Αγαπητές Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Φοιτητές,
Η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί έχοντας υπόψη:
• τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/522-29-04-2020-telikesexetaseis-asfalistikes-diklides-poiotitas
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/511-31-03-2020-final-examskoronoios
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/520-24-04-2020-telikesexetaseis-doatap
•

την πρακτική που ακολουθούν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις τους για τον τρόπο διεξαγωγής των
τελικών εξετάσεων,
https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/8400-2019-2020
https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/8383-anakoinosi-gia-ti-dienergeia-ton-exetaseonakad-etous-2019-2020
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2/nea/374-news-general/1102-exams2
•

τις πρόνοιες για την προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας και τις σχετικές
ανακοινώσεις των θεσμικών οργάνων της πολιτείας

με τη μέθοδο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Open-book exams)» σε συνδυασμό με την
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ως ακολούθως:
1. Πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
2. Ζητείται επίδειξη πολιτικής η στρατιωτικής ταυτότητας, διαβατηρίου η άλλου κρατικού
εγγράφου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας και ανάρτησή της στην πλατφόρμα. Μπορεί
να σας ζητηθεί πρόσθετη απόδειξη ταυτοπροσωπίας.
3. Το chat παραμένει ανοικτό για όλη τη διάρκεια της εξέτασης έτσι να υπάρχει η δυνατότητα
επικοινωνίας με τον εξεταζόμενο.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις η εξέταση γίνεται σε καθορισμένο χρόνο. Καθορίζεται συγκεκριμένος
χρόνος ανάρτησης του δοκιμίου στην πλατφόρμα, χωρίς να αφήνει περιθώριο βοήθειας από
τρίτους, υπολογίζοντας τον χρόνο που χρειάζεται ο/η μέσος/η φοιτητής/τρια, για να απαντήσει
σε όλες τις ερωτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος είναι αυξημένος κατά μια ώρα , δηλαδή
4 ώρες αντί της συνηθισμένης διάρκειας των 3 ωρών για λόγους ανάρτησης της απάντησης σε
μορφή .doc έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από το σύστημα ομοιοτυπίας turnitin.
5. Οι ερωτήσεις δεν είναι πανομοιότυπες σε όλους τους /τις εξεταζόμενους/ες. Επί της αρχής
διαφοροποιούνται ανά 15 φοιτητές. Η κατανομή των φοιτητών δεν συνδέεται με τη σύνθεση
των αρχικών ακροατηρίων. Ελάχιστη υποβολή ομάδων θεμάτων: 2 ανεξάρτητα από τον αριθμό
των φοιτητών ανά ακροατήριο. Ακόμη και σε περίπτωση ακροατηρίου με 2 φοιτητές, τα σετ
θεμάτων θα είναι 2.
6. Οι απαντήσεις θα είναι αποκλειστικά σε αρχείο word προκειμένου να μπορέσουν να ελεγχθούν
από το σύστημα Turnitin για λογοκλοπή και αντιγραφή. Χειρόγραφες απαντήσεις που έχουν
σκαναριστεί ή φωτογραφηθεί δεν θα γίνονται δεκτές.

7. Η ανάρτηση των απαντήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω turnitin. Ο διδάσκων θα είναι
υπεύθυνος για να διαπιστώσει την ακριβή πηγή προέλευση του ποσοστού της ομοιοτυπίας του
κειμένου. Δεν θα περιοριστεί στο ποσοστό ομοιoτυπίας.
8. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα δεν βρίσκεται αυτούσια σε βιβλίο ή σε διαδικτυακή πηγή.
9. Το δοκίμιο εξετάζει κατά πόσο ο φοιτητής/τρια αντιλαμβάνεται έννοιες, πληροφορίες, θεωρίες
και διαδικασίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να απομνημονεύει, αλλά να τις χρησιμοποιεί, να τις
εφαρμόζει και να παράγει νέα γνώση εφαρμόζοντας διαδικασίες λύσης προβλήματος και
κριτική σκέψη.
10. Τα προβλήματα είναι αυθεντικά και ο/η φοιτητής/τρια καλείται να τα επιλύσει με διαδικασίες
που έχει μάθει, αλλά χρειάζεται να τις επιλέξει και να τις εφαρμόσει σε νέο
περιβάλλον/περιεχόμενο. Να μην αποστηθίσει πώς αξιολογείται π.χ. το έργο του Καποδίστρια,
όπως αξιολογείται σε εγχειρίδια και συγγράμματα Ιστορίας, αλλά να γνωρίζει με ποιες
παραμέτρους αξιολογείται το έργο ενός κυβερνήτη σε συγκεκριμένη περίοδο).
11. Οι μορφές μπορεί να ποικίλλουν: Δοκίμια με ερωτήσεις ή και λύση προβλήματος ή/ και
σενάρια ή/ και εργασίες οι οποίες πρέπει να διεκπεραιωθούν σε σύντομο καθορισμένο χρονικό
διάστημα (μέχρι 4 ώρες).
12. Προτρέπουμε το σύνολο των λέξεων για το σύνολο των απαντήσεων στο σύνολο των
ερωτήσεων να είναι στο εύρος των 600-1000 λέξεων. Για παράδειγμα, εάν ζητείται η ανάπτυξη
ενός ερωτήματος προτρέπουμε αυτό να αναπτυχθεί σε 600-1000 λέξεις και εντός των 4 ωρών.
Εάν καλείστε να απαντήσετε σε 2 ερωτήματα το κάθε ένα από αυτά προτρέπουμε να
αναπτυχθεί σε 300-500 λέξεις. Στον αριθμό των λέξεων δεν συμπεριλαμβάνεται η
βιβλιογραφία που θα πρέπει να συνοδεύει την απάντηση στο τέλος.
13. Για την τεκμηρίωση των απαντήσεων καλείστε να κάνετε αναφορές σε έγκριτες
βιβλιογραφικές η διαδικτυακές ακαδημαϊκές πηγές. Η χρήση του google scholar μπορεί να
σας βοηθήσει σε αυτή τη κατεύθυνση, καθώς και η αξιοποίηση του υλικού που έχετε διδαχθεί
κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Π.χ. εγχειρίδια, επιστημονικά άρθρα, σημειώσεις του
διδάσκοντος, κ.ο.κ. Η χρήση του Wikipedia δεν λογίζεται ως βιβλιογραφική πηγή. Για το
σύνολο των ερωτήσεων σας προτρέπουμε να έχετε τουλάχιστον 6 βιβλιογραφικές αναφορές.
Για παράδειγμα, εάν σας ζητηθεί η ανάπτυξη ενός ερωτήματος σας προτρέπουμε η απάντησή
σας να έχει τουλάχιστον 6 βιβλιογραφικές αναφορές, 2 ερωτήματα να έχουν από
τουλάχιστον 3 αναφορές το κάθε ένα, κ.ο.κ. Όπου η εν λόγω απαίτηση δεν θα εφαρμοστεί θα
ακολουθήσει ανακοίνωση από τον Συντονιστή του Προγράμματος.
14. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε μαθήματα που στηρίζονται σε χρήση
μαθηματικών σχέσεων, διαγραμμάτων και οπτικών απεικονίσεων, ενδέχεται να επιτραπεί η
υιοθέτηση χειρόγραφων απαντήσεων. Ο φοιτητής, σε αυτές τις περιπτώσεις, λύνει το γραπτό
εκτός υπολογιστή και αναλαμβάνει την ευθύνη να ανεβάσει στην πλατφόρμα, εντός του
επιτρεπτού χρόνου, φωτογραφία των χειρόγραφων του. Η ευθύνη για την ποιότητα της
φωτογραφίας βαραίνει τον φοιτητή. Στο επιτρεπτό διάστημα, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να
ανεβάσει όσες φωτογραφίες επιθυμεί. Λόγω της πρακτικής δυσκολίας που προκύπτει από την
αδυναμία των εργαλείων λογοκλοπής να ελέγξουν την πρωτοτυπία του περιεχομένου, την
ευθύνη ελέγχου την αναλαμβάνει ο διδάσκων. Τονίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, οι
εργασίες δεν θα είναι πανομοιότυπες σε όλους τους /τις εξεταζόμενους.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ/ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30/6 και αφού έχει αξιολογηθεί το γραπτό κείμενο από τον
διδάσκοντα.
2. Στόχος είναι η ταυτοποίηση του εξεταζόμενου σε σχέση με το περιεχόμενο της γραπτής
απάντησης που ο ίδιος ο φοιτητής έδωσε στις τελικές εξετάσεις με ανοικτά βιβλία.
3. Πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
4. Ζητείται επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.
5. Η αξιοπιστία και η ποιότητά της διασφαλίζεται με τη μαγνητοσκόπηση της προφορικής
υποστήριξης, και την ανάλογη ποιότητα των ερωτήσεων οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το
περιεχόμενο των απαντήσεων που δόθηκαν από τον/την εξεταζόμενο/η στη τελική γραπτή
αξιολόγηση (όπως καθορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
6. Μέση διάρκεια της εξέτασης: 10 λεπτά κατά εξεταζόμενο. Ο χρόνος μπορεί να περιορισθεί
στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει καλύψει την απάντηση.
7. Ο μέγιστος αριθμός ανά ομάδα φοιτητών που εξετάζεται: 1-5.
8. Οι βαθμολογίες αναρτώνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προφορικής
υποστήριξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση του μαθήματος θεωρείται ως περατωμένη με την
ολοκλήρωση και των δύο φάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση ο εξεταζόμενος θεωρείται ότι έχει
αποτύχει και οδηγείται στις επαναληπτικές. Ο βαθμός είναι αυτός της γραπτής εξέτασης. Στην
προφορική υποστήριξη διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του εξεταζόμενου με το περιεχόμενο της
απάντησης της γραπτής εξέτασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Την Δευτέρα 18/5 θα λάβετε αναλυτικές τεχνικές οδηγίες από το Τμήμα Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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