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Οδηγίες Γραπτής Εξέτασης μέσω e-Course
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η συνεδρία της εξέτασης μέσω
του MS Teams παραμένει ανοιχτή.
1. Την ώρα της εξέτασης ανοίγουμε τη σελίδα ecourse.uoi.gr και πραγματοποιούμε είσοδο με τον ιδρυματικό μας λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό).
2. Στο MS Teams, όταν εμφανιστεί η ανάθεση εργασίας
(Assignment), προβάλουμε την εργασία από την εργαλειοθήκη «Δραστηριότητες» (Activity) ή «Γενικά» (Posts).
3. Επιλέγουμε τη προβολή της εργασίας (View assignment) και μεταφερόμαστε στο ακόλουθο
παράθυρο:
•
•

Σημειώνουμε τον Κωδικό πρόσβασης
Επιλέγουμε
«Ανοίξτε τα Θέματα Εξετάσεων»

4. Στη συνέχεια, ανοίγει ο φυλλομετρητής με τα Θέματα Εξετάσεων του e-Course.
•

Ενδέχεται να μας ρωτήσει ποιον φυλλομετρητή να
χρησιμοποιήσει.

•

Επιλέγουμε κάποιον π.χ., Edge ή Chrome ή Safari).

•

Αν δεν έχει γίνει η είσοδος στο βήμα 1,
τότε ενδέχεται να μας ζητήσει την είσοδο με τον ιδρυματικό μας λογαριασμό για το e-Course.
Δίνουμε τον ιδρυματικό μας λογαριασμό για να εισέλθουμε στο e-Course.

•

5. Επιλέγουμε

και

εισάγουμε τον κωδικό πρόσβασης που μας
έχει δοθεί στο Βήμα 3.
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6. Μεταφερόμαστε στην οθόνη με τα ερωτήματα της εξέτασης:

7. Κάθε ερώτημα εμφανίζεται στη «ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΟΥΙΖ» όπου
μπορούμε να μεταφερθούμε σε όποιο ερώτημα θέλουμε.
Επίσης, εμφανίζεται και ο υπολοιπόμενος χρόνος εξέτασης
για να μας υπενθυμίζει το τέλος του κουιζ.

8. Μετά την απάντηση που δίνουμε σε κάθε ερώτημα, επιλέγουμε
«Επόμενη σελίδα» για να μεταφερθούμε στο επόμενο ερώτημα.
9. Στο τελευταίο ερώτημα επιλέγουμε:

10. Στην επόμενη οθόνη μας
εμφανίζει τα ερωτήματα
που έχουν απαντηθεί και
αυτά που δεν έχουν απαντηθεί:

11. Μόλις απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα, επιλέγουμε
«Υποβολή όλων και τέλος»:

12. Οι απαντήσεις έχουν υποβληθεί και πραγματοποιούμε έξοδο από το μάθημα του eCourse.
• Παραμείνετε συνδεδεμένοι στη συνεδρία του MS Teams μέχρι να λάβετε άδεια αποχώρησης από τον διδάσκοντα ή τον επιτηρητή εκτός εάν σας έχει
δώσει εκ των προτέρων την άδεια να αποχωρήσετε με την υποβολή της γραπτής εξέτασης (Quiz).

Καλή Επιτυχία!
3

