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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές δεν πρέπει να τρέχουν άλλα προγράμματα 

στον υπολογιστή τους εκτός από το MS Teams. Να μην ανοίγουν άλλα παράθυρα 

εκτός από αυτό του συστήματος εξέτασης καθώς υπάρχει περίπτωση να 

εξαντλήσουν τους πόρους του υπολογιστή τους και να έχουν φαινόμενα 

«παγώματος» που μπορεί να ζημιώσουν την διαδικασία της εξέτασης ειδικά αν 

χρειαστεί να πατήσουν το κουμπί ανανέωσης ή επανεκκινήσουν τον περιηγητή τους 

(βλ. παρακάτω). 

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές δεν πρέπει να πατήσουν το 

κουμπί «Ακύρωση» καθώς ακυρώνεται το περιεχόμενο της εξέτασης και θεωρείται 

ότι ο εξεταζόμενος αποχώρησε από την εξέταση. Εάν αυτό συμβεί κατά λάθος θα 

πρέπει να ζητήσουν  άμεσα τη συνδρομή των επιτηρητών ώστε να αρθεί η ακύρωση 

το συντομότερο δυνατό από τους διαχειριστές του eclass και να επαναλάβει την 

εξέταση από την αρχή.  

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ανανέωσης της σελίδας του 

περιηγητή καθώς ακυρώνεται η εξέτασή σας. Σε περίπτωση που αυτό  συμβεί θα 

πρέπει να ζητήσουν άμεσα συνδρομή των επιτηρητών ώστε να αρθεί η ακύρωση το 

συντομότερο δυνατό από τους διαχειριστές του eclass και να επαναλάβει την 

εξέταση από την αρχή. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια της εξέτασης καλό είναι να αποθηκεύεται η πρόοδος 

της εξέτασης πατώντας το κουμπί «προσωρινή αποθήκευση» κατά τακτά 

διαστήματα. Η εξέταση αποθηκεύεται, γίνεται επιστροφή στην αρχική οθόνη και ο 

φοιτητής μπορεί να επιλέξει πάλι την εξέταση και να συνεχίσει τη συμπλήρωση των 

απαντήσεων. 

 

 Κατά την διάρκεια της εξέτασης εμφανίζεται χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης στο 

πάνω μέρος της εξέτασης με τον χρόνο που απομένει.  

 

 Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν Υποβολή της εξέτασης πριν να παρέλθει ο χρόνος της 

εξέτασης που αναφέρεται πάνω (Υπολειπόμενος χρόνος:) για να καταχωρηθούν οι 

απαντήσεις τους. 
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Οδηγίες αποστολής αρχείου: 

Σε κάποιες εξετάσεις θα ζητηθεί οι φοιτητές να ανεβάσουν αρχείο. Το ανέβασμα του αρχείου γίνεται 

με τη βοήθεια της λειτουργίας «Εργασίες».  

   

 

Επιλέγουμε το όνομα της εξέτασης και στη συνέχεια στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε το 

κουμπί «Υποβολή εργσίας/βαθμολογίας»  

 

Στη συνέχεια πατάμε “Choose File” και επιλέγουμε το αρχείο που θα αποστείλουμε (ανεβάσουμε). 
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Θα πρέπει να περιμένετε πριν πατήσετε «Υποβολή» να εμφανιστεί το όνομα του αρχείο σας δίπλα 

στο κουμπί «Choose File». 

 

Όταν το αρχείο ανέβει εμφανίζεται το μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  
Δοκιμαστική εξέταση στο eclass & MS Teams: 
 https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos 

https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos

