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Οδηγίες για την Εξέταση 

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση θα πρέπει (i) να είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα 

στην e-grammateia, (ii) εγγεγραμμένοι στο μάθημα στο eclass και (iii) εγγεγραμμένοι 

στο Microsoft Teams  με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς σας. 

Η εξέταση θα γίνει μέσω eclass. Θα την βρείτε στο αριστερό μενού του μαθήματος στις 

«Εργασίες» . 

Στην αρχή της εξέτασης (16:00) θα γίνουν διαθέσιμα τα θέματα, τα οποία θα μπορείτε 

να τα δείτε στην οθόνη σας κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο pdf.  

Θα υπάρχουν τρεις (3) ερωτήσεις από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε να απαντήσετε 

τις δυο (2) που επιθυμείτε. 

Οι απαντήσεις σας μπορεί να είναι γραμμένες απευθείας σε έγγραφο word ή 

χειρόγραφα σε έντυπα Α4 τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να τα ανεβάσετε με 

φωτογραφία ή σάρωση. Στη περίπτωση χειρόγραφης απάντησης παρακαλούμε το 

γραπτό να είναι καλογραμμένο και ευανάγνωστο και να αποτυπώνεται με καθαρό 

τρόπο στη φωτογραφία ή στη σάρωση. Επίσης οι χειρόγραφες σελίδες των απαντήσεων 

θα πρέπει να έχουν αρίθμηση κατά αύξοντα αριθμό και να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο και ο ΑΜ σας. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι ο μέγιστος 

επιτρεπόμενος αριθμός μεταφορτωμένων αρχείων στη συγκεκριμένη εξέταση  είναι 10. 

Δείτε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ στο αρχείο των συχνών ερωτήσεων την Ερώτηση 20 με τις 

οδηγίες για την περίπτωση των «φωτογραφημένου/σαρωμένου γραπτού»: 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Exetaseis_FAQ-Feb.pdf 

Η εξέταση θα έχει διάρκεια 90 λεπτά. Στις 17:30 θα πρέπει να σταματήσετε να γράφετε, 

και να αναρτήσετε το έγγραφο word ή να φωτογραφίσετε/σκανάρετε τις  απαντήσεις 

με το κινητό σας, και να τις ανεβάσετε στην πλατφόρμα του eclass. H διαδικασία 

ανάρτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 17:45 που θα κλείσει η δυνατότητα 

υποβολής.  

Για να αναρτήσετε τα παραπάνω αρχεία επιλέγετε στη σελίδα της εργασίας το «choose 

file», επιλέγετε το ή τα αρχεία σας και στη συνέχεια κάνετε «Υποβολή».  

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Exetaseis_FAQ-Feb.pdf
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Μετά την υποβολή, αν εντός του χρόνου της εξέτασης, ανεβάσετε πάλι ένα νέο αρχείο, 

θα διαγραφεί το παλιό. Σε περίπτωση που έχετε αναρτήσει πολλαπλά αρχεία και πάτε 

να αναρτήσετε νέο, θα διαγραφούν όλα και θα παραμείνει μόνο το νέο. Οπότε σε 

περίπτωση επιθυμητής διόρθωσης, εντός του χρόνου της εξέτασης, θα πρέπει να 

αναρτήσετε ξανά όλα τα αρχεία. 

 

Η ένδειξη του συστήματος «χρόνος που απομένει» δεν ενημερώνεται αυτόματα στις 

«Εργασίες» και δεν είναι σωστή οπότε φροντίζετε να κοιτάτε μόνοι σας την ώρα που 

σας απομένει μέχρι το τέλος της εξέτασης. 
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Υπάρχει ένα Mock Exam στις εργασίες, ώστε να δείτε στην πράξη πως είναι το 

περιβάλλον και να δοκιμάσετε να αναρτήσετε ένα αρχείο word ή φωτογραφίες. 

 

Οδηγίες για την Ταυτοποίηση 

Εκτός από την χρήση της πλατφόρμας του eclass, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης 

θα είστε συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα του MS Teams. Πριν την εξέταση θα πρέπει 

να μπείτε στο ημερολόγιο (πάνω αριστερά στην επιφάνεια του Microsoft Teams) όπου 

θα βρείτε τo προγραμματισμένο meeting εποπτείας στο οποίο θα έχετε προστεθεί (θα 

φέρει το όνομα του μαθήματος και το όνομα του επόπτη). Θα πρέπει να πατήσετε join 

και να έχετε συνεχώς ανοικτή την κάμερά σας. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα λάβετε απευθείας κλήση στο Teams για να 

ταυτοποιηθείτε από ένα επόπτη. Η κλήση αυτή θα γίνει μέσω άμεσης συνομιλίας. 

Φροντίστε ώστε να έχετε την φοιτητική σας ταυτότητά σας άμεσα διαθέσιμη και να 

γνωρίζετε πώς να κάνετε διαμοιρασμό της οθόνης σας, σε ποια σελίδα δείχνετε στον 

επόπτη την IP σας κτλ. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση χρήσης της Αστυνομικής 

σας ταυτότητας, ο επόπτης θα καταγράψει τον αριθμό της ώστε να διενεργηθεί 

επιβεβαίωση από την Γραμματεία. 

Η ταυτοποίηση θα ξεκινήσει και αυτή στις 16:00. Δεν θα αποσυνδεθείτε από το 

Meeting/Teams μέχρι να σας ταυτοποιήσει ο επόπτης ακόμα και αν έχει 

ολοκληρωθεί η εξέταση. 

Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις οδηγίες για την ταυτοποίηση: 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/MicrosoftTeams-Exams-

UserGuideForStudents-v3.pdf 

 

Καλή επιτυχία σε όλους! 

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/MicrosoftTeams-Exams-UserGuideForStudents-v3.pdf
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