
Η γραπτή εργασία και η προφορική παρουσίαση 
 
 
Η εργασία που θα εκπονήσετε στο μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να σας φέρει σε επαφή με θέματα που δεν θα συζητήσουμε 
καθόλου (ή δεν θα συζητήσουμε εμπεριστατωμένα) στα πλαίσια του μαθήματος. Είμαι μία εργασία μικρής έκτασης που απο-
τελεί μέρος του συστήματος κινήτρων για ενεργό συμμετοχή στο μάθημα. Έχει επίσης σκοπό να σας εξοικειώσει με τη συγ-
γραφή εργασιών και με την προφορική παρουσίασή τους στην τάξη. 
 
 
Ποιος μπορεί να κάνει εργασία; Η εκπόνηση της εργασίας είναι καθαρά εθελοντική. Εργασία μπορούν να αναλάβουν όσοι 
συμμετέχουν συστηματικά στο μάθημα και έχουν πάρει έστω ένα βαθμό bonus από τη συμμετοχή τους αυτή. Στην αντίθετη 
περίπτωση δεν θα υπολογιστεί ο βαθμός της εργασίας. 

Ποιος μπορεί να παρουσιάσει προφορικά; Προφορικά μπορούν να παρουσιάσουν την εργασία τους όσοι/ες το επιθυμούν 
αλλά με την ως άνω προϋπόθεση. 

Ποια πρέπει να είναι η έκταση της εργασίας; Η εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε σελίδες με περιθώρια 2,5 εκ. 
και διάστιχο 1,5 (περίπου 2.000 λέξεις). 

Θα πρέπει να έχει παραπομπές ή αναφορές; Όχι, αλλά είναι απαραίτητο στο τέλος να υπάρχει η βιβλιογραφική πηγή. 

Πού θα βρω βιβλιογραφία; Όλα τα κείμενα που θα χρησιμοποιήσετε θα σας δοθούν από μένα. 

Πότε θα πάρω τα κείμενα; Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου (15.00-16.00) ή την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου (13.00-15.00). 
Τι κείμενα θα είναι; Πόσα; Πόσες σελίδες; Όλα τα κείμενα που θα σας δοθούν είναι γραμμένα στα αγγλικά. Ο καθένας (και η 
κάθε ομάδα) θα πάρει ένα μόνο κείμενο με όριο σελίδων αυτό που εσείς δηλώσατε. 

Είναι δύσκολα; Όπως το πάρει κανείς… Νομίζω πως τα περισσότερα δεν είναι δύσκολα. 

Τι θα πρέπει να κάνω; Να διαβάσεις προσεκτικά το κείμενο που σου δόθηκε και να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις συνο-
πτικά το περιεχόμενό του στα ελληνικά. 

Πώς θα ξέρω ότι το έκανα σωστά; Αν διαβάσεις αυτά που έγραψες σε ένα τρίτο πρόσωπο κι αυτό καταλάβει τι λες. Αν αντί-
θετα δεν καταλαβαίνεις ούτε εσύ τι έχεις γράψει και το κείμενο θυμίζει κακή μετάφραση, μάλλον χρειάζεται κι άλλη δουλειά. 

Πότε πρέπει να την παραδώσω; Την Δευτέρα που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή της εξεταστικής περιόδου. Αν π.χ. η 
εξεταστική ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23/2 μπορείτε να παραδώσετε την εργασία στο γραφείο μου τη Δευτέρα 26/2 ή να μου 
τη στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι το πρωί της Τρίτης 27/2. Φυσικά μπορείτε να την παραδώσετε και νωρίτερα. 

Έχει διαφορά ο τρόπος παράδοσης; Καμία. Αλλά προτιμώ να μου τη στείλετε ηλεκτρονικά. 

Αν δεν προλάβω; Αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα θα πρέπει να με ενημερώσετε κι αν μπορώ, θα σας δώσω μια μικρή 
παράταση. 

Στην προφορική παρουσίαση πόσο χρόνο θα έχω; Μέχρι δέκα λεπτά το πολύ. Θα έχουν τον ίδιο χρόνο όλοι, ανεξαρτήτως 
αριθμού αυτών που παρουσιάζουν, ενώ κανείς δεν θα ξεπεράσει, σε καμία περίπτωση, τον χρόνο που του αναλογεί. Αντίθετα 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η αποτελεσματική χρήση του χρόνου που έχετε στη διάθεσή σας (ιδίως σε ατομικές εργασίες). 

Θα μπορώ στην παρουσίαση να διαβάσω το κείμενο; Όχι. Μπορείς να έχεις μαζί σου μια κάρτα με το διάγραμμα της πα-
ρουσίασής σου αλλά μόνο αυτό. 
Θα παρουσιάσουν προφορικά όλοι όσοι το δήλωσαν; Όχι. Επειδή δεν θα υπάρχει πολύς χρόνος θα επιλέξω εγώ δίνοντας 
προτεραιότητα σε όσους συμμετέχουν συστηματικά στο μάθημα. 

Πώς θα ξέρω ότι έκανα καλή προφορική παρουσίαση; Αν κατορθώσεις σ’ αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να διατηρή-
σεις το ενδιαφέρον των συμφοιτητών σου δίνοντάς τους τις βασικές πληροφορίες για το θέμα σου. 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω power point; Ναι. Αλλά θα πρέπει να με ενημερώσεις νωρίτερα. 

Μπορώ να μοιράσω ένα φυλλάδιο στους συμφοιτητές μου; Ναι. 
Έχω άλλη υποχρέωση; Ναι, έχεις την (ηθική) υποχρέωση να ακούσεις και τους συμφοιτητές σου, όπως κι αυτοί άκουσαν 
εσένα. Είναι αγένεια να έρθεις μόνο για να παρουσιάσεις τη δική σου εργασία, αδιαφορώντας για τους άλλους. 
Θα μάθω τη βαθμολογία μου για την εργασία; Όχι πριν τις εξετάσεις. Ο βαθμός της εργασίας θα προστεθεί στο βαθμό της 
συμμετοχής και το σύνολο θα προστεθεί στο βαθμό της γραπτής εξέτασης. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα εξηγήσω 
ευχαρίστως σε όποιον ενδιαφέρεται τον τρόπο που τον βαθμολόγησα. 
Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω; Ναι. Οι προφορικές παρουσιάσεις αποτελούν μέρος της ύλης. Στις εξετάσεις θα 
υπάρχουν 2-3 σχετικές ερωτήσεις. 


