
Μάζεκα: ΓΔΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ (Β05), Ηνύληνο 2020  (Σκήκα Υεκείαο) 

 
ΟΓΖΓΗΔ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο 

 
Ζ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο «ΓΔΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Quiz ζηελ 
πιαηθόξκα ηνπ elearning θαη κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Zoom. Γηα ηελ επηηπρή 
έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ 
νδεγίεο. 

 
ην  elearning.auth.gr ελεκεξσζείηε γηα: 

- ηνπο όξνπο ηεο εμ απνζηάζεσο αμηνιόγεζεο πνπ ζα θιεζείηε λα απνδερζείηε θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο,  

- ηηο ζπζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θνπίδ θαη εμνηθεησζείηε κε ηνπο ηύπνπο 
εξσηήζεσλ εθηειώληαο ηα δνθηκαζηηθά θνπτδ (demo quizzes – students) πξηλ ηελ 
επίζεκε εμέηαζε. Θα τρειαζηεί να κάνεηε απηνεγγξαθή. 

- δείηε ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο. 

 
Γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηελ ειεθηξνληθή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο πξέπεη: 

1. Να έρεηε ζπκπεξηιάβεη ην κάζεκα ζηε δήισζε καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ. 

2. Να έρεηε ζπκπεξηιάβεη ην κάζεκα ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ ειεθηξνληθή 

εμέηαζε Ηνπλίνπ 2020 (ζτεηικό mail έτει ζηαλεί από ηο ΚΗΔ ζηον ιδρσμαηικό ζας 

λογαριαζμό). 

3. Βεβαησζείηε όηη νη ηδξπκαηηθνί ινγαξηαζκνί ζαο ιεηηνπξγνύλ.  

4. Δπηβεβαηώζηε, θάλνληαο δνθηκαζηηθή ζύλδεζε, όηη κπνξείηε λα εηζέιζεηε (login) 

ζην elearning, απνθιεηζηηθά θαη ΜΟΝΟ κε ρξήζε ηνπ ηδξπκαηηθνύ ζαο 

ινγαξηαζκνύ (δηαθνξεηηθά δελ κπνξείηε λα γίλεηε δεθηνί ζηελ εμέηαζε). 

5. Δπηβεβαηώζηε, θάλνληαο δνθηκαζηηθή ζύλδεζε, όηη κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην 

ΕΟΟΜ, απνθιεηζηηθά θαη ΜΟΝΟ κε ρξήζε ηνπ ηδξπκαηηθνύ ζαο ινγαξηαζκνύ 

(sign in κέζσ SSO, δηαθνξεηηθά δελ κπνξείηε λα γίλεηε δεθηνί ζηελ εμέηαζε). 

6. Να έρεηε θάκεξα θαη κηθξόθσλν ζηνλ ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδεζείηε, 

ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ΑΝΟΗΚΣΑ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Γηα ην 

ιόγν απηό θξνληείζηε λα ππάξρεη ΖΤΥΗΑ ζην ρώξν ηεο εμέηαζεο. 

7. Δθόζνλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, πξνηηκήζηε ελζύξκαηε ζύλδεζε θαη όρη 

ζύλδεζε κέζσ Wi/Fi. 

 

Ζ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο «ΓΔΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ» ζα δηεμαρζεί ηελ  ΠΔΜΠΣΖ 2 Ηνπιίνπ 
2020, ώξα: 11.00-13:00  ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΕΟΟΜ θαη ζην elearning. 

 

 Θα ζπλδεζείηε ζην ZOOM ζηηο 10:45πκ (νλνκαζία «δσκαηίνπ»: Βηνινγία – Σκήκα 
Υεκείαο) θαη ζα πεξηκέλεηε γηα λα ζαο επηηξαπεί ε ζύλδεζε από ηνπο δηδάζθνληεο. 
H ζύλδεζε ΟΛΩΝ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν κέρξη 11:10πκ. Σηο 
ΖΟΟΜ θα γίνει η διαδικαζία ηης ηασηοποίηζης καθώς και η επιηήρηζη. 
 
 

https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=13880
https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/3.Student_FAQ.pdf


Σν link ηεο ζύλδεζεο ζην ΕΟΟΜ είλαη: 

Topic: Βιολογία-Τμήμα Χημείας 
Time: This is a recurring meeting Meet anytime 
 
Join Zoom Meeting 
https://authgr.zoom.us/j/94643246957?pwd=eDMrZHl2SzZiTFh6eUlYbzR6MFVGZz09 
 
Meeting ID: 946 4324 6957 
Password: 825729 
 

 Μεηά ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ρσξίο λα δηαθόςεηε ηε ζύλδεζε ζαο ζην ΕΟΟΜ, νη 
δηδάζθνληεο ζα ελεκεξώζνπλ ηνπο θνηηεηέο πόηε λα ζπλδεζνύλ ζηελ πιαηθόξκα 
ησλ ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ elearning.auth.gr γηα ηελ εμέηαζε (Quiz). Τν Quiz ζα 
έρεη δηάξθεηα 60 ιεπηά θαη ζα θιείζεη ζηηο 13:00. Ζ δηαδηθαζία είλαη 
απηνκαηνπνηεκέλε θαη δελ ππάξρεη ΚΑΜΗΑ δπλαηόηεηα παξέκβαζεο (π.ρ. παξάηαζε 
ρξόλνπ). Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνηνο θαζπζηεξήζεη λα 
εηζέιζεη ζην elearning ηόηε ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κόλν ην ρξόλν πνπ απνκέλεη. 

 
 *** Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππνβνιή Quiz ζην elearning από άηνκα ηα νπνία 

δελ ηαπηνπνηήζεθαλ ζην ZOOM, απηά ηα Quiz ΓΔΝ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ Quiz  (ρξνληθή δηάξθεηα Quiz:  60 ιεπηά) 

- Κάλεηε login ζην elearning κε ηνλ ηδξπκαηηθό ζαο ινγαξηαζκό. 

- Μεηαβαίλεηε ζην κάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ». 

- Σηελ ελόηεηα “Δξγαζίεο θαη Τεζη” κεηαβαίλεηε ζην “ΔΞΔΤΑΣΔΗΣ ΓΔΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
ΗΟΥΝ2020”. 

 Σσνιζηάηαι η τρήζη Mozilla Firefox ή Google Chrome. Αποθύγεηε ηη τρήζη 
Internet Explorer. 

 Μην απενεργοποιείηε ηη τρήζη cookies για ηο δικησακό ηόπο elearning.auth.gr 

 Μην απενεργοποιείηε ηη javascript ζηον browser. 

- Σν Quiz έρεη ρξνληθή δηάξθεηα 60 ιεπηά. Ο ρξόλνο ζα κεηξήζεη αληίζηξνθα από ηε 
ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεηε ηελ πξνζπάζεηά ζαο θαη πξέπεη λα ηελ ππνβάιιεηε πξηλ ηε 
ιήμε ηνπ. 

- Κάλεηε “Έλαξμε πξνζπάζεηαο”. 

- Αξηζηεξά ζηελ νζόλε ζα θαίλνληαη νη εξσηήζεηο ζε κνξθή θαξηώλ.  

- Μέζα ζην Quiz κπνξείηε λα πινεγεζείηε κόλν δηαδνρηθά ζηηο εξσηήζεηο (1 
234 κλπ). Η απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα γίλεη κε ηε ζεηξά πνπ 
εκθαλίδνληαη ζην Quiz. ΔΕΝ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα γπξίζεηε ζε πξνεγνύκελε 
εξώηεζε (είηε γηα ζπκπιήξσζε, αλ ηελ αθήζαηε θελή, είηε γηα δηόξζσζε).  

- Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηπραίεο από εληαία ηξάπεδα εξσηήζεσλ.  

- Γελ ππάξρεη αξλεηηθή βαζκνινγία. 

- Ζ ζπλνιηθή ζαο πξνζπάζεηα (δει. όιεο νη εξσηήζεηο πνπ απαληήζαηε πιήξσο ή 
κεξηθώο, θαζώο θαη νη κε απαληεκέλεο εξσηήζεηο) ΠΡΕΠΕΙ λα ππνβιεζεί εληόο ησλ 

https://authgr.zoom.us/j/94643246957?pwd=eDMrZHl2SzZiTFh6eUlYbzR6MFVGZz09


60 ιεπηώλ γηα λα ιεθζεί ππόςε.  Ο ρξόλνο απηόο είλαη επαξθήο γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ Quiz. 

 

** ΠΡΟΟΥΖ    Ζ ππνβνιή ηεο πξνζπάζεηάο ζαο γίλεηαη ζε 4 βήκαηα, επνκέλσο 
δηαρεηξηζηείηε ην ρξόλν ζαο αλαιόγσο. 

i) Γηα λα ππνβάιιεηε ηελ πξνζπάζεηά ζαο επηιέγεηε “Τέινο πξνζπάζεηαο” ζηελ 
ηειεπηαία ζειίδα/θάξηα. 

ii) Αλαθαηεπζύλεζηε ζε λέα ζειίδα όπνπ θαίλεηαη ε ζύλνςε ησλ απαληήζεώλ ζαο 
γηα θάζε εξώηεζε (π.ρ. “Ζ απάληεζε απνζεθεύηεθε” ή “Γελ έρεη απαληεζεί 
αθόκα”). 

iii) Δπηιέγεηε “Υπνβνιή όισλ θαη ηέινο”. 
iv) Σην παξάζπξν επηβεβαίσζεο επηιέγεηε μαλά “Υπνβνιή όισλ θαη ηέινο”. 

 

- Κάλεηε logout από ην elearning. Ίζως τρειαζηεί να ηο κάνεηε 2 θορές για να 
ολοκληρωθεί. 

 

- *** Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ηελ απνζύλδεζή ζαο από 
ην elearning, ΠΡΔΠΔΗ λα ελεκεξώζεηε ηνλ δηδάζθνληα/επηηεξεηή ζην ZOOM γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο κε γξαπηό κήλπκα ζην chat, ΠΡΗΝ 
απνζπλδεζείηε από ην ZOOM. Ο δηδάζθσλ/επηηεξεηήο ζα θάλεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν 
θαη ζα δίλεη ηελ άδεηα απνζύλδεζεο. Μόλν ηόηε ζα κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε από 
ην ΕΟΟΜ. 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ  !!!  

 


