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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
«ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ» 

 
Καλούνται οι φοιτητές Ιατρικής του Θ΄ εξαμήνου και άνω να εγγραφούν στο επιλεγόμενο μάθημα 

«Γηριατρική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η εγγραφή́ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά́ στον 

σύνδεσμο https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6393, χρησιμοποιώντας ως κλειδί εγγραφής 

Geriatrics2020. Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν έως 50 φοιτητές. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί 

αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Η διδασκαλία θα έχει υβριδική μορφή με ζωντανές αλλά και ηχογραφημένες διαλέξεις, που θα αναρτώνται 

στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος. Οι φοιτητές θα συνδέονται στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον κάθε εβδομάδα ώστε να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και να αλληλεπιδρούν με τους 

διδάσκοντες και τους συμφοιτητές τους.  

Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε: 

- Σύντομες ερωτήσεις (quiz) πολλαπλής επιλογής με βάση το περιεχόμενο των επιμέρους διαλέξεων 

(60% του συνολικού βαθμού). Οι ερωτήσεις θα είναι διαθέσιμες προς απάντηση στο e-learning 

μέχρι και το τέλος του εξαμήνου και θα παρέχουν τη δυνατότητα για πολλαπλές προσπάθειες. 

- Παρουσία στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα (20% του συνολικού βαθμού) που θα 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης ή διαδικτυακά (μέσω zoom), ανάλογα με τα εκάστοτε 

επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες για την πανδημία COVID-19. 

- Μία σύντομη ατομική εργασία 800 λέξεων (20% του συνολικού βαθμού) 

Σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβετε το μάθημα και στην ηλεκτρονική 

δήλωση μαθημάτων. 

Το πρώτο υποχρεωτικό μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020. Αναλυτικές οδηγίες θα 

υπάρχουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
 
 


