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Συχνζσ ερωτιςεισ 

Τι είναι θ εξζταςθ με ανοικτά βιβλία (Open-book exams) 

Σε αυτοφ του είδουσ τθν εξζταςθ τα ερωτιματα είναι κρίςεωσ, οι απαντιςεισ των 

ερωτθμάτων δεν υπάρχουν αυτοφςιεσ ςτο βιβλίο, τισ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ ι ςε 
κάποια διαδικτυακι πθγι. Θα πρζπει να ςυνκζςετε τθ γνϊςθ για να απαντιςετε ςτο 
ερϊτθμα. 

Πώσ προετοιμάηομαι για τισ εξετάςεισ με ανοικτά βιβλία; 

Σε τζτοιου είδουσ εξζταςθ δεν χρειάηεται να απομνθμονεφςετε τθ γνϊςθ (τα βιβλία είναι 
ςτθ διάκεςι ςασ όπωσ και να ζχει). Θα πρζπει να ζχετε κατανοιςει και αφομοιϊςει τθ 
γνϊςθ, τισ όποιεσ ζννοιεσ, τισ όποιεσ πλθροφορίεσ, ι τισ όποιεσ κεωρίεσ και να τισ 

χρθςιμοποιιςετε ι να τισ εφαρμόςετε για να παραγάγετε νζα γνϊςθ εφαρμόηοντασ 
διαδικαςίεσ λφςθσ προβλιματοσ και κριτικι ςκζψθ. 

Ποια είναι θ μορφι των δοκιμίων; 

Οι μορφζσ των δοκιμίων ςε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ποικίλλουν. Μπορεί να ζχουμε 
δοκίμια με ερωτιματα κρίςεωσ, κζματα που απαιτοφν λφςθ προβλιματοσ ι/και 
αναςτοχαςμό επί τθσ διδαχκείςασ φλθσ, ςενάρια, περιπτϊςεισ μελζτθσ, ςκιαγραφιςεισ, 
κρίςιμα περιςτατικά κ.λπ. 

 

Μφκοι ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ με ανοικτά βιβλία 

Μφκοσ 1: Οι εξετάςεισ με ανοικτά βιβλία είναι «πανεφκολεσ». 

Μια εξζταςθ με ανοικτά βιβλία δεν είναι μια εφκολθ επιλογι. Η απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ 
απαιτεί κάτι περιςςότερο από τθν απλι αντιγραφι πλθροφοριϊν από κείμενα. Για 
παράδειγμα, θ πρόςβαςθ ςε ζνα βιβλίο κα ςασ εμποδίςει να δϊςετε μια λανκαςμζνθ 
απάντθςθ, αλλά δεν κα είναι αρκετό να παρακζςετε αυτι τθν πλθροφορία. Θα χρειαςτεί 
να ςυνκζςετε ι να δείτε κριτικά μια ζννοια ι μια κατάςταςθ και αυτό πικανότατα να μθν 
είναι γραμμζνο ςτο βιβλίο. 

Μφκοσ 2: Δεν χρειάηεται να μελετιςουμε ι να προετοιμαςτοφμε. 

Πικανϊσ θ μεγαλφτερθ εςφαλμζνθ αντίλθψθ για τισ εξετάςεισ με ανοικτά βιβλία είναι ότι 
δεν χρειάηεται να μελετιςετε. Θα πρζπει να μελετιςετε ακριβϊσ όπωσ κα κάνατε για 
οποιαδιποτε άλλθ εξζταςθ. Ζχοντασ πρόςβαςθ ςε βιβλία και ςθμειϊςεισ ςθμαίνει ότι δεν 
χρειάηεται να απομνθμονεφςετε τόςα πολλά ςτοιχεία, αλλά ςίγουρα κα πρζπει να ζχετε 
βακιά κατανόθςθ των εννοιϊν που μάκατε και να είςτε ςε κζςθ να τισ εφαρμόςετε 
αποτελεςματικά ςε νζα πλαίςια ςτθν επίλυςθ νζων προβλθμάτων ι ςτθν εφαρμογι τουσ 
ςε νζα πλαίςια. 
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Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να κατανοιςετε πλιρωσ και να είςτε εξοικειωμζνοι με το 

διδακτικό υλικό του μακιματοσ και το περιεχόμενο του, ϊςτε να μπορείτε να βρείτε και να 
χρθςιμοποιιςετε τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ. Σε εξετάςεισ με ανοικτά βιβλία, κα πρζπει 
να μπορείτε να βρίςκετε γριγορα τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ πόρουσ που διακζτετε. 
Θα πρζπει να δθμιουργιςετε δείκτεσ που με ευκολία κα ςασ παραπζμπουν και κα ςασ 
βοθκοφν να εντοπίηετε τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε. 

Μφκοσ 3: Μπορείτε να αντιγράψετε κατ ‘ευκείαν από το βιβλίο! 
 
Δεν μπορείτε να αντιγράφετε κομμάτια κειμζνου απευκείασ από εγχειρίδια ι ςθμειϊςεισ. 
Αυτι θ πρακτικι λζγεται λογοκλοπι. Σε εξετάςεισ με ανοικτά ζχετε πρόςβαςθ ςτο 
διδακτικό υλικό του μακιματοσ και το περιεχόμενο του, οπότε αναμζνεται να κάνετε 
περιςςότερα από τθν απλι αναπαραγωγι τουσ. Πρζπει να είςτε ςε κζςθ να εντοπίςετε, να 
ερμθνεφςετε και να εφαρμόςετε τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ από τισ πθγζσ ςασ, ςτισ 

ερωτιςεισ των εξετάςεων. 

Μφκοσ 4: Όςο περιςςότερεσ πθγζσ τόςο το καλφτερο! 
 
Μθν επιβαρφνεςτε με πολλζσ και άςκοπεσ πθγζσ ςτθν εξζταςθ γιατί μπορεί να 
λειτουργιςει εισ βάροσ του χρόνου ςασ- χρθςιμοποιιςτε μόνο ό,τι χρειάηεςτε. Οι ςτοίβεσ 
των βιβλίων δεν εγγυϊνται απαραίτθτα τθν καλι απόδοςι ςασ και δεν κα ζχετε χρόνο για 
εκτενι ανάγνωςθ. Επιλζξτε προςεκτικά τα υλικά ςασ και οργανϊςτε τα για γριγορθ 
αναφορά. 

Άλλα ερωτιματα: 

Είμαι φοιτθτισ δικαιοφχοσ ειδικϊν διευκολφνςεων κατά τισ αξιολογιςεισ των μακθμάτων 

μου. Θα ιςχφςουν και ςτισ εξ αποςτάςεωσ μορφζσ αξιολόγθςθσ; 

Ναι, οι διευκολφνςεισ που ςου ζχουν παραχωρθκεί από το Ινςτιτοφτο κα ιςχφςουν και ςτισ 

εξ αποςτάςεωσ τελικζσ εξετάςεισ.  

Είμαι αργόσ ςτθ δακτυλογράφθςθ. Πϊσ κα με επθρεάςει αυτό ςτθν εξζταςθ; 

Η ταχφτθτα ςτθ δακτυλογράφθςθ δεν κα επθρεάςει τθν αξιολόγθςι ςου ςτισ εξ 

αποςτάςεωσ τελικζσ εξετάςεισ.  

 

Για τθν ολοκλιρωςθ του εξεταςτικοφ δοκιμίου προςφζρονται οι ακόλουκεσ 2 εναλλακτικζσ 

επιλογζσ:   

 
o μπορείτε να πλθκτρολογιςετε τισ απαντιςεισ ςτο ίδιο το εξεταςτικό δοκίμιο  

ι 

o μπορείτε να γράψετε τισ απαντιςεισ χειρόγραφα ςε λευκό χαρτί ςτο οποίο 

κα ςθμειϊνετε το ονοματεπϊνυμό, το τμιμα ςασ και ο αρικμόσ 

άςκθςθσ/ερϊτθςθσ ςε κάκε φφλλο απαντιςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι  για 

τθν υποβολι του δοκιμίου κα πρζπει να αποςτείλετε ευκρινι φωτογραφία 

των απαντιςεων ςασ με ευανάγνωςτα γράμματα 


