
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ITΔ 128 ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARN 

1.    Η εξέταση στο μάθημα θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας e-learn την καθορισμένη από 

το πρόγραμμα των εξετάσεων του τμήματος μέρα και ώρα, συγκεκριμένα την Tρίτη 19/01 στις 

11.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ. 

2.   Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στην σελίδα του 

μαθήματος στο e-learn. 

 3.   Ειδικότερα στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learn θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα για 

την γραπτή εξέταση στην οποία θα αναρτηθούν σε μορφή αρχείου pdf τα θέματα λίγο πριν την 

έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. 

 4.  Η εξέταση θα περιλαμβάνει την ανάλυση έργων καθώς και την απάντηση σε ερωτήσεις 

γενικού περιεχομένου. Για να απαντηθούν ικανοποιητικά οι ερωτήσεις, δεν θα ζητηθεί απλώς η 

αναπαραγωγή πληροφοριών αλλά η σύνθεση γνώσεων και η επίδειξη κριτικού πνεύματος εκ 

μέρους σας. Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης επιβάλλει πως δεν θα χρησιμοποιήσετε καμία 

βοήθεια από τρίτους και θα αξιοποιήσετε τις γνώσεις που έχετε κατά τη στιγμή της έναρξης της 

διαδικασίας εξέτασης σε συνδυασμό με τη χρήση πρόσθετων πηγών πληροφόρησης ή 

διδακτικού υλικού, ψηφιακό ή μη, ακολουθώντας τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Σε 

περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι τα παραπάνω δεν τηρήθηκαν προβλέπεται να 

κληθείτε σε επιπλέον προφορική εξέταση. 

5.   Θα πρέπει να απαντήσετε αποκλειστικά χειρόγραφα σε λευκές κόλλες αναφοράς στις 

οποίες θα αναγράψετε στην αρχή το Ονοματεπώνυμο σας, τον Αριθμό Μητρώου, το Εξάμηνο 

και την ένδειξη «Γραπτές εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 στο μάθημα ΙΤΔ 128».  

Μην ξεχνάτε να αριθμείτε τις σελίδες του γραπτού σας.  

Στο τέλος της εξέτασης θα φωτογραφίσετε ή θα σκανάρετε το γραπτό σας, θα το ονομάσετε με 

το επώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου σας και στη συνέχεια θα τα αναρτήσετε στην 

πλατφόρμα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα γράμματά σας πρέπει να είναι ευανάγνωστα και το γραπτό σας καθαρό. 

7.   Η εξέταση θα διαρκέσει 3 ώρες. Μπορείτε να υποβάλετε το γραπτό σας πριν από τη λήξη 

του συγκεκριμένου χρόνου εφόσον το επιθυμείτε. Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της 

εξέτασης δεν θα είναι δυνατή η υποβολή του γραπτού σας στο σύστημα. Για την περίπτωση 

αδυναμίας ανάρτησης του γραπτού λόγω τεχνικού προβλήματος, δείτε την παράγραφο 9. 

8.   Τα γραπτά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνον στην πλατφόρμα e-learn. Με 

την υποβολή δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε ο μοναδικός συγγραφέας αυτού του γραπτού και 

δεν είχατε κανενός είδους εξωτερική βοήθεια στη διάρκεια της εξέτασης. Η υποβολή του 

γραπτού επιβεβαιώνεται από αυτοματοποιημένο ε-μαιλ που έρχεται στον εξεταζόμενο από την 

πλατφόρμα. 



9.   Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν σταθεί εφικτό μέχρι τη λήξη της χρονικής 

διάρκειας της εξέτασης να αναρτήσετε το γραπτό σας, θα πρέπει να μου αποστείλετε ε-μαιλ 

[στο: kornezou@uoc.gr] από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό αναφέροντας τα στοιχεία σας 

(Ονοματεπώνυμο – αρ. μητρώου), το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε, επισυνάπτοντας το 

γραπτό σας σε χωριστό αρχείο. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη λήξη του χρόνου εξέτασης και 

όχι σε μεγαλύτερο της μια ώρας διάστημα. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσω για το χρονικό 

διάστημα που θα μπορείτε να μπείτε εκ νέου στην πλατφόρμα και να αναρτήσετε το αρχείο με 

τις απαντήσεις σας, το οποίο θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που θα έχει σταλεί στο 

ε-μαιλ μου. Γραπτά που δεν έχουν κατατεθεί στην πλατφόρμα του e-learn δεν θα 

διορθώνονται.  

10.  Σε περίπτωση που απαιτείται συμπληρωματική εξέταση βάσει γνωμοδότησης του 

Συμβουλευτικού Κέντρου, θα πρέπει το γραπτό να υποβληθεί κανονικά με σημειωμένη πάνω 

του την ένδειξη – και προφορική εξέταση. Μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης προβλέπεται η 

συμπληρωματική προφορική εξέταση την ίδια ημέρα [την Τρίτη 19/01  από τις 3.00 μ.μ.] μέσω 

της πλατφόρμας Microsoft-Τeams που χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του 

μαθήματος στη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περίπτωση που το γραπτό σας δεν έχει ήδη 

κατατεθεί στο e-learn, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην προφορική εξέταση. 

 Καλή μελέτη! 
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