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ΤΥΠΟΣ Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
Αυτός ο τύπος εξέτασης αφορά σε δύο κατηγορίες μαθημάτων:
(α) Σε μαθήματα όπου η συμβατική εξέταση πραγματοποιείται με τη μορφή παρουσίασης της εργασίας
του φοιτητή και προφορικής εξέτασης (λ.χ. παρουσίαση διπλωματικής, τελικού project, art projects,
μαθήματα αρχιτεκτονικής). Λόγω της παρούσας κατάστασης, η μόνη διαφορά είναι ότι για όλες τις
προαναφερθείσες περιπτώσεις η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως.
(β) Σε μαθήματα που η τελική αξιολόγηση είναι τελική γραπτή εξέταση και αυτή αντικαθίσταται από
προφορική εξέταση. Μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως σε μαθήματα με μικρό ακροατήριο φοιτητών
εφόσον η φύση του μαθήματος το επιτρέπει και με την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί η σχετική έγκριση
από το Τμήμα.
Πιο κάτω επεξηγούνται τα δύο είδη προφορικής εξέτασης:

Α. Προφορική εξέταση και παρουσίαση εργασίας
1. Η εξέταση και η αξιολόγηση γίνεται από εξεταστική επιτροπή, όπως προβλέπεται από τους
σχετικούς κανονισμούς του μαθήματος.
2. Η εξέταση παίρνει τη μορφή παρουσίασης της δουλειάς του φοιτητή και δίνεται χρόνος για
ερωτήσεις από την επιτροπή αξιολόγησης. Η χρονική διάρκεια της παρουσίασης και της
υποβολής ερωτήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς του μαθήματος.
3. Η τελική αξιολόγηση προσεγγίζεται ως μια επιπλέον ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των
γνώσεων και ικανοτήτων του φοιτητή σε συνέχεια της συνεχούς αξιολόγησης και ως προς το
πόσο λήφθηκαν υπόψη η ανατροφοδότηση και τα σχόλια από τους διδάσκοντες κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, πάντοτε μέσω εποικοδομητικής κριτικής.
4. Οι διδάσκοντες αυτών των μαθημάτων έχουν δώσει ή θα δώσουν στους φοιτητές συγκεκριμένες
οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία παρουσίασης και τα κριτήρια
αξιολόγησης.
5. Η ακριβής ώρα παρουσίασης του κάθε φοιτητή και η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθούν
από το Τμήμα.
Β. Προφορική εξέταση ως αντικατάσταση γραπτής τελικής εξέτασης
1. Η διαδικασία της προφορικής εξέτασης και η βαθμολόγηση γίνεται από τον διδάσκοντα του
μαθήματος.
2. Συνήθως η προφορική εξέταση γίνεται με κλειστές σημειώσεις και καλύπτει όλο το φάσμα του
περιεχομένου του μαθήματος, όπως θα αναμενόταν σε μία συμβατική τελική εξέταση.
3. Ο διαθέσιμος χρόνος για την εξέταση του κάθε φοιτητή ορίζεται στα 30 λεπτά.
4. Το περιεχόμενο της ερώτησης που έχει να απαντήσει ο φοιτητής, οι μονάδες που αντιστοιχούν
στην ερώτηση, καθώς επίσης και ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής για να
απαντήσει θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του φοιτητή.
5. Η ακριβής ώρα παρουσίασης του κάθε φοιτητή για την εξέταση, καθώς και η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί θα ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα.
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Μικρές συμβουλές για να πετύχεις στην προφορική εξ αποστάσεως εξέταση
 Προετοιμάσου και διάβασε για την προφορική εξέταση όπως θα διάβαζες για μία δια ζώσης
εξέταση ή για τη δια ζώσης παρουσίαση της εργασίας σου! Όπως σε οποιαδήποτε άλλη μορφή
εξέτασης έτσι και στην προφορική εξέταση το κλειδί της επιτυχίας είναι η κατάλληλη
προετοιμασία.

 Η εξάσκηση μας βελτιώνει! Εξασκήσου για την παρουσίασή σου ή/και για την προφορική
απάντηση πιθανών ερωτήσεων που μπορεί να σου υποβάλει ο διδάσκων.

 Σιγουρέψου ότι έχεις δει σωστά τη μέρα και την ώρα της παρουσίασής σου και έλεγξε αν ο
εξοπλισμός που χρειάζεσαι λειτουργεί! Έλεγξε από την προηγούμενη μέρα ότι ο υπολογιστής,
η κάμερα και το μικρόφωνό σου δουλεύουν. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις οποιαδήποτε
τεχνική δυσκολία επικοινώνησε έγκαιρα με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του Frederick
Institute of Technology.

 Μην αγχωθείς! Εάν δεν κατανοήσεις μία ερώτηση μην ντραπείς να ζητήσεις από τον διδάσκοντα
να την επαναλάβει και πάρε πρώτα λίγο χρόνο να σκεφτείς την απάντησή σου πριν αρχίσεις να
απαντάς.

 Βρες έναν ήσυχο χώρο, χωρίς φασαρία και διακοπές για να κάνεις την εξέταση. Σε αυτήν τη
μορφή εξέτασης χρειάζεται να μπορείς να συγκεντρωθείς, να σκεφτείς την απάντησή σου και ο
επιτηρητής να μπορεί να σε ακούσει δυνατά και καθαρά. Είναι σημαντικό να βρεις τον
κατάλληλο χώρο στο σπίτι σου για κάνεις την εξέταση χωρίς ενοχλήσεις και θόρυβο.



Οργάνωσε καλά το οπτικοακουστικό υλικό που χρειάζεσαι. Σε περίπτωση που θα πρέπει να
παρουσιάσεις την εργασία σου χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. powerpoint
presentation, φωτογραφίες, βίντεο κ.ά.) σιγουρέψου ότι θα έχεις άμεση πρόσβαση σε ό,τι
χρειάζεσαι, ότι λειτουργεί σωστά και εξασκήσου στο να ‘μοιράζεσαι’ την οθόνη σου μέσω του
εργαλείου τηλεδιάσκεψής ZOOM.

Καλή Επιτυχία!

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

