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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Καλή μέρα σε όλους σας, 

Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τις τελικές εξετάσεις, σας αναρτώ επίσημες και τελικές 
κατευθύνσεις για τις τελικές εξετάσεις αυτού του εξαμήνου στο μάθημα ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
– ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΘ’ 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 
δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που έχουμε συζητήσει και συμφωνήσαμε στο τελευταίο μας 
μάθημα. Επιβεβαιώνω ότι η αξιολόγηση θα γίνει από: 

i) εργασίες κατά τη διάρκεια εξαμήνου (γραπτή ατομική εργασία-προφορική παρουσίαση και 
poster) συνολικά [60%] 

ii) τελική εξέταση quiz [40%] (απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση -δείτε σχετική 
ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος) 

2. Για τα άτομα παλαιότερων ετών που ξαναδίνουν τη θεωρία (και τα άτομα επι πτυχίο), η 
αξιολόγησή τους θα γίνει:  

i) τελική εξέταση quiz [100%] (απαιτείται δήλωση συμμετοχής-δείτε σχετική ανακοίνωσή μου) 

3. Για την περίπτωση που τα άτομα παλαιότερων ετών που ξαναδίνουν τη θεωρία, έχουν 
συμμετάσχει και παρακολουθούσαν το μάθημα στο eclass κι τη διαδικασία της εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευσης του εξαμήνου, (και έχουν καταθέσει εργασίες, παρουσιάσεις, poster), τότε η 
αξιολόγησή τους και τα βαθμολογικά κριτήρια ακολουθούν την κατηγορία 1. 

Συνοψίζω υπενθυμίζοντας ότι 

• μόνο αν έχετε δηλώσει το μάθημα 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 και ξαναδίνουν το μάθημα μπορούν είτε να 
πάνε στην τελική εξέταση μόνο με το quiz (100%) ή αν έχουν παρακολουθήσει την εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση κι έχουν καταθέσει εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να πάνε 
στην τελική εξέταση με το τελικό quiz σε ποσοστό 40%. 

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

Η Υπεύθυνη του μαθήματος 
Σοφια Λαμπροπουλου 
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