
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

 

• Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης περιγράφεται στο αρχείο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 2021 

Οι φοιτητές (φοιτήτριες) που έχουν δικαίωμα να κάνουν γραπτή εξέταση στο εργαστήριο 

Φυσικής είναι μόνο:  

• όσοι αναγράφονται στη λίστα που θα αναρτήσει στο eclass ο καθηγητής 

(καθηγήτρια) με τον οποίο έκαναν το εργαστήριο. 

• Όσοι φοιτητές  δεν είχαν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το εργαστήριο και το 

έχουν δηλώσει εγκαίρως , σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site 

του τμήματος και το e-mail που τους εστάλη  

 

Η διαδικασία για τη γραπτή εξέταση για τους παραπάνω φοιτητές είναι η εξής: 

 

Πριν τη γραπτή εξέταση 

 

1)  Δημιουργείτε ένα καινούριο μάθημα στο eclass ανάλογα με το επίθετό σας  με το 

format :  Εξέταση στο εργαστήριο Φυσικής ΒΑΛΒΗ κοκ  

2) Γράφετε στο μάθημα τους φοιτητές σας που έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις.  Ο Γιώργος 

θα γράψει στο μάθημά του και τους φοιτητές που δεν είχαν δικαίωμα να 

παρακολουθήσουν το εργαστήριο φέτος (περίπου 10). Προσέξτε κατά τη δημιουργία 

του μαθήματος μην δώσετε δικαίωμα στους φοιτητές να γράφονται ούτε να 

διαγράφονται από το μάθημα. 

3)  Για να φτιάξετε το Ερωτηματολόγιο το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι φοιτητές 

(δείτε το Υπόδειγμα που έχω φτιάξει στο ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ):  

• Αριστερά στο μενού πηγαίνετε στο Διαχείριση μαθήματος.  

• Μετά πηγαίνετε στο Εργαλεία 

•  Μεταφέρετε το Ερωτηματολόγια από τα Ανενεργά Εργαλεία στα Ενεργά.  

• Κάντε Υποβολή 

• Πατήστε Δημιουργία νέου Ερωτηματολογίου 

• Στον τίτλο βάλτε Ερωτηματολόγιο για την γραπτή εξέταση στο εργαστήριο 

Φυσικής 



• Στην έναρξη βάλτε Δευτέρα 25/1/2021 ώρα 21:00 Στην λήξη βάλτε Πέμπτη 

28/1/2021 ώρα 23:00 

• Στο Αποτελέσματα επιλέξτε το Εμφάνιση αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες 

• Στο Περιγραφή αντιγράψτε το κείμενο που έχω γράψει στο Υπόδειγμα (είναι το 

παρακάτω) :  

 

Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος 

Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2021 

Διαβάστε προσεκτικά το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος που είναι 

παρακάτω και εφόσον το αποδέχεστε απαντήστε στην ερώτηση που βρίσκεται στο τέλος 

του κειμένου : 

ΝΑΙ, έλαβα γνώση και συναινώ σε συμμετοχή στην εξέταση 

 

Τρόπος Εξέτασης 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει Online. Θα πρέπει να συνδεθείτε στην Ομάδα Εξέτασης 

του MS-Teams που θα σας υποδείξουμε. Η Ομάδα Εξέτασης θα ανακοινωθεί στην 

Πλατφόρμα eClass/Moodle που  φιλοξενείται η ιστοσελίδα του μαθήματος.  

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Θα πρέπει να συνδεθείτε στην Ομάδα Εξέτασης του μαθήματος χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία (ή ακουστικά). Αν δεν 

διαθέτετε τέτοιο υπολογιστή μπορείτε να συνδεθείτε με το κινητό σας εφόσον είναι 

smartphone και εφόσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή MS Teams από τους παρακάτω 

συνδέσμους: 

    Για android: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en 

    Για apple: https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706 

Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις της εξεταστικής 

περιόδου Φεβρουαρίου 2021. 

 

Προσέλευση 

Η ημέρα και η ώρα της εξέτασης σας έχει σταλεί με e-mail και θα ανακοινωθεί στην 

πλατφόρμα eClass, καθώς και με ξεχωριστή ανακοίνωση στο site του τμήματος. Θα έχετε 

αρκετό χρόνο για να προσέλθετε και να συνδεθείτε στην Ομάδα Εξέτασης χωρίς άγχος. 



 

Ταυτοποίηση 

Θα συνδεθείτε στην Ομάδα Εξέτασης χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Θα 

πρέπει να έχετε μαζί σας το φοιτητικό σας πάσο ή την αστυνομική σας ταυτότητα ή 

διαβατήριο και όταν σας το ζητήσει ο καθηγητής (γήτρια) σας θα πρέπει να το δείξετε στην 

κάμερα του υπολογιστή ή του κινητού σας. 

 

Εξέταση 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να έχετε την κάμερα και το μικρόφωνο ανοικτά 

και να ακολουθείτε τις εντολές που θα σας δίνονται από τον Επιτηρητή μέχρι την 

ολοκλήρωση της εξέτασης. Δεν θα αποχωρείτε από την εξέταση αν δεν πάρετε έγκριση από 

τον καθηγητή Για να αποχωρήσετε θα πρέπει να σηκώσετε το χεράκι της τηλεδιάσκεψης. 

 

Προσοχή: Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή γίνει διακοπή της σύνδεσής 

σας ή δεν  μπορέσετε να συνδεθείτε στο  επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα τότε θα μπορείτε 

να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθορίζει : 

    Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο φοιτητής έχει αναγνώσει και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Οι φοιτητές που δε συναινούν έχουν τη 

δυνατότητα μη συμμετοχής στη διαδικασία 

    Η διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 

αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ίση 

πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, η υγεία 

των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

    Ο Εξεταστής δημιουργεί για κάθε μάθημα ψηφιακό παρουσιολόγιο με τους φοιτητές που 

θα μετέχουν στην εξέταση του μαθήματος και το οποίο δεν επιδέχεται καμίας 

επεξεργασίας. 

    Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται κατόπιν υποβολής 

δήλωσης σε σχετική πρόσκληση που έχει ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα. Προϋπόθεση 

για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η 

επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου, ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει γίνει, για 



λόγους για τους οποίους δε φέρει ευθύνη ο φοιτητής, ισχύει η τήρηση των κανόνων που 

θέτει το κάθε Τμήμα. 

    Η ταυτοποίηση του φοιτητή μπορεί να ζητηθεί από τον αρμόδιο Καθηγητή οποιαδήποτε 

στιγμή κατά την εξέταση του μαθήματος ή από του επιτηρητές που έχουν οριστεί για την 

επίβλεψη των εξετάσεων. Η ταυτοποίηση γίνεται με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής, 

Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

    Σε περίπτωση που η εξέταση περιλαμβάνει διαδικασία προφορικής εξέτασης ή/και 

ηλεκτρονικής επιτήρησης με απαίτηση χρήσης κάμερας ή/και μικροφώνου εκ μέρους των 

φοιτητή, θα πρέπει να υπάρχει ρητή ανακοίνωση ενημέρωσης σε επίπεδο μαθήματος ή 

Τμήματος καθώς και σχετική αναφορά κατά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας ώστε 

οι φοιτητές που δε συναινούν να έχουν τη δυνατότητα μη συμμετοχής στη διαδικασία. 

    Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, 

όπως επίσης η αναπαραγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται 

μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η 

διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης 

κατά του υπαιτίου. 

    Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εφαρμόσει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με 

όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

2016/679 και τις διατάξεις του Νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και 

εξέτασης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επιλεγείσες μέθοδοι και διαδικασίες διενέργειας 

εξετάσεων εμπλέκουν περιορισμένης έκτασης προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο 

τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εξέτασης. 

    Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας των 

δεδομένων, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ 

άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 

 

4)  Για να ανεβάσετε το αρχείο με τα θέματα : 

• Βάλτε στα Ενεργά Εργαλεία το Εργασίες (με τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε 

πριν για το Ερωτηματολόγια) 

• Δημιουργήστε μια καινούρια Εργασία  

• Βάλτε έναρξη 29/1/2021 ώρα 18:00  



• Μη βάλετε λήξη, για την περίπτωση που κάποιο απρόβλεπτο πρόβλημα 

δημιουργηθεί 

• Κάνετε αποθήκευση 

• Όταν είσαστε έτοιμοι να δώσετε τα θέματα, πηγαίνετε στο σύμβολο που 

μοιάζει με γρανάζι δεξιά της εργασίας και πατήσετε Επεξεργασία. Εκεί 

μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο των θεμάτων σας. Μετά κάνετε αποθήκευση. 

Εναλλακτικά: από το γρανάζι κάντε Απόκρυψη. Μετά κπατήστε επεξεργασία 

και ανεβάζετε το αρχείο σας όποτε θέλετε πριν την εξέταση. Όταν θα είσαστε 

έτοιμοι να δώσετε τα θέματα, πατάτε από το γρανάζι Εμφάνιση.  

 


