
  

 
4100082 - Η/Υ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

    

  Ο τελικός βαθμός (στα κελιά ΑV5-ΑV199) προέρχεται από:  
  α) Παρουσίες 5% 
  β) Συμμετοχή 5% 

  

γ) Εργασίες 25% 

• 1η εργασία: Ο ρόλος του Παγκόσμιου Ιστού στην εποχή του κορωνοϊού [10%] 

• 2η εργασία Wikipedia [5%] 

• 3η εργασία Fahrenheit 451 [5%] 

• 4η εργασία FaceBook ή FakeBook [5%] 
 

  δ) Κουίζ 100 ερωτήσεων 15% 
  ε) Ιστότοπος 20% 

  ζ) Κριτική/Περίληψη βιβλίου [προαιρετικά] 10% 
  η) Τελική γραπτή εξέταση 30% [ή 20% για φοιτητές/ες που έχουν κάνει κριτική βιβλίου + 5% bonus] 
   

 

  

α) Στις στήλες D5-P5 [κελιά D5/199-P5/199] δίνεται ένας βαθμός για κάθε εβδομάδα παρακολούθησης.  

Συνεπώς, όποιος/όποια παρακολούθησε ανελλιπώς 13 εβδομάδες μαθημάτων εξασφαλίζει το 10% (1/10). 

Οι εβδομάδες παρακολούθησης αναγράφονται στα κελιά R5-R199 και ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 5% του τελικού βαθμού στα κελιά 

S5-S199 αντίστοιχα. 

  

β) Στη στήλη U5  [κελιά U5/199] δηλώνεται ο βαθμός συμμετοχής. 

Το ποσοστό αυτό/βαθμός που αντιστοιχεί στο 5% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά V5-V199 αντίστοιχα. 

  γ)  



• Στη στήλη Χ5  [κελιά Χ5/199] δηλώνεται ο βαθμός για την πρώτη εργασία με θέμα «Ο ρόλος του Παγκόσμιου Ιστού στην εποχή 

του κορωνοϊού»  

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 10% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά Υ5-Υ199 αντίστοιχα. 

• Στη στήλη ΑΑ5  [κελιά ΑΑ5/199] δηλώνεται ο βαθμός για τη δεύτερη εργασία με θέμα τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες – 

Wikipedia 

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 5% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά AB5-AB199 αντίστοιχα. 

• Στη στήλη AD5  [κελιά AD5/199] δηλώνεται ο βαθμός για την τρίτη εργασία με θέμα την ταινία Fahrenheit 451 και τα ψηφιακά 

βιβλία. 

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 5% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά ΑΕ5-ΑΕ5199 αντίστοιχα. 

• Στη στήλη AG5  [κελιά AG5/199] δηλώνεται ο βαθμός για την τέταρτη εργασία με το ντοκιμαντέρ FaceBook ή Fakebook και της 

κοινωνικές επιπτώσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 5% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά ΑΗ-ΑΗ199 αντίστοιχα. 

  

δ)  Στη στήλη ΑJ5  [κελιά AJ5/199] δηλώνεται ο βαθμός που εξασφαλίσατε στο κουίζ των 100 ερωτήσεων                                     

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 15% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά ΑΚ5-ΑΚ199 αντίστοιχα. 

  

ε)  Στη στήλη ΑΜ5  [κελιά AΜ5/199] δηλώνεται ο βαθμός που εξασφαλίσατε για τη δημιουργία του Ιστότοπου.                                                    

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά ΑΝ5-ΑΝ199 αντίστοιχα. 

  

ζ)  Στη στήλη ΑQ5  [κελιά AP5/199] δηλώνεται ο βαθμός που εξασφαλίσατε για την κριτική παρουσίαση ενός βιβλίου.                                                    

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 10% του τελικού βαθμού δηλώνεται στα κελιά ΑQ5-ΑQ199 αντίστοιχα. 

Φοιτητές/ες που εξασφάλισαν βαθμό πάνω από έξι (6) [με πράσινη σκίαση στον αριθμό μητρώου] εξασφαλίζουν 5% 

επιπλέον και προστίθεται στον τελικό βαθμό [στην στήλη ΑΧ5] 

  

η)  Στη στήλη ΑS5  [κελιά AS5/199] δηλώνεται ο βαθμός που εξασφαλίσατε στην τελική εξέταση [40% για το πρώτο μέρος & 

60% για το δεύτερο μέρος – σύντομες απαντήσεις]                                                                                                                                                                

Το ποσοστό αυτό/ο βαθμός που αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού [ή 20% για φοιτητές/ες που είχαν κάνει κριτική 

παρουσίαση βιβλίου] δηλώνεται στα κελιά ΑV5-ΑV199 αντίστοιχα. 

 

O τελικός βαθμός που θα καταχωρηθεί στο σύστημα δηλώνεται στα κελιά AX5-AX199 

** Δε θα καταχωρηθεί ο βαθμός που έχουν εξασφαλίσει φοιτητές/ες από παρουσίες/συμμετοχή και εργασίες κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου αλλά δεν προσήλθαν στην τελική εξέταση.   

 

 


