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Οδηγίες για την εξεταστική ΣΕΠΤ/2020 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Η κατανομή της βαθμολογίας1 για το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
παρατίθεται παρακάτω: 
 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης % 
1 Γραπτή εξέταση2 30 
2 Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 60 
3 Σχολιασμός ενότητας διδακτικού εγχειριδίου 10 

 
1 Για τις απαιτήσεις κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, βλ. Οδηγίες στο eclass. Φοιτητές που επιθυμούν να 
επανυποβάλουν ή να υποβάλουν για 1η φορά τις εργασίες των κριτηρίων αξιολόγησης -2- & -3- μπορούν 
να το πράξουν έως και τις  24.09 στο email του διδάσκοντα. 
2 Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί μέσω του eclass στις 24.09 (11.00-12.00). Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η εγγραφή στο eclass και η τήρηση των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος περί συμμετοχής στις εξετάσεις.  
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ 
 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ έχουν 2 επιλογές: 
 

1 Τελική εξέταση1 100% (για την ύλη εξετάσεων, βλ.  σχετικό αρχείο στο eclass) 
 
 
 
 
 

 
2 

Τελική εξέταση 70% (για την ύλη εξετάσεων, βλ.  σχετικό αρχείο στο eclass) 
 
 
 
 
 

Εργασία2 
 
 
 
 
 
 

30% 10% παρουσίαση εργασίας (στο εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος) 
20% αξιολόγηση τελικού κειμένου εργασίας 

 
1 Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί μέσω του eclass στις 24.09 (13.00-14.00). Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η εγγραφή στο eclass και η τήρηση των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος περί συμμετοχής στις εξετάσεις. 
2 Φοιτητές που έχουν παρουσιάσει την εργασία κατά το εξάμηνο διδασκαλίας και επιθυμούν να 
επανυποβάλουν ή να υποβάλουν για 1η φορά (αν δεν είχαν παραδώσει αρχικά) την εργασία του κριτηρίου 
αξιολόγησης -2-  μπορούν να το πράξουν έως και τις  24.09 στο email του διδάσκοντα. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ-ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ 
 
Η κατανομή της βαθμολογίας για το μάθημα ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ-ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ 
παρατίθεται παρακάτω: 
 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης % 
1 αντί Γραπτής εξέτασης [Κριτήρια αξιολόγησης -1- & 2-] 30 
2 Περιληπτική απόδοση επιστημονικού κειμένου 20 
3 Δημιουργία αφίσας για εκδήλωση σχετική με τη διγλωσσία/πολυγλωσσία 10 
4 Συγγραφή σύντομου κειμένου 30 
5 Δραστηριότητα λεξικής ικανότητας  10 
 
ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν (σε 1 email) τα ακόλουθα αρχεία: 
 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Είδος αρχείου Ονομασία αρχείου 
1 22 θέματα 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_22 
2 3 ανεπτυγμένα θέματα 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_3 
3 1 περίληψη 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_Περίληψη 
4 1 αφίσα σε οποιαδήποτε μορφή (jpeg, WORD, pp) ΕΠΩΝΥΜΟ_Αφίσα 
5 1 σύντομο κείμενο 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_ΣυντΚειμ 
6 δραστηριότητα λεξικής ικανότητας 1 αρχείο WORD (και τα 5 σχήματα) ΕΠΩΝΥΜΟ_ΛεξΙκαν 

ΣΥΝΟΛΟ συνημμένων αρχείων 6 
 
Για το περιεχόμενο κάθε κριτηρίου αξιολόγησης και οδηγίες υποβολής, βλ. eclass. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των κειμένων όλων των κριτηρίων αξιολόγησης είναι η 23.09. 
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Η κατανομή της βαθμολογίας για το μάθημα ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
παρατίθεται παρακάτω: 
 
1 αντί Γραπτής εξέτασης 70% [Κριτήρια αξιολόγησης -1- & 2-] 
2 

 
 
 
 
 

1 Εργασία 
 
 
 
 
 
 

30% 10% παρουσίαση εργασίας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 
(στο εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος) 

20% αξιολόγηση τελικού κειμένου εργασίας 
 
ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν (σε 1 email) τα ακόλουθα αρχεία: 
 
Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Είδος αρχείου Ονομασία αρχείου 

1 30 θέματα 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_30 
2 7 ανεπτυγμένα θέματα 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_7 
3 1 περίληψη 1 αρχείο WORD ΕΠΩΝΥΜΟ_Περίληψη 
4 1 παρουσίαση power point (pp) 1 αρχείο pp ΕΠΩΝΥΜΟ_PP 
ΣΥΝΟΛΟ συνημμένων αρχείων 4 

 
Για το περιεχόμενο κάθε κριτηρίου αξιολόγησης και οδηγίες υποβολής, βλ. eclass. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των κειμένων όλων των κριτηρίων αξιολόγησης είναι η 25.09. 
 


