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ΤΥΠΟΣ B. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ (TAKE HOME EXAM) 
 

Αυτός ο τύπος εξέτασης γίνεται εξ αποστάσεως, από το σπίτι (take-home exam), με ασύγχρονο 

τρόπο, χωρίς δηλαδή ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι φοιτητές* λαμβάνουν τις οδηγίες και το 

εξεταστικό δοκίμιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πρέπει να υποβάλουν τις 

απαντήσεις τους εκεί, μέσω του λογισμικού κατά της λογοκλοπής (Τurn –it in), εντός 

καθορισμένης χρονικής περιόδου (π.χ. εντός 4 ωρών). 

 

Σε αυτού του τύπου εξέτασης τα θέματα των εξετάσεων είναι πιο σύνθετα και αφορούν στις 

ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση). 

 

1. Αυτή η μορφή εξέτασης είναι πολύ απαιτητική και ως εκ τούτου προτείνεται μόνο σε 

συμβατικά μεταπτυχιακά μαθήματα, μαθήματα διδακτορικού επιπέδου ή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις σε μαθήματα 4ου έτους, όπου το μάθημα ταιριάζει. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις η εξέταση γίνεται σε καθορισμένο χρόνο και καθορίζεται 

συγκεκριμένος  χρόνος επιστροφής του δοκιμίου σε χώρο στην πλατφόρμα μάθησης που 

υποδεικνύει ο διδάσκων. Μετά τη λήξη του χρόνου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης 

του γραπτού, με συνακόλουθες επιπτώσεις. 

3. Το δοκίμιο εξετάζει κατά πόσο ο φοιτητής  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. 

4. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες πέραν των σημειώσεων του 

μαθήματος, όπως π.χ. πληροφορίες από το διαδίκτυο και μέσα ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. 

5. Οι συγκεκριμένες οδηγίες για τη διεξαγωγή αυτής της μορφής εξέτασης θα δοθούν από 

τον διδάσκοντα του μαθήματος πριν από την εξέταση, ενώ θα είναι και στη διάθεση των 

φοιτητών την ημέρα της εξέτασης. 

6. Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μέσω του λογισμικού Turn-it 

In και θα ελεγχθεί για λογοκλοπή. Χρειάζεται ως εκ τούτου μεγάλη προσοχή ως προς τη 

χρήση υλικού του διαδικτύου, ακόμη και προηγούμενου υλικού του ίδιου του φοιτητή. 

7. Δύναται, εάν αποφασίσει ο διδάσκων, να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά με αυτόν τον 

τύπο εξέτασης και την προφορική εξέταση για επιβεβαίωση της γνησιότητας των 

απαντήσεων και έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. 

8. Αυτός ο τύπος εξέτασης έχει συνήθως διάρκεια 4 - 6 ώρες. Στην περίπτωσή μας έχει 

καθοριστεί ως μέγιστος χρόνος οι 4 ώρες.  
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Παράδειγμα 1 

Δίνονται τα δεδομένα μία έρευνας και καλείται ο φοιτητής να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

στατιστικές αναλύσεις για να απαντήσει σε τρία ερευνητικά ερωτήματα που έχει θέσει η έρευνα 

και να παρουσιάσει σε μία έκθεση τα αποτελέσματα της έρευνας (να καταθέσει τα output των 

αναλύσεων και την έκθεση που έχει συνθέσει).  

 

Παράδειγμα 2 

Καλείται να ετοιμάσει μία ομιλία για συγκεκριμένο ακροατήριο σε συγκεκριμένο θέμα με 

γνώσεις που έχει αποκομίσει από το μάθημα. 

Παράδειγμα 3 

Δίνονται σε ένα δικηγόρο κάποια δεδομένα και ετοιμάζει ερωτήματα που θα θέσει σε μάρτυρα 

και την αγόρευσή του για υπεράσπιση του πελάτη του. Ή παρακολουθούν απόσπασμα μίας 

ταινίας που περιλαμβάνει μία δίκη και εντοπίζουν λάθη που έχουν κατά την άποψή τους γίνει 

στην υπεράσπιση κ.λπ. 

Παράδειγμα 4 

 

 Έχοντας συγκεκριμένα δεδομένα και προϋποθέσεις σχεδιάζουν τη λύση ενός «απαιτητικού και 

πολυδιάστατου» προβλήματος το οποίο απαιτεί τη σύνθεση στρατηγικών τις οποίες έχουν στο 

μάθημα χρησιμοποιήσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Μπορεί για παράδειγμα να είναι οι 

λύσεις που θα πρότειναν στον ιδιοκτήτη μίας οικίας για να έχει εξοικονόμηση ενέργειας 

(μελέτης της περίπτωσης, παρουσίαση προτάσεων – εισηγήσεων, σχετική κοστολόγηση, 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κ.λπ.). 
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Tips για να πετύχεις σε take home εξέταση 

� Κατανόησε τι σημαίνει η ανοιχτή εξέταση από το σπίτι ! Θυμήσου ότι στην take home 

εξέταση ο διδάσκων γνωρίζει ότι έχεις τις σημειώσεις και όλες τις πληροφορίες μπροστά 

σου, όπως επίσης και ότι δεν θα υπάρχει επιτήρηση. Άρα δεν θα σου θέσει μία ερώτηση 

που θα μπορείς να αντιγράψεις αυτούσια την πληροφορία από τις σημειώσεις σου, να 

τη βρεις έτοιμη στο διαδίκτυο ή να την αντιγράψεις από κάποιον άλλον. 

� Κατανόηση εννοιών και ιδεών: Αναμένεται ότι θα πρέπει να κατανοήσεις τις βασικές 

έννοιες και ιδέες των θεματικών που έχεις διδαχθεί, να μπορείς να τις αναλύεις και να 

τις συσχετίζεις μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορείς να τις εφαρμόζεις, όταν και όπως αυτό 

σου ζητηθεί. Θυμήσου και πάλι ότι σε αυτή τη μορφή εξέτασης οι ερωτήσεις είναι 

κρίσεως και άρα θα πρέπει να έχεις κατανοήσει και αφομοιώσει καλά την ύλη. 

� Πρέπει να γνωρίζεις τι υλικό χρειάζεται να έχεις μαζί σου! Ο διδάσκων θα σε 

ενημερώσει για το ποιες σημειώσεις θα χρειάζεται να έχεις μαζί σου κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης. Θα έχεις όμως πρόσβαση και σε οποιοδήποτε υλικό θέλεις εσύ. Ο εκ των 

προτέρων εντοπισμός και οργάνωσή του θα σε βοηθήσει.  

� Οργάνωσε καλά τις σημειώσεις σου! Μην περιμένεις ότι θα υπάρχει χρόνος για να 

ψάχνεις τις απαντήσεις μέσα στις σημειώσεις την ώρα της εξέτασης ή στο διαδίκτυο. 

Διάβασε καλά τις σημειώσεις και οργάνωσε το υλικό σου. Π.χ. μπορείς σε κάθε νέα 

ενότητα να βάλεις με μικρούς αυτοκόλλητους σελιδοδείκτες (post-it note), τον τίτλο της 

ενότητας για να την βρεις εύκολα. Μπορείς να κάνεις το δικό σου πίνακα περιεχομένων 

όπως π.χ. Διάλεξη 1 (οι θεματικές που έχουν καλυφθεί) κ.ο.κ. 

� Διάβασε για την ανοικτή εξέταση take home όπως θα διάβαζες για μία δια ζώσης 

εξέταση με κλειστά βιβλία όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνεις, όμως 

διαφοροποίησε τον τρόπο που το κάνεις! Είναι μύθος να θεωρείς ότι δεν θα πρέπει να 

διαβάσεις για μια εξέταση τέτοιου τύπου επειδή θα έχεις μπροστά σου τις σημειώσεις 

και επειδή δεν θα υπάρχει επιτήρηση. Αυτό που μετρά είναι να έχεις αφομοιώσει τις 

βασικές έννοιες και ιδέες και η εφαρμογή τους!  

� Βρες ένα ήσυχο χώρο, χωρίς φασαρία και διακοπές, για να απαντήσεις το δοκίμιο. 

Αυτή η μορφή εξέτασης απαιτεί χρόνο και συγκέντρωση. Είναι σημαντικό να βρεις τον 

κατάλληλο χώρο για να απαντήσεις το δοκίμιο και να περιορίσεις τις ενοχλήσεις. 

� Μην αντιγράψετε αυτούσια κείμενα από τις σημειώσεις! Εδώ εξετάζεται η κατανόηση 

των εννοιών και η κριτική ανάλυση αυτών. Οι απαντήσεις σου θα ελεγχθούν για 

λογοκλοπή.  

Καλή Επιτυχία! 

 

*Όπου o τύπος του αρσενικού, νοείται και το θηλυκό γένος. 

 

 


