
‘ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ’ 

ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ  & ΤΕΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Καλή μέρα σε όλους σας, 

Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τις τελικές εξετάσεις, σας αναρτώ επίσημες κατευθύνσεις 
για τις τελικές εξετάσεις στο μάθημα ‘ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ’ που θα 
πραγματοποιηθούν Ιούνιο - Ιούλιο 2020 πάντα με εξ’ αποστάσεως μεθόδους.  

1. Για τα άτομα του εξαμήνου που δηλώνουν και παρακολουθούν το μάθημα για πρώτη φορά 
(Θεωρία ή/και Εργαστήριο) δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που έχουμε συζητήσει και σας είπα στο 
τελευταίο μας μάθημα. Επιβεβαιώνω ότι η αξιολόγηση θα γίνει από: 

i) εργασίες κατά τη διάρκεια εξαμήνου [30%] 

ii) ασκήσεις - quiz κατά τη διάρκεια εξαμήνου [20%] 

iii) τελική προφορική εξέταση σε ώρες & μέρες εργαστηριακές μεταξύ 15-19 Ιουνίου(*) [20%] 

iv) τελική εξέταση quiz [20%] (απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση -δείτε σχετική 
ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος) 

v) συμμετοχή - παρουσίες στα μαθήματα [10%] 

(*) Οι εργαστηριακές ώρες εξέτασης αλλάζουν, λόγω καθημερινών κλινικών, και θα γίνουν Τρίτη 12-
3 (γκρουπ Tρίτης) και 3-6μμ (γκρουπ Tετάρτης) (θα στείλετε την προτίμηση σας σε ώρα στους 
ομαδάρχες σας κ. Ιουλιανό και κ. Μάζη), επίσης για τα γκρουπ της Πέμπτης η προφορική αξιολόγηση 
θα γίνει Πέμπτη 12-3 και 3-6 κατόπιν συνεννόησης με την. κ. Βασιλειάδη).  

Για τη σπάνια περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει για 1η φορά μόνο τη θεωρία τότε ακολουθεί τα 
κριτήρια όπως αναγράφονται παρακάτω (κατηγορία 2.).  

Για τα άτομα που έχουν δηλώσει για 1η φορά μόνο το εργαστήριο ακολουθούν κανονικά τα 
παραπάνω κριτήρια (κατηγορίας 1) με τη διαφορά ότι δε συμμετέχουν στο τελικό quiz (κριτήριο iv) 
αλλά το ποσοστό της προφορικής εξέτασης (κριτήριο iii) είναι 40% 

2. Για τα άτομα παλαιότερων ετών που χρωστάνε κι θα δώσουν μόνο θεωρία, και με το 
δεδομένο ότι έχουν προσκληθεί από την Υπεύθυνη του μαθήματος με ανακοινώσεις μέσω eclass 
και αναρτήσεις ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος, να εγγραφούν κι να 
παρακολουθούν το μάθημα στο eclass κι τη διαδικασία της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης του 
εξαμήνου, η αξιολόγησή τους θα γίνει: 

i) εργασίες κατά τη διάρκεια εξαμήνου [30%] 

ii) ασκήσεις - quiz κατά τη διάρκεια εξαμήνου [20%] 

iii) τελική εξέταση quiz [50%] (απαιτείται δήλωση συμμετοχής-δείτε σχετική ανακοίνωσή μου) 

3. Για τα άτομα παλαιότερων ετών που χρωστάνε κι θα δώσουν μόνο εργαστήριο, και με το 
δεδομένο ότι έχουν προσκληθεί από την Υπεύθυνη του μαθήματος με ανακοινώσεις μέσω eclass 
και αναρτήσεις ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος, να εγγραφούν κι να 
παρακολουθούν το μάθημα στο eclass κι τη διαδικασία της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης του 
εξαμήνου, η αξιολόγησή τους θα γίνει με: 

i) εργασίες κατά τη διάρκεια εξαμήνου [30%] 

ii) ασκήσεις - quiz κατά τη διάρκεια εξαμήνου [20%] 

iii) τελική εξέταση προφορική [50%] στα εργαστήρια της κ. Λαμπροπούλου Τρίτη 16 Ιουνίου μεταξύ 
12 έως 6μμ (για την εξέταση τους καλούνται να έρθουν σε επαφή με τους ομαδάρχες να δηλώσουν 
ακριβή ώρα.. αν μπορούν κι πριν τις 12 (π.χ. 11-12πμ) είναι προτιμότερο). 



Συνοψίζω υπενθυμίζοντας ότι 

• μόνο αν έχετε δηλώσει το μάθημα (θεωρία ή /και εργαστήριο) στις επίσημες δηλώσεις 
μαθημάτων τότε μόνο μπορείτε να συμμετέχετε στις παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης του 
μαθήματος. 

• όσοι λοιπόν έχουν δηλώσει το μάθημα καλούνται να μπουν στο eclass upatras κι να κάνουν 
δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του μαθήματος (αφορά την αξιολόγησή με το τελικό 
quiz). Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στο περιβάλλον «ομάδες χρηστών» προσθέτοντας απλά 
το όνομά σας από τη διαθέσιμη λίστα με τα ονόματα στη σχετική ομάδα με την ονομασία 
«δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση..». Στην τελική εξέταση θα έχουν πρόσβαση με 
αυτοματοποιημένο τρόπο μόνο όσοι έχουν δηλώσει με τον παραπάνω τρόπο τη συμμετοχή 
τους στις τελικές εξετάσεις έως 15 Ιουνίου 2020 (ώρα 23.59). Η δήλωση πρέπει να γίνει 
έγκαιρα γιατί το σύστημα θα κλείσει με το πέρας της ημερομηνίας κι ώρας προθεσμίας. 

• όσοι έχουν κοπεί από τα προηγούμενα χρόνια στο εργαστήριο θα εξεταστούν μαζί μου 
προφορικά την Τρίτη 16 Ιουνίου (κατά προτίμηση 11-12μμ αν δεν πάνε κλινική) 

 

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας κι καλή δύναμη για την περίοδο 
αυτή!! 

 

Η Υπεύθυνη του μαθήματος 

Σοφία Λαμπροπούλου 

 


