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Οδηγίες Γραπτής Εξέτασης με Χειρόγραφες Απαντήσεις
1. Κάθε φοιτητής γράφει τις απαντήσεις των θεμάτων σε καθαρές ολόκληρες σελίδες Α4,
σύμφωνα με το υπόδειγμα, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη αρίθμηση των θεμάτων,
χωρίς να χρειάζεται να γράφει την εκφώνηση αυτών.
2. Οι απαντήσεις θα είναι χειρόγραφες και συνεχόμενες στη σελίδα, χωρίς να μεσολαβεί
κενός χώρος. Οι απαντήσεις θα γράφονται στη μπροστινή μόνο σελίδα κάθε φύλλου,
ώστε να διευκολύνεται το σκανάρισμα/φωτογράφιση αυτών.
3. Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει το γραπτό του, το σκανάρει, ή το φωτογραφίζει και το
ανεβάζει στον προκαθορισμένο χώρο υποβολής, σε μορφή αρχείου pdf.
4. Ο φοιτητής σκανάρει τις χειρόγραφες σελίδες, σύμφωνα με το υπόδειγμα, με
οποιοδήποτε μέσο (πχ., σαρωτής/scanner, κινητό τηλέφωνο). Οδηγίες για το πώς μπορεί
να γίνει αυτό, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος σαρωτής, δίνονται παρακάτω. Είναι ευθύνη
του φοιτητή να διασφαλίσει ότι το αρχείο σε pdf που θα ανεβάσει θα είναι
ευανάγνωστο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το γραπτό θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στη χρονική προθεσμία που θα σας
υποδειχθεί από τον διδάσκοντα. Διαφορετικά, δύναται το γραπτό να θεωρείται άκυρο και να μην
βαθμολογηθεί.
Για αυτό το λόγο, συστήνεται να δοκιμαστεί η ακόλουθη μέθοδος ΠΡΙΝ τη διεξαγωγή της
εξέτασης (μπορεί να χρειαστεί λίγα λεπτά, αν δεν έχετε εξοικειωθεί), έτσι ώστε να εξοικειωθείτε
με τη διαδικασία και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος στη διαδικασία υποβολής των απαντήσεων.

Μετατροπή χειρόγραφου γραπτού σε αρχείο pdf
Για την υποβολή των χειρόγραφων σελίδων του γραπτού σε ηλεκτρονική μορφή ενός αρχείου
pdf, απαιτούνται 2 ξεχωριστά βήματα:
a. Το πρώτο βήμα είναι η σάρωσή τους μέσω έξυπνων συσκευών ή συσκευής σάρωσης.
b. Το δεύτερο βήμα είναι η ηλεκτρονική αποστολή του αρχείου pdf.
Προτεινόμενη εφαρμογή για μετατροπή χειρόγραφων σημειώσεων σε ένα αρχείo pdf μέσω
έξυπνων συσκευών (smartphone, tablets): Adobe Scan
•
Για συσκευές με λειτουργικό Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en
•
Για συσκευές με λειτουργικό iOS:
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-digital-pdf-scanner/id1199564834
Άλλες εφαρμογές CamScanner, Clear Scan, κ.τ.λ., μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

Γενικές Παρατηρήσεις:
•
•
•

Χρησιμοποιήστε χαρτί συνηθισμένου τύπου Α4 άσπρου χρώματος.
Σημειώστε σε κάθε σελίδα στην πρώτη γραμμή το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό
Μητρώου σας (ΑΜ), σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Επίσης, αριθμήστε τις χειρόγραφες σελίδες στο πάνω μέρος της σελίδας.
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