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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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7 (εργαστηριακές 
ασκήσεις) 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού υπόβαθρου / Γενικών 
Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 
προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το 
μάθημα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://physiology.med.uoa.gr/proptyxiakes-
spoydes/iatriki.html 

https://eclass.uoa.gr/ 

 

(2) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΚΟΠΟΣ 

 
Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά 
και εργαστηριακές γνώσεις (μέσω αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων), ώστε να είναι σε θέση να 
περιγράφει την ανατομία και τους μηχανισμούς της λειτουργίας του Νευρικού συστήματος του 
ανθρώπινου οργανισμού. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων που αφορούν την ανατομία, την κυτταρική 
φυσιολογία και τη φυσιολογική λειτουργία του Νευρικού συστήματος του ανθρώπου. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα της Ανατομίας και Φυσιολογίας 
του Νευρικού συστήματος/ 

Στο περιεχόμενο του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακές γνώσεις που αφορούν τη 
λειτουργία και τους μηχανισμούς ρύθμισης του Νευρικού συστήματος. 

 

Σύνοψη περιεχομένου: 

Νευροανατομία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ. ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ. ΠΥΡΗΝΕΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ. ΠΑΡΕΓΓΕΦΑΛΙΔΑ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΙΙΙ,IV,V,VI. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ VII,IX,X,XI. ΑΓΓΕΙΩΣΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ – ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΜΗΝΙΓΓΕΣ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΑΣΗΣ – ΚΝΙΙ, ΟΡΓΑΝΟ 
ΟΣΦΡΗΣΗΣ – ΚΝ Ι, ΟΡΓΑΝΟ ΑΚΟΗΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ – ΚΝ VIII). ΑΥΤΟΝΟΜΟ NΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

Νευροφυσιολογία 

Εισαγωγή στα νευρικά κύτταρα. Δυναμικό Μεμβράνης. Δυναμικά Ενέργειας. Συναπτική διαβίβαση. 
Αντανακλαστικά. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση. Ακοή και 
Αιθουσαίο σύστημα. Χημικές αισθήσεις: Όσφρηση και Γεύση. Έλεγχος της εκούσιας κινητικότητας. 
Νευροφυσιολογική βάση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Κύκλος ύπνου-εγρήγορσης. Μάθηση και 
Μνήμη. Γλώσσα και ομιλία. Φυσιολογία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και της εγκεφαλικής αιματικής 
ροής. Αιματοεγκεφαλικός φραγμός. 



Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

Κυτταρικές, λειτουργικές, κλινικές και εργαστηριακές αποκρίσεις και προσαρμογές του Νευρικού 
συστήματος σε διάφορα φυσιολογικά ερεθίσματα και αλλαγές της ομοιόστασης του οργανισμού. 
Σύγκριση με παθοφυσιολογικές απαντήσεις. 

 

(4) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Ο φοιτητής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει: 
 
Νευροφυσιολογία 
 

 Εισαγωγή στα νευρικά κύτταρα.  
 Δυναμικό Μεμβράνης. Δυναμικά Ενέργειας.  
 Συναπτική διαβίβαση-Νευροδιαβιβαστές 
 Αντανακλαστικά.  
 Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα.  
 Φυσιολογία του Σωματοαισθητικού Συστήματος.  
 Φυσιολογία της όρασης.  
 Φυσιολογία της Ακοής και του Αιθουσαίου Συστήματος.  
 Φυσιολογία της Όσφρησης και της Γεύσης.  
 Νευροφυσιολογία της κίνησης.  
 Νευροφυσιολογική βάση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Κύκλος ύπνου-εγρήγορσης. 
  Μάθηση και Μνήμη. Γλώσσα και ομιλία.  
 Φυσιολογία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και της εγκεφαλικής αιματικής ροής. 

Αιματοεγκεφαλικός φραγμός. 
 

Συγκεκριμένες γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις διαλέξεις αμφιθεάτρου: 

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων του αντίστοιχου μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: 

- Ποια είναι τα μέρη ενός νευρώνα και τι λειτουργία επιτελούν; 

- Τύποι νευρώνων ; 

- Ποιές είναι οι κατηγορίες νευρογλοίας και τι λειτουργία επιτελούν; 

- Τι είναι ορθόδρομη και ανάδρομη αξονική μεταφορά; 

- Ποιος είναι ο μηχανισμός παραγωγής δυναμικού ηρεμίας; 

- Ποιες είναι οι αλλαγές στους ιοντικούς διαύλους που υπόκεινται των δυναμικών ενέργειας; 

- Τι είναι ο κύκλος ανατροφοδότησης του δυναμικού ενέργειας; 

- Με ποιους τρόπους άγουν τα δυναμικά ενέργειας οι αμύελοι και οι εμμύελοι νευρικοί άξονες; 

- Τι τύπους νευρικών ινών διαθέτουν τα θηλαστικά; 

- Τι είναι η απόλυτη και η σχετική περίοδος ανερεθιστότητας του δυναμικού ενέργειας; 

- Τι είναι τα ηλεκτροτονικά δυναμικά και πώς άγονται; 

- Ποια είναι τα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά των συνάψεων; 



- Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ χημικών και ηλεκτρικών συνάψεων; 

- Ποια είναι τα γεγονότα που υπόκεινται της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστή; 

- Τι είναι μετασυναπτικό δυναμικό; 

- Τι είναι προσυναπτική και μετασυναπτική αναστολή; 

- Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι νευροδιαβιβαστών; 

- Ποιοι είναι οι μηχανισμοί βιοσύνθεσης νευροδιαβιβαστών και απομάκρυνσης τους από τη 
συναπτική σχισμή. 

Περιγράψτε το μυοτατικό αντανακλαστικό. 

- Περιγράψτε το αντανακλαστικό Golgi. 

- Περιγράψτε το χιαστό αντανακλαστικό. 

- Τι είναι η νωτιαία καταπληξία; 

- Ποια είναι η θέση των κυτταρικών σωμάτων και η πορεία των νευραξόνων των προγαγγλιακών 
συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νευρώνων; 

- Ποιοι είναι οι νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται από τις δύο μοίρες του ΑΝΣ; 

- Ποιες είναι οι λειτουργίες του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος; 

- Ποια είναι η οργάνωση και οι λειτουργίες του εντερικού νευρικού συστήματος; 

- Ποιοι είναι οι τύποι των δερματικών υποδοχέων της αφής και της πίεσης; 

- Ποια είναι τα μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά των υποδοχέων που εξυπηρετούν τις 
αισθήσεις του πόνου και τις θερμοκρασίας; 

- Τι είναι το δυναμικό υποδοχέα; 

- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ασθητικής κωδικοποίησης; 

- Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πόνου και αλγαισθησίας, πρωτογενούς και δευτερογενούς 
πόνου, οξέος και χρόνιου πόνου, υπεραλγησίας και αλλοδυνίας; 

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σπλαγχνικού πόνου; 

-  Τι είναι και πως εξηγείται ο προβαλλόμενος πόνος; 

- Με ποια οδό μεταδίδονται οι αισθήσεις της αφής, της δόνησης και της ιδιοδεκτικότητας; 

- Με ποια οδό μεταδίδονται οι αισθήσεις του πόνου και της θερμοκρασίας; 

- Πως τροποποιείται η διαβίβαση στην οδό του πόνου; 

- Ποιες κατηγορίες φαρμάκων και με ποιο σκεπτικό χρησιμοποιούνται ως Αναλγητικά; 

- Ποια είναι τα κύρια μέρη του οφθαλμού και ποιες λειτουργίες εξυπηρετεί το καθένα από αυτά; 

- Ποια είναι η δομή του αμφιβληστροειδούς; 

- Πως επιτυγχάνεται η προσαρμογή στην κοντινή όραση; 

- Τι είναι η οπτική οξύτητα; 

- Τι είναι η υπερμετρωπία, η μυωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία; 

- Πως παράγεται το δυναμικό υποδοχέα στα κωνία και τα ραβδία; 

- Ποιος είναι ο ρόλος των οριζόντιων, των δίπολων, των αμακρινών και των γαγγλιακών 
κυττάρων στην επεξεργασία των οπτικών σημάτων; 

- Με ποια οδό μεταδίδονται τα οπτικά σήματα από τους φωτοϋποδοχείς στον οπτικό φλοιό; 

- Πως είναι οργανωμένος ο οπτικός φλοιός; 

- Ποιες λειτουργίες εξυπηρετεί η ραχιαία και η κοιλιακή οπτική οδός; 



- Τι είναι η προσαρμογή στο σκοτάδι; 

- Πως επιτυγχάνεται η αντίληψη των χρωμάτων; 

- Ποιοι μύες συμμετέχουν στις οφθαλμικές κινήσεις; 

- Ποιοι είναι οι τύποι των οφθαλμικών κινήσεων; 

- Από ποια στοιχεία αποτελείται και ποιες λειτουργίες εξυπηρετεί το έξω, το μέσο και το έσω 
ους; 

- Με ποιο τρόπο οι κινήσεις των μορίων του αέρα μετατρέπονται σε νευρικά σήματα στα 
τριχοφόρα κύτταρα του κοχλία; 

- Ποιος είναι ο ρόλος του τυμπανικού υμένα και των ακουστικών οσταρίων στη μετάδοση του 
ήχου; 

- Πως μεταδίδονται τα ακουστικά σήματα από τα τριχοφόρα κύτταρα του κοχλία στον ακουστικό 
φλοιό; 

- Πως κωδικεύεται το ύψος και η ένταση του ήχου στην ακουστική οδό; 

- Ποιοι είναι οι τύποι της βαρηκοΐας και ποιες δοκιμασίες χρησιμοποιούνται για τη διάκρισή 
τους; 

- Πως ανιχνεύουν τη γωνιακή επιτάχυνση οι υποδοχείς των ημικύκλιων σωλήνων; 

- Πως ανιχνεύουν τη γραμμική επιτάχυνση οι υποδοχείς των ωτολιθικών οργάνων; 

- Ποια είναι τα κύρια αισθητικά σήματα στα οποία βασίζεται ο προσανατολισμός στο χώρο; 

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νευρικών στοιχείων του οσφρητικού επιθηλίου και του 
οσφρητικού βολβού; 

- Πως γίνεται η μεταγωγή του σήματος στους οσφρητικούς υποδοχείς; 

- Πως μεταδίδονται τα σήματα από το οσφρητικό επιθήλιο στον οσφρητικό φλοιό; 

- Που εντοπίζονται και ποιοι είναι οι τύποι των κυττάρων των γευστικών καλύκων; 

- Πως γίνεται η μεταγωγή του σήματος στους υποδοχείς της γεύσης; 

- Πως μεταδίδονται τα σήματα από τους υποδοχείς της γεύσης στον εγκεφαλικό φλοιό; 

- Πως σχεδιάζονται και εκτελούνται οι λεπτές κινήσεις; 

- Ποιες κατιούσες οδοί συμμετέχουν στον έλεγχο της στάσης του σώματος και στον 

έλεγχο των λεπτών κινήσεων; 

-Τι είναι και πως προκαλείται η δυσκαμψία απεγκεφαλισμού και η δυσκαμψία αποφλοίωσης; 

- Ποια είναι τα βασικά γάγγλια και πως συνδέονται μεταξύ τους; 

- Ποιος είναι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός και τα συμπτώματα της νόσου Parkinson; 

- Ποιος είναι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός και τα συμπτώματα της νόσου Huntington; 

- Ποια είναι η δομή και η οργάνωση της παρεγκεφαλίδας και ποιος είναι ο ρόλος της στον 
κινητικό έλεγχο; 

- Ποια είναι τα σημεία και τα συμπτώματα της βλάβης της παρεγκεφαλίδας; 

-  Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι ρυθμών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ); 

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ύπνου με ταχείες οφθαλμικές κινήσεις (REM) και κάθε 
σταδίου του ύπνου χωρίς ταχείες οφθαλμικές κινήσεις (NREM); 

- Ποιοι μηχανισμοί συμμετέχουν στη γένεση του ύπνου REM και του ύπνου NREM; 

- Πως εναλλάσσονται φυσιολογικά τα στάδια του ύπνου στον ενήλικο και πως μεταβάλλεται το 
σχήμα αυτό με την ηλικία; 



- Ποιος είναι ο ρόλος του υπερχιασματικού πυρήνα στην εμφάνιση κιρκάδιων ρυθμών 

-  Ποιες είναι οι μορφές της μνήμης; 

- Τι είναι η συναπτική πλαστικότητα, η μακροπρόθεση ενδυνάμωση (LTP), η μακροπρόθεσμη 
καταστολή (LTD), ο εθισμός (εξοικείωση) και η ευαισθητοποίηση; 

- Ποια μέρη του εγκεφάλου συμμετέχουν στην επεξεργασία και αποθήκευση της μνήμης; 

- Τι είναι το κατηγορικό και το παραστατικό ημισφαίριο; 

- Τι είναι η αφασία και ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι αφασίας; 

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εγκεφαλικής κυκλοφορίας; 

- Πως ρυθμίζεται η εγκεφαλική αιματική ροή; 

- Πως σχηματίζεται και πως επαναρροφάται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και ποιος είναι ο 
ρόλος του στην προστασία του εγκεφάλου από τραυματισμό; 

- Τι είναι ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός και πως παρεμποδίζει την είσοδο ειδικών ουσιών στον 
εγκέφαλο; 

- Ποια είναι τα περικοιλιακά όργανα; 

 

Απόκτηση εργαστηριακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων: 

Εργαστηριακές ασκήσεις (Νευροφυσιολογίας) με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

- Παραγωγή και μετάδοση ηλεκτρικού σήματος σε νευρικά κύτταρα. 

- Εγκεφαλική μικροκυκλοφορία-ΕΝΥ-Ενδοκρανιακή υπέρταση. Παρουσίαση κλινικού 
περιστατικού σε προσομοιωτή. 

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

- Λήψη αποφάσεων  

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία  

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(5) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με τη μορφή 
διαλέξεων πρόσωπο με πρόσωπο, από αμφιθεάτρου. Προβλέπονται, 
επίσης, 2 εργαστηριακές ασκήσεις (νευροφυσιολογίας) των φοιτητών, 
σχετικές με κυτταρικές, λειτουργικές, κλινικές και εργαστηριακές 
αποκρίσεις και προσαρμογές του Νευρικού συστήματος σε διάφορα 
φυσιολογικά ερεθίσματα και αλλαγές της ομοιόστασης του 
οργανισμού και σύγκρισή τους με παθοφυσιολογικές απαντήσεις. 

 - Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και οπτικοακουστικών μέσων 



ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

στην εκπαίδευση 

- Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και επιλεγμένων video. 

-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας με τους 
φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «e-
class». 

- Επιπρόσθετες σημειώσεις που αναρτώνται στο «e-class». 

Κάθε διδάσκων αναρτά εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις διαλέξεις 
του στο αμφιθέατρο. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον 
υπεύθυνο του μαθήματος, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την 
γραμματεία του μαθήματος για όλα τα φοιτητικά θέματα 
(ανακοινώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, γενική ενημέρωση, κ.λπ), 
μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας 
(http://physiology.med.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/iatriki.html) και 
της πλατφόρμας «e-class» (https://eclass.uoa.gr/). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

- Διαλέξεις  
- Εργαστηριακές Ασκήσεις 
- Διαδραστική διδασκαλία  
- Ατομική μελέτη - Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. 

Οι φοιτητές αξιολογούνται σε τελική γραπτή εξέταση με σύστημα 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αφορούν την 
διδαχθείσα ύλη. 

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η κατανόηση σε βάθος της 
εξεταστέας ύλης και η ικανότητα κριτικής σκέψης και επίλυσης 
προβλημάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται  προφορικά 
σε όλους τους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

Το μάθημα και οι διδάσκοντες σε αυτό αξιολογούνται από τους 
φοιτητές με αντίστοιχα ερωτηματολόγια [Συνημμένα #1, #2 και 
(https://eclass.uoa.gr/)]. 
 

 

(6) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. A.Guyton and J. Hall. Επιστημονικές Εκδόσεις 

Παρισιάνου, Αθήνα 
 GANONG’S. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. K. Barett. Ιατρικές Εκδόσεις Χ. 

Πασχαλίδης, Αθήνα 
 ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Kandel R. Eric, Schwartz H. 

James, Jessell M. Thomas. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Αθήνα 

 Εκπαιδευτικό υλικό μελών ΔΕΠ αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «e-class 
(https://eclass.uoa.gr/)  

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Συνημμένο # 1 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

«Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία» 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ:  
 
Ι. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ                    
 
 
 
ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΗΣ 
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
                   
 
 
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
ΜΕΤΡΙΟ            ΚΑΛΟ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
 
                    
 
 
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
 
                
 
 
 
*ΜΕΤΡΙΑ : <50%, ΚΑΛΗ : 50-70%,  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: 70-85%,  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ: > 85% 



Συνημμένο #2 
 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ “ΦΥΣΙΟΛΟΓΕΙΟΝ” 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

«Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία» 
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Εργαστηρίου για τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε ανώνυμα και -όπως είμαστε βέβαιοι- υπεύθυνα το ερωτηματολόγιο αυτό, 
βοηθώντας στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων/αδυναμιών. Στις απαντήσεις χρησιμοποιείστε 
τη βαθμολογική κλίμακα 1-5. Σημειώστε Χ στην επιλογή σας. 

 
 
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  
Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία 
 
Αξιολογείστε το μάθημα ως προς: 
 
α) Το ενδιαφέρον του με βάση το περιεχόμενό του.                                             
  
β) Την οργάνωση και συνοχή των διαλέξεων                                                       
                                                                                                                 
 γ) Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που 

διατέθηκαν  
για την κάλυψη της ύλης      
 
δ) Σε ποιο βαθμό είχατε τις απαιτούμενες γνώσεις  
     για την κατανόηση της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος                          
 
ε) Σε τι ποσοστό παρακολουθήσατε το  
     συγκεκριμένο μάθημα;  

 
Αν το παρακολουθήσατε σε ποσοστό <50%,  αναφέρατε τους λόγους 
 
 

ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
α) Αξιολογείστε τα χορηγούμενα συγγράμματα για  
     την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος.                                                       
β) Αξιολογείστε τα διδακτικά βοηθήματα  
(σημειώσεις, CD, σύστημα σύγχρονης  
τηλεκπαίδευσης, η-ΤΑΞΗ ΕΚΠΑ, κλπ)  
για την κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος.                                                

 
 

 

ανεπαρκής ικανοποιητικός υπερβολικός 

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 % 


