της «φωνής» ενός συγκεκριμένου πελάτη. Θα μπορούσε για 

παράδειγμα να συμπεριληφθούν και οι προτιμήσεις κάποιας άλλης ομάδας 

ενδιαφερομένων, όπως οι μελλοντικοί εργοδότες των αποφοίτων. Τέλος, ακόμη μια 

προφανής αιτία θα μπορούσε να αφορά το είδος και τη φύση του μαθήματος. Έτσι, 

είναι λογικό τα μαθήματα που διδάσκονται σε πολυτεχνικές σχολές να εστιάζουν 

περισσότερο στην εκπαίδευση πεδίου παρά στις παρουσιάσεις φοιτητών. Εν αντιθέσει 

με τα μαθήματα που παρέχονται στις θεωρητικές επιστήμες, που ενδεχομένως, δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις παρουσιάσεις φοιτητών από ότι στην εκπαίδευση πεδίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν ο σχεδιασμός ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις των φοιτητών. Γι’ αυτό το σκοπό 

εφαρμόστηκε η μεθοδολογία QFD-AHP-ANP προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης βάσει των ιεραρχημένων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, που προκύπτουν με την ολοκλήρωση του μαθήματος. Συνοπτικά, ο 

προσδιορισμός των τελικών δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που 

χρησιμοποιήθηκαν, προέκυψε μέσα από: ενδελεχή μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, 

καταγραφή των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, και ανάδειξη των 

σημαντικότερων δραστηριοτήτων μέσω ανάλυσης Pareto, ομάδων εστίασης και 

διαγράμματος συγγένειας. Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα πεδίου ώστε να 

συγκεντρωθούν οι προτιμήσεις των καθηγητών αναφορικά με τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα επιθυμητά από τους 

φοιτητές μαθησιακά αποτελέσματα. Εντός αυτού του πλαισίου διενεργήθηκε η 

εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP για την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης βάσει των αξιολογήσεων 5 καθηγητών του τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

αποτέλεσμα της οποίας ανέδειξε την τελική λίστα δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης που προτείνεται να εφαρμόσουν οι διδάσκοντες για να ικανοποιήσουν τους 

φοιτητές τους. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν 

μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης και ολοκλήρωσης της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.  

Αρχικά, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, διαπιστώνουμε πως μέσω της 

εφαρμογής της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP δύναται να χαραχθούν οι 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης από τους διδάσκοντες ενός μαθήματος, που θα ικανοποιούν 

τα «θέλω» των φοιτητών τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την 

παραπάνω μεθοδολογία ο σχεδιασμός του μαθήματος οδηγείται από τη «φωνή» του 

φοιτητή, που είναι και ο τελικός κριτής-πελάτης. Οπότε, η συμμετοχή του αξιολογείται 

ως καθοριστικής σημασίας για την τελική επιτυχία του σχεδιασμού του μαθήματος που 

θα «καταναλώσει». Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή δίνεται η ευκαιρία στους 

φοιτητές να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό της υπηρεσίας που θα 

«καταναλώσουν» ως πελάτες. Έτσι, δεν μένουν παθητικοί δέκτες ενός μαθήματος που 
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σχεδιάζουν οι διδάσκοντες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και επιθυμίες τους. 

Το μεγαλύτερο, ίσως, πλεονέκτημα της χρήσης της μεθόδου QFD αφορά το σχεδιασμό 

ενός μαθήματος με φοιτητο-κεντρική προσέγγιση που οδηγείται από τον ίδιο τον 

φοιτητή, ο οποίος τίθεται ως το κέντρο της λήψης αποφάσεων, σχετικά με τις 

κατάλληλες δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που θα τον ικανοποιήσουν. 

Ακόμη ένα ισχυρό πλεονέκτημα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, αφορά τη 

συνδρομή των καθ’ ύλην αρμοδίων, των διδασκόντων, στην αξιολόγηση των 

κατάλληλων δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να επιτευχθεί η 

ικανοποίηση των «θέλω» των φοιτητών.  

Συνεχίζοντας στα πιο «τεχνικά» ζητήματα, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε 

πως η μεθοδολογία QFD-AHP-ANP είναι όντως ένα αξιόπιστο εργαλείο με το οποίο 

μπορούν να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν οι δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης. Σαφέστατα όμως και δεν μπορεί να εξαλείψει 100% την ύπαρξη 

υποκειμενικότητας στις κρίσεις των ερωτηθέντων (αποφασιζόντων), παρόλο που 

στενεύει κατά πολύ τα όρια της. Ένα από τα συν της προαναφερθείσας μεθοδολογίας 

είναι η ποσοτικοποίηση της καθαρά ποιοτικής μεθόδου QFD με την ενσωμάτωση των 

ποσοτικών μεθόδων AHP και ANP. Ωστόσο, η άντληση των δεδομένων απαιτεί την 

απάντηση πολλών και ορισμένες φορές αρκετά όμοιων ερωτήσεων που, ενδεχομένως, 

κουράζουν ή και μπερδεύουν τους ερωτηθέντες. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση της νέας 

τεχνολογίας, όπως το λογισμικό Super Decisions που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στον γρήγορο, εύκολο, ασφαλή και ακριβή 

προσδιορισμό των σχετικών και τελικών βαθμών βαρύτητας των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης. Έτσι, εξαλείφονται, ενδεχομένως, υπολογιστικά λάθη που 

μπορεί να προκύψουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Συνεπώς, υπάρχουν αρκετοί και 

ουσιαστικοί λόγοι που μας ώθησαν στη χρήση της μεθοδολογία QFD-AHP-ANP για το 

σχεδιασμό ενός μαθήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις των φοιτητών. 

Εφαρμόζοντας λοιπόν τη μεθοδολογία QFD-AHP-ANP, διαπιστώσαμε πως για 

να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των φοιτητών αναφορικά με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Θεωρητική Επιστημονική Γνώση, Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση, 

Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, Βασικές Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες) που θα 

προκύψουν από την παρακολούθηση ενός μαθήματος, οι δραστηριότητες διδασκαλίας 

και μάθησης που θα έπρεπε να εφαρμόσουν οι διδάσκοντες είναι, κατά φθίνουσα σειρά 

κατάταξης, οι εξής: 
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1. Εκπαίδευση Πεδίου 

2. Μελέτη Περίπτωσης 

3. Συζήτηση 

4. Εργασίες & Υλικό Μαθήματος 

5. Διάλεξη 

6. Παρουσιάσεις Φοιτητών 

7. Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως η τελική λίστα των δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας και μάθησης, που διεξήχθη από την παρούσα έρευνα, δεν θα μπορούσε να 

γενικευθεί και να εφαρμοστεί αυτούσια στο σχεδιασμό συγκεκριμένων μαθημάτων. Οι 

λόγοι που εξηγούν τη συγκεκριμένη διαπίστωση, αφορούν, αρχικά, το μικρό δείγμα της 

έρευνας, στην οποία συμμετείχαν μόλις 5 μέλη ΔΕΠ του τμήματος Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αυτό το γεγονός 

υποδηλώνει περιορισμένη συμμετοχή των καθ’ ύλην αρμοδίων στον προσδιορισμό των 

απαιτούμενων συσχετίσεων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, τόσο με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και μεταξύ αυτών. Συνεπώς, η μεγαλύτερη συμμετοχή 

των διδασκόντων θα μπορούσε να δώσει πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα στις τελικές 

κατατάξεις των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. Ακόμη ένας λόγος αφορά 

την συμμετοχή μόνο φοιτητών και καθηγητών του προαναφερθέντος τμήματος, γεγονός 

που δυσκολεύει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε γενικευμένη μορφή, που 

καλύπτει όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών μαθημάτων όλων των σχολών. Επομένως, θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι η εκροή της παρούσας έρευνας εξειδικεύεται στο σχεδιασμό 

μαθήματος που αφορά τον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, 

προτείνεται στους καθηγητές που επιθυμούν να σχεδιάσουν ένα συγκεκριμένο φοιτητο-

κεντρικό μάθημα, να επαναλάβουν τη διαδικασία των δύο Σπιτιών Ποιότητας, θέτοντας 

τα ίδια What’s (μαθησιακά αποτελέσματα) και How’s (δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης) με την παρούσα έρευνα. 

Εν κατακλείδι, παρατίθενται τρείς προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη της 

παρούσας έρευνας, ως εξής: 

1. Αρχικά, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη στο τμήμα Οργάνωσης 

& Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα ήταν 

ενδιαφέρον να διεξαχθεί η ίδια έρευνα και σε άλλα αντίστοιχα τμήματα 
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Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Έτσι, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε 

τα αποτελέσματα και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, για την ικανοποίηση 

των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω των δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζουν οι διδάσκοντες στον τομέα της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

  

2.  Η δεύτερη πρόταση αφορά τη διεξαγωγή της ίδιας έρευνας σε διάφορα τμήματα 

πανεπιστημίων, ώστε τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν να μην προέρχονται 

μόνο από τις προτιμήσεις καθηγητών και φοιτητών του τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, η 

νέα έρευνα θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων της ιεράρχησης των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, 

αφού δεν θα περιορίζεται μόνο στις προτιμήσεις ενός συγκεκριμένου τμήματος 

πανεπιστημίου. 

 

3. Η τρίτη πρόταση αφορά το σχεδιασμό ενός μαθήματος με τη συμμετοχή 

συνδυασμού διάφορων ομάδων ενδιαφερομένων μελών, και όχι μόνο των 

φοιτητών και καθηγητών. Ουσιαστικά, προτείνεται η εφαρμογή της ίδιας 

διαδικασίας των δύο Σπιτιών Ποιότητας, θέτοντας τα ίδια What’s και How’s, 

όπου θα συμμετέχουν φοιτητές, μελλοντικοί εργοδότες φοιτητών και καθηγητές. 

Ο λόγος της συγκεκριμένης πρότασης έγκειται στο γεγονός της βαρύνουσας 

σημασίας που έχει η γνώμη τον εργοδοτών για τις δεξιότητες και γνώσεις 

(μαθησιακά αποτελέσματα) που επιθυμούν να έχουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοί 

τους, ώστε να τους προσλάβουν. Έτσι, σχεδιάζοντας ένα μάθημα που θα 

ικανοποιεί τόσο τους φοιτητές (ως άμεσα επωφελούμενους από την παροχή του 

μαθήματος) όσο και τους μελλοντικούς εργοδότες, δίνεται η ευκαιρία επίτευξης 

κρίσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που θα οδηγήσουν στην επαγγελματική 

και κατ’ επέκταση κοινωνική εξέλιξη των φοιτητών. Ως εκ τούτου, για το νέο 

πρώτο Σπίτι Ποιότητας προτείνεται η συμμετοχή και των μελλοντικών 

εργοδοτών των φοιτητών, στον προσδιορισμό των τελικών βαθμών βαρύτητας 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που μπορούν να επιτευχθούν από την 

παρακολούθηση ενός μαθήματος. Εν συνεχεία, για το νέο δεύτερο Σπίτι 

Ποιότητας προτείνεται η συμμετοχή και των φοιτητών (αφού είναι και 

συμπαραγωγοί του μαθήματος) στον προσδιορισμό των τελικών βαθμών 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, που μπορούν να 
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ικανοποιήσουν τα επιθυμητά από φοιτητές και εργοδότες μαθησιακά 

αποτελέσματα. Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία θα προκύψει 

η τελική λίστα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που μπορεί να 

μετατρέψει τις απαιτήσεις φοιτητών και εργοδοτών στα επιθυμητά, από αυτούς, 

μαθησιακά αποτελέσματα.  
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Vermunt and 

Verloop (1999) 

    1 1   1   1 1     1 1 1 1                                                               

Chou (2004) 1       1   1         1   1 1             1 1                                               

Wiklund and 

Wiklund (1999) 

    1   1 1     1 1 1 1     1       1       1       1         1 1 1     1               1   

Hwarng and Teo 

(2001) 

   1   1   1   1 1 1 1     1     1        1                  

1 

                    1   1 1 

Ictenbas and  
Eryilmaz (2011) 

1   1   1             1     1       1   1 1                                                 

Sirias (2012) 1   1           1   1 1   1 1             1               1                                 

Verna (2014) 1 1     1 1         1 1     1         1 1             1                                     

Yeh et al. (2011) 1   1       1   1   1 1   1 1                                                               

Maritz  et al,. 

(2014) 

1       1   1       1 1   1          1   1 1       1   1   1               1               

Ke (2010) 1           1 1 1   1 1 1 1 1                                                               

Sum* 17 5 14 4 18 12 14 10 13 5 19 22 9 13 19 2 2 5 2 4 5 7 6 2 1 3 5 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 
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Οι συχνότητες εμφάνισης των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης στη 

βιβλιογραφία είναι: 

Πίνακας A.2: Συχνότητες Δραστηριοτήτων Διδασκαλίας και Μάθησης 

 

Δραστηριότητες Διδασκαλίας και Μάθησης Συχνότητα εμφάνισης στη βιβλιογραφία 

(f(x)) 

ΔΙΑΛΕΞΗ 17/270 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5/270 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 14/270 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 4/270 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 18/270 

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 12/270 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 14/270 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10/270 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

13/270 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 5/270 

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 19/270 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22/270 

ΕΡΩΤΗΣΗΕΙΣ 9/270 

QUIZ/ΤΕΣΤ 13/270 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19/270 

DEBATE 2/270 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2/270 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 5/270 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 2/270 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΟΥ (ROLE PLAYING) 4/270 

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 5/270 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7/270 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 6/270 
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ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 2/270 

THINK.ALOUD 1/270 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 3/270 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 5/270 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (μαθήματος) 3/270 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 3/270 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2/270 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 2/270 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 3/270 

ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1/270 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΗΤΗΩΝ 2/270 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΞΗΣ 1/270 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ 1/270 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ) ΤΟΥ 

ΦΟΙΤΗΤΗ 

1/270 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1/270 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 1/270 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 1/270 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1/270 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1/270 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3/270 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

(ατμόσφαιρα ταξης) 

2/270 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (στη δομή του μαθήματος) 2/270 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΛΕΞΗ 

1/270 

 

 

O πίνακας αθροιστικών συχνοτήτων των παραπάνω δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης είναι (με κίτρινο χρώμα επισημαίνονται οι δραστηριότητες διδασκαλίας και 

μάθησης που συγκεντρώνουν ποσοστό εμφάνισης μέχρι ~75%, που είναι και το 

επιθυμητό):      
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Πίνακας A.3: Αθροιστικές Συχνότητες Δραστηριοτήτων Διδασκαλίας και Μάθησης 

 

Δραστηριότητες Διδασκαλίας & 

Μάθησης (X) 

Συχνότητα 

εμφάνισης στη 

βιβλιογραφία 

(f(X)) κατά 

φθίνουσα 

σειρά 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

F(X) 

F(X) % 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
22/270 22/270 8,15 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
19/270 41/270 15,19 

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
19/270 60/270 22,22 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
18/270 78/270 28,89 

ΔΙΑΛΕΞΗ 
17/270 95/270 35,19 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
14/270 109/270 40,37 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 

14/270 123/270 45,56 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

13/270 136/270 50,37 

QUIZ/ΤΕΣΤ 
13/270 149/270 55,19 

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
12/270 161/270 59,63 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
10/270 171/270 63,33 

ΕΡΩΤΗΣΗΕΙΣ 
9/270 180/270 66,67 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
7/270 187/270 69,26 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
6/270 193/270 71,48 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
5/270 198/270 73,33 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
5/270 203/270 75,19 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
5/270 208/270 77,04 

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 
5/270 213/270 78,89 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
5/270 218/270 80,74 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
4/270 222/270 82,22 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΟΥ (ROLE PLAYING) 
4/270 226/270 83,70 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
3/270 229/270 84,81 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
3/270 232/270 85,93 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
3/270 235/270 87,04 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
3/270 238/270 88,15 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
3/270 241/270 89,26 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 
2/270 243/270 90,00 

DEBATE 
2/270 245/270 90,74 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
2/270 247/270 91,48 

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 
2/270 249/270 92,22 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
2/270 251/270 92,96 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
2/270 253/270 93,70 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΦΟΙΗΤΗΩΝ 

2/270 255/270 94,44 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ (ατμόσφαιρα ταξης) 

2/270 257/270 95,19 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ (στη δομή του 

μαθήματος) 

2/270 259/270 95,93 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΞΗΣ 
1/270 260/270 96,30 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ 
1/270 261/270 96,67 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ) ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

1/270 262/270 97,04 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1/270 263/270 97,41 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
1/270 264/270 97,78 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 
1/270 265/270 98,15 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
1/270 266/270 98,52 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1/270 267/270 98,89 

THINK ALOUD 
1/270 268/270 99,26 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

1/270 269/270 99,63 

ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1/270 270/270 100,00 
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B. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2015 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των συσχετίσεων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά από 

τους φοιτητές μαθησιακά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό ενός 

επιτυχημένου μαθήματος. 

 

 

 

Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών 

«Debate» 
Πολυμέσα & Νέες 

Τεχνολογίες 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
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1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με 

θέμα: «Σχεδιασμός ενός ακαδημαϊκού μαθήματος με τη χρήση της μεθόδου QFD», και με 

στόχο την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης βάσει των επιθυμητών 

από τους φοιτητές μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικότερος 

σχεδιασμός ενός ακαδημαϊκού μαθήματος. 

2.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ 

Η απάντηση των ερωτήσεων που ακολουθούν βασίζεται σε κλίμακα από 9-1 και από 1-9. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για κατά ζεύγη σύγκριση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης. Έτσι, στις απαντήσεις σας ακλουθείτε τη λογική του κατά πόσο σημαντικότερη είναι 

η μία δραστηριότητα σε σχέση με την άλλη ως προς τον στόχο. Επομένως, εάν θεωρείται ότι η 

πρώτη δραστηριότητα είναι πιο σημαντική από τη δεύτερη, τότε η απάντηση καταγράφεται 

στην αριστερή πλευρά της κλίμακας, στην αντίθετη περίπτωση η απάντηση θα δοθεί στη δεξιά 

πλευρά (εάν δηλαδή η δεύτερη δραστηριότητα είναι πιο σημαντική από την πρώτη). 

Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι: 

1= Εξίσου σημαντικό  

3= Ελαφρώς σημαντικό το ένα στοιχείο έναντι του άλλου  

5= Ισχυρά σημαντικό το ένα στοιχείο έναντι του άλλου  

7= Εξαιρετικά σημαντικό το ένα στοιχείο έναντι του άλλου  

9= Απόλυτα πιο σημαντικό το ένα στοιχείο έναντι του άλλου  

2,4,6,8= Ενδιάμεσες τιμές  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Πόσο πιο σημαντικό είναι το α από το β προκειμένου να επιλέξω κάποια 

κατάσταση; 

Εάν θεωρώ ότι το α είναι ισχυρά πιο σημαντικό από το β θα κυκλώσω την απάντηση 5 στα 

αριστερά. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή θεωρώ ότι το β είναι ισχυρά πιο σημαντικό από 

το α, η απάντηση θα είναι το 5 στα δεξιά. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι συνεισφέρουν 

ισοδύναμα τότε θα κυκλώσετε το 1.  

 

α 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 β 
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3.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα αφορά την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης σε σχέση με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που επιθυμούν οι φοιτητές να αποκτήσουν από ένα μάθημα.  

 Οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

έρευνα προέκυψαν βάσει βιβλιογραφικής μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας 

τέθηκαν σε ανάλυση “Pareto” και ομαδοποιήθηκαν με τη χρήση διαγράμματος 

συγγένειας, και είναι οι εξής:  

1. Διάλεξη (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

2. Συζήτηση (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες) 

3. Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) 

4. Μελέτη Περίπτωσης (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

5. Παρουσιάσεις φοιτητών (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες) 

6. Εργασίες και Υλικό μαθήματος (το Υλικό μαθήματος περιλαμβάνει το υλικό που 

δίνεται ή αναρτείται στους φοιτητές για την επίτευξη του σκοπού του μαθήματος, 

όπως: “Reading, handout (και incomplete handout), topic, textbook”) 

7. Εκπαίδευση Πεδίου (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές). 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα (αυτά που ο φοιτητής αναμένεται να γνωρίζει, να 

κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει μετά την παρακολούθηση ενός μαθήματος και 

κατ’ επέκταση μετά την λήξη των σπουδών του) που έχουν αναγνωρισθεί και βάσει των 

οποίων θα προκύψουν συσχετίσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

μάθησης είναι: Θεωρητική Επιστημονική Γνώση, Εφαρμοσμένη Επιστημονική 

Γνώση, Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Βασικές Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες. 

1. Θεωρητική Επιστημονική Γνώση: H απόκτηση εξειδικευμένης θεωρητικής 

επιστημονικής γνώσης από τη διεξαγωγή ενός μαθήματος στο γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος. 

2. Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση: H απόκτηση εξειδικευμένης εφαρμοσμένης 

επιστημονικής γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος μέσα από τη σύνδεση 
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των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα (μέσα από μελέτη 

πραγματικών περιπτώσεων - case studies, ή/και πρακτική άσκηση). 

3. Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες: Η απόκτηση κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής 

σκέψης από τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

4.  Βασικές Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: Η απόκτηση γενικών ικανοτήτων από τη 

διεξαγωγή ενός μαθήματος, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Οι Βασικές Μεταβιβάσιμες 

Δεξιότητες αναλύονται σε: 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες:  

α) Γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες: Να γράφει με ακριβή και αποτελεσματικό 

τρόπο σε ποικιλία δομημένων μορφών (π.χ. εκθέσεις, αναφορές, οδηγίες). Να 

αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα του κοινού στο οποίο απευθύνεται και να παρουσιάζει 

διαφορετικά είδη γραφής ανάλογα με το είδος κοινού.  

β) Προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες: Να κάνει παρουσιάσεις σε ποικιλία 

δομημένων μορφών (π.χ. επίσημες παρουσιάσεις, επίσημες και ανεπίσημες 

αιτιολογήσεις, οδηγίες). Να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα του ακροατηρίου στο 

οποίο απευθύνεται και να εφαρμόζει το κατάλληλο στυλ παρουσίασης. 

 Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Χρήση 

πακέτων λογισμικού MS-Windows (word, excel, power point, access και internet) στα 

πλαίσια των μαθημάτων για προετοιμασία των εργασιών. 

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων: Στοχοθεσία, έρευνα, 

συγκέντρωση πληροφοριών και μέσων επίλυσης προβλημάτων, εύρεση εναλλακτικών 

λύσεων, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της προσφορότερης λύσης, 

ανατροφοδότηση. 

 Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου: Ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων, αποτελεσματικός σχεδιασμός και οργάνωση της εργασίας, 

προσδιορισμός και αποτελεσματική χρήση υπαρχουσών πηγών, ανάπτυξη ευελιξίας στις 

προσεγγίσεις διαχείρισης του έργου, σωστή κατανομή του χρόνου με στόχο την έγκαιρη 

ανταπόκριση στα απαραίτητα χρονικά πλαίσια, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητα 

της εργασίας σε υψηλά επίπεδα. 

 Δεξιότητες ομαδικής εργασίας, ηγετικών και διαπραγματευτικών ικανοτήτων: 

Συνεργασία με άλλους προς την επίτευξη κοινών στόχων. Καλλιέργεια λειτουργικών 

σχέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων. Διαπραγμάτευση και επίλυση 

διαφωνιών. Δημιουργία του απαραίτητου κλίματος εργασίας, παρακίνησης και 
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καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης των υφισταμένων για την επίτευξη του στόχου 

(ηγετικές ικανότητες).  

 Δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και έρευνας: Συλλογή πληροφορίας (αρχειακό 

υλικό, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις) και ανάπτυξη 

αποτελεσματικού συστήματος αποθήκευσης και επανάκτησης. Ερμηνεία, ανάλυση και 

σύνθεση του υλικού σε ποικίλες μορφές (στατιστικά δεδομένα ή γραπτό λόγο σύμφωνα με 

το πλαίσιο). 

 

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ά ΜΕΡΟΣ 

“RELATIONSHIP MATRIX” 

Α. Στις ακόλουθες ερωτήσεις, θα πρέπει να συγκρίνετε κατά ζεύγη τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικές για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος της Θεωρητικής Επιστημονικής Γνώσης. 

1. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

3. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 
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Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική 

Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

5. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

6. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική 

Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

7. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης 

των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

8. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

9. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

10. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

11. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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12. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

13. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

14. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

15. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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16. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

17. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

18. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

19. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για 

την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

20. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 
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συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

21. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες & Υλικό μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Θεωρητική Επιστημονική Γνώση»; 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

Β. Στις ακόλουθες ερωτήσεις, θα πρέπει να συγκρίνετε κατά ζεύγη τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικές για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος της Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Γνώσης. 

1. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 
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3. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη 

Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

5. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

6. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη 

Επιστημονική Γνώση»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

7. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 
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και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης 

των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

8. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

9. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

10. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

11. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

12. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

13. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

14. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

15. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 
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Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

16. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

17. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

18. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

19. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για 

την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 
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Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

20. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

21. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες & Υλικό μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Εφαρμοσμένη Επιστημονική Γνώση»; 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

Γ. Στις ακόλουθες ερωτήσεις, θα πρέπει να συγκρίνετε κατά ζεύγη τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικές για την ικανοποίηση 

της απαίτησης των φοιτητών σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα των Γενικών 

Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων (κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη). 

1. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, 
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Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

3. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές 

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

5. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

6. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού «Γενικές Ακαδημαϊκές 

Δεξιότητες»; 
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Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

7. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης 

των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

8. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

9. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

10. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 
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11. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

12. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

13. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

14. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών»(Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 
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15. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

16. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

17. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

18. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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19. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για 

την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

20. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

21. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες & Υλικό μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες»; 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

Δ. Στις ακόλουθες ερωτήσεις, θα πρέπει να συγκρίνετε κατά ζεύγη τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικές για την ικανοποίηση 

της απαίτησης των φοιτητών σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα των Βασικών 

Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων (Επικοινωνιακές δεξιότητες, Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, 

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, Δεξιότητες σχεδιασμού, 

οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, Δεξιότητες ομαδικής εργασίας, ηγετικών και 

διαπραγματευτικών ικανοτήτων, Δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και έρευνας). 

1. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 
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Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

3. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές 

Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

5. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 
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Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

6. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές 

Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

7. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης 

των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

8. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

9. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

10. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες 

Δραστηριότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

11. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και νέες τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

12. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

13. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 
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Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

14. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για την 

επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες 

Δραστηριότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

15. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

16. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για την επίτευξη του μαθησιακού 

αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

17. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 



121 
 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

18. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος 

«Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

19. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για 

την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες 

Δραστηριότητες»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

 

20. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

21. Πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες & Υλικό μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για την επίτευξη του 

μαθησιακού αποτελέσματος «Βασικές Μεταβιβάσιμες Δραστηριότητες»; 

Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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Β ΜΕΡΟΣ 

“ROOF MATRIX” 

Στο ακόλουθο γκρουπ ερωτήσεων θα πρέπει να συγκρίνετε τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας και μάθησης προκειμένου να αναδείξετε τις πιο σημαντικές, με δεδομένο 

κάθε φορά ότι ικανοποιείται μία από αυτές. 

1. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό 

μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες). 

1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα Συζήτηση (Καταιγισμός 

ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από 

τη δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση 

της Απόδοσης 

των φοιτητών 

 

2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός 

ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από 

τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα Συζήτηση (Καταιγισμός 

ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από 

τη δραστηριότητα Παρουσιάσεις Φοιτητών (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα Συζήτηση (Καταιγισμός 

ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από 

τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα Συζήτηση (Καταιγισμός 

ιδεών, Ερωτήσεις, Αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και νέες τεχνολογίες) από 

τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα Παρουσιάσεις Φοιτητών (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 
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Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» 

(Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
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11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» 

(Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εργασίες & Υλικό Μαθήματος» για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» 

(Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες 

των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Παρουσιάσεις 

Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, 

Debate) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό 

ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Παρουσιάσεις 

Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, 

Debate) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Διάλεξη», 

πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό 

Μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

2. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Συζήτηση» (Καταιγισμός 

Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες). 

1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

 

2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), 

για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των 

φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 
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συμφοιτητών, Debate), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες 

των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική 

Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 
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7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική 

Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική 

Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Τακτική 

Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 

Φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη 

Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, 

Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

 

11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη 

Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη 

Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για 

το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις Φοιτητών» (Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες, Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Συζήτηση», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Εργασίες & 

Υλικό Μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτική 

εργασία, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

3. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Τακτική Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των Φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

 

1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, 

Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 
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3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία 

μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για 

το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές 

εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, 

αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), 

για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των 

φοιτητών; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, 

αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, 

αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, 

αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες 

των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις φοιτητών (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & 

Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση 

Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία 

μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία 

μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες 

των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών», πόσο πιο σημαντική 

αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος» από τη 

δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, 

εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

4. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη Περίπτωσης» 

(Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

 1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου 

στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 
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2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα «Διάλεξη» 

(Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα 

«Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές) για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες 

των φοιτητών; 
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Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης 

των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία 

μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για 

το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Μελέτη 

Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές 
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εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Μελέτη Περίπτωσης», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος» από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό 

ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

5. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Παρουσιάσεις 

φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες). 

1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση 
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με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» 

(Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες & 

Υλικό 

μαθήματος 
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5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική 

αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη 

Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και 

Υλικό μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση 

Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» 

(Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό 

μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 
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δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό 

ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Παρουσιάσεις φοιτητών», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος» από τη δραστηριότητα 

«Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες 

των φοιτητών; 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 
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6. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Εργασίες και Υλικό 

μαθήματος» 

1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες)» από τη δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, 

αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες)» από τη δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες)» από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 
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δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες)» από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί 

ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική 

αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη 

Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις 

φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση 

Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» 

(Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 
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δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» 

(Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό 

ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» (πρακτικές εργασίες, 

εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εργασίες και Υλικό μαθήματος», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές), για το σχεδιασμό 

ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εκπαίδευση 

Πεδίου 

 

7. Σε σχέση με τη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης «Εκπαίδευση Πεδίου» 

(πρακτικές εργασίες, εξωτερικοί ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές). 

1. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με 

φοιτητές, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συζήτηση 

 

2. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 
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3. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις 

ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

4. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, 

Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

5. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Διάλεξη» (Φροντιστηριακό μάθημα, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) από τη 

δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Διάλεξη 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

6. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης 

των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 
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Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

 

7. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση 

Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

8. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία 

μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

9. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Συζήτηση» (Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις, αλληλεπίδραση με φοιτητές, Πολυμέσα 

και Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για 

το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Συζήτηση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

10. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, 
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Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

11. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ 

συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 

 

12. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών» (Quiz/Test, Πολυμέσα και Νέες 

Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

13. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, 

Debate, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες), για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
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14. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Μελέτη Περίπτωσης» (Επίλυση Προβλήματος, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες) 

από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για το σχεδιασμό ενός 

ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 

 

15. Με δεδομένο ότι ικανοποιείται η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης 

«Εκπαίδευση Πεδίου», πόσο πιο σημαντική αξιολογείτε ότι είναι η δραστηριότητα 

«Παρουσιάσεις φοιτητών» (Διδασκαλία μεταξύ συμφοιτητών, Debate, Πολυμέσα και 

Νέες Τεχνολογίες) από τη δραστηριότητα «Εργασίες και Υλικό μαθήματος», για το 

σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος εστιασμένου στις ανάγκες των φοιτητών; 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Εργασίες και 

Υλικό 

μαθήματος 
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Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

RELATIONSHIP MATRIX 

 

 

Εφαρμοσμένη 

Επιστημονική 

Γνώση 

Διάλεξη Συζήτηση 

 

Τακτική 
Αξιολόγηση 

της 

Απόδοσης 
των 

Φοιτητών 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 
Φοιτητών 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Εκπαίδευση 
Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 0,3686 1,5157 0,1513 0,1582 0,3817 0,1267 

Συζήτηση 2,7131 1,0000 4,2582 0,3413 1,3195 0,5296 0,1459 

Τακτική 

Αξιολόγηση της 

Απόδοσης των 
Φοιτητών 

0,6598 0,2348 1,0000 0,2522 0,2391 0,3388 0,1415 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
6,6081 2,9302 3,9650 1,0000 3,1037 3,2271 0,2949 

Παρουσιάσεις 
Φοιτητών 

6,3196 0,7579 4,1826 0,3222 1,0000 2,7595 0,2368 

Εργασίες & 

Υλικό 
Μαθήματος 

2,6199 1,8882 2,9515 0,3099 0,3624 1,0000 0,2061 

Εκπαίδευση 
Πεδίου 

7,8922 6,8535 7,0681 3,3904 4,2236 4,8516 1,0000 

 

 

Γενικές 

Ακαδημαϊκές 
Δεξιότητες 

Διάλεξη Συζήτηση 

 

Τακτική 

αξιολόγηση 
της απόδοσης 

των φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσ

εις 
φοιτητών 

Εργασίες & 

Υλικό 
Μαθήματος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 0,1554 1,1266 0,1513 0,3713 0,8441 0,2909 

Συζήτηση 6,4339 1,0000 2,6199 0,8106 0,8476 2,3293 1,4427 

 

Τακτική 
αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

0,8876 0,3817 1,0000 0,2805 0,4782 0,6662 0,6738 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
6,6081 1,2336 3,5652 1,0000 2,2369 2,4022 0,8219 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
2,6934 1,1798 2,0913 0,4471 1,0000 2,2974 0,5296 

Εργασίες & 
Υλικό 

Μαθήματος 

1,1847 0,4293 1,5010 0,4163 0,4353 1,0000 0,6084 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
3,4375 0,6931 1,4841 1,2167 1,8882 1,6438 1,0000 
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Βασικές 

Μεταβιβάσιμες 

Δεξιότητες 

Διάλεξη Συζήτηση 

 
Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 
φοιτητών 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 
Φοιτητών 

Εργασίες 

& Υλικό 

Μαθ/τος 

Εκπαίδευση 
Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 0,3713 0,9132 0,1856 0,3713 0,2971 0,2565 

Συζήτηση 2,6934 1,0000 4,1289 0,4959 0,5417 0,9791 0,4353 

 

Τακτική 
αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

1,0951 0,2422 1,0000 0,2925 0,2196 0,2368 0,1421 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

5,3868 2,0164 3,4182 1,0000 1,2723 2,9137 0,2508 

Παρουσιάσεις 
Φοιτητών 

2,6934 1,8460 4,5546 0,7860 1,0000 1,2847 0,2909 

Εργασίες & Υλικό 
Μαθήματος 

3,3659 1,0213 4,2236 0,3432 0,7784 1,0000 0,1699 

Εκπαίδευση 
Πεδίου 

3,8981 2,2974 7,0390 3,9874 3,4375 5,8845 1,0000 

 

 

ROOF MATRIX 

 

Συζήτηση Διάλεξη 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εργασίες και 

Υλικό 

Μαθήματος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 4,3242 0,6424 0,9480 3,0314 0,7307 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

0,2313 1,0000 0,4353 0,4951 0,3222 0,3222 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
1,5567 2,2974 1,0000 2,2369 1,4697 0,6168 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
1,0549 2,0196 0,4471 1,0000 0,6843 0,3240 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

0,3299 3,1037 0,6804 1,4614 1,0000 0,3930 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
1,3685 3,1037 1,6212 3,0863 2,5445 1,0000 
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Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

Διάλεξη Συζήτηση 
Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 2,3069 1,4758 1,1184 0,7155 0,8978 

Συζήτηση 0,4335 1,0000 0,6397 0,9903 0,2508 0,6168 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
0,6776 1,5632 1,0000 3,0049 0,5762 0,6755 

Παρουσιάσεις 

φοιτητών 
0,8941 1,0098 0,3328 1,0000 0,5762 0,4163 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

1,3977 3,9874 1,7356 1,7356 1,0000 1,0213 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
1,1138 1,6212 1,4804 2,4022 0,9791 1,0000 

 

 

 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
Διάλεξη Συζήτηση 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 0,4353 2,4022 1,0313 0,2909 0,3543 

Συζήτηση 2,2974 1,0000 3,8446 3,4997 2,1689 0,2909 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

0,4163 0,2601 1,0000 0,3780 0,3042 0,3870 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
0,9696 0,2857 2,6456 1,0000 1,2287 0,2881 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

3,4375 0,4611 3,2875 0,8139 1,0000 0,5743 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
2,8227 3,4375 2,5840 3,4713 1,7411 1,0000 
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Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
Διάλεξη Συζήτηση 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 0,3908 1,6788 0,8476 0,3299 0,3081 

Συζήτηση 2,5589 1,0000 4,1289 1,0181 1,2011 0,2500 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

0,5957 0,2422 1,0000 0,4782 0,5296 0,2978 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
1,1798 0,9822 2,0913 1,0000 1,4496 0,2909 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 
3,0314 0,8326 1,8882 0,6899 1,0000 0,3369 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
3,2453 4,0000 3,3575 3,4375 2,9682 1,0000 

 

 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Διάλεξη Συζήτηση 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 

Διάλεξη 1,0000 1,0592 3,7585 0,5370 0,6738 0,6006 

Συζήτηση 0,9441 1,0000 1,8206 0,7379 0,9642 0,3892 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

0,2661 0,5493 1,0000 0,5427 0,4445 0,4884 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
1,8623 1,3552 1,8428 1,0000 2,8854 0,4514 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
1,4841 1,0371 2,2495 0,3466 1,0000 0,2061 

Εκπαίδευση 

Πεδίου 
1,6651 2,5695 2,0477 2,2151 4,8516 1,0000 
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Εκπαίδευση 

Πεδίου 
Διάλεξη Συζήτηση 

Τακτική 

αξιολόγηση 

της απόδοσης 

των φοιτητών 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

Διάλεξη 1,0000 0,5186 2,1689 0,4445 0,5370 0,4221 

Συζήτηση 1,9284 1,0000 6,6939 0,7579 0,6460 0,8002 

Τακτική 

αξιολόγηση της 

απόδοσης των 

φοιτητών 

0,4611 0,1494 1,0000 0,3124 0,3892 0,5115 

Μελέτη 

Περίπτωσης 
2,2495 1,3195 3,2009 1,0000 2,7595 1,4496 

Παρουσιάσεις 

Φοιτητών 
1,8623 1,5480 2,5695 0,3624 1,0000 0,7444 

Εργασίες & 

Υλικό 

Μαθήματος 

2,3693 1,2497 1,9552 0,6899 1,3434 1,0000 

 

 

Δ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΩΝ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ SUPER DECISIONS 

 RELATIONSHIP MATRIX 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 

Στην θέση Results της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, σχετικά με την ικανοποίηση της 

«Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Γνώσης». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και ο βαθμός 

ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,06628<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Στην θέση Results της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με την ικανοποίηση των 

«Γενικών Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και ο βαθμός 

ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,03600<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 
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 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

Στην θέση Results της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με την ικανοποίηση των 

«Βασικών Μεταβιβάσιμων Δραστηριοτήτων». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και ο 

βαθμός ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,05145<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 

 

 

 ROOF MATRIX 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

Στην θέση Results της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, με δεδομένο ότι ικανοποιείται η 

«Συζήτηση». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και ο βαθμός ασυνέπειας που είναι ίσος με 

0,04811<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

Στην θέση Results της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, με δεδομένο ότι ικανοποιείται η 

«Τακτική Αξιολόγηση της Απόδοσης των Φοιτητών». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και 

ο βαθμός ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,03303<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 
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 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 

Στην θέση Results της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, με δεδομένο ότι ικανοποιείται η 

«Μελέτη Περίπτωσης». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και ο βαθμός ασυνέπειας που 

είναι ίσος με 0,08587<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

Στην θέση “Results” της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, με δεδομένο ότι 

ικανοποιείται η δραστηριότητα «Παρουσιάσεις Φοιτητών». Στο ίδιο μέρος 

αποτυπώνεται και ο βαθμός ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,04947<0,1, που είναι και το 

αποδεκτό. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Στην θέση “Results” της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, με δεδομένο ότι 

ικανοποιείται η δραστηριότητα «Εργασίες & Υλικό Μαθήματος». Στο ίδιο μέρος 

αποτυπώνεται και ο βαθμός ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,07084<0,1, που είναι και το 

αποδεκτό. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: 

Στην θέση “Results” της παρακάτω εικόνας φαίνονται όλοι οι σχετικοί βαθμοί 

βαρύτητας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, με δεδομένο ότι 

ικανοποιείται η «Εκπαίδευση Πεδίου». Στο ίδιο μέρος αποτυπώνεται και ο βαθμός 

ασυνέπειας που είναι ίσος με 0,04878<0,1, που είναι και το αποδεκτό. 

 

 

 

 

 

 


