
Οδηγός Εξετάσεων προγράµµατος 
 

Συνδεόµαστε στο σύστηµα eclass και επιλέγουµε το µάθηµα στο οποίο θα 

εξεταστούµε.  Στην  αριστερή στήλη µε  τις  επιλογές  µας  θα υπάρχει  και  µία 

νέα επιλογή, η οποία θα λέγετε Ασκήσεις.  
Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει ένα µηχανισµό συµµετοχής σε Ασκήσεις 

Αυτοαξιολόγησης (εξετάσεις) για τους εκπαιδευόµενους, τις οποίες έχει 

δηµιουργήσει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής του µαθήµατος. Σε κάποιες ασκήσεις µπορεί 

να υπάρχουν περιορισµοί όπως χρονικός περιορισµός   ή   περιορισµός   στον   

αριθµό   συµµετοχών   ή   περιορισµός   στις επαναλήψεις. 

 

 

 
Εικ.1 Ασκήσεις 

 
Ειδικότερα, για να επιλύσετε µια άσκηση επιλέξτε αυτή που επιθυµείτε (και η οποία 

δεν  έχει  λήξη) 

 

Στην περίπτωσή σας θα πρέπει να επιλέξετε το ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 20-5-2017 κάνοντας  

κλικ στο  όνοµά  της  (εικ1).  

Αυτόµατα  εµφανίζονται  οι ερωτήσεις είτε σε µορφή πολλαπλών επιλογών είτε σε 

κάποια άλλη µορφή ανάλογα µε την επιλογή του υπεύθυνου εκπαιδευτή Εικ.2.  

(Στην δική σας περίπτωση θα είναι ασκήσεις ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ και Πολλαπλών 

επιλογών µε µία σωστή απάντηση). 
 

 

 

Εικ.2 Άσκηση Πολλαπλής Επιλογής 



Στην περίπτωση πολλαπλών επιλογών, επιλέγετε την απάντηση που θεωρείτε 

σωστή, κάνοντας κλικ στο κουτί επιλογής που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή 

σας.   

Όταν απαντήσετε στις ερωτήσεις, κάντε κλικ στο κουµπί “Συνέχεια”(Εικ.3) 

 

 
Εικ.3 

 

Θα εµφανιστεί η σελίδα µε το µήνυµα Η άσκηση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία 

(Εικ.4). 

 

 
Εικ.4 

 

 

Πατήστε στο τέλος της σελίδας το κουµπί Επιστροφή (Εικ.5) 

 

 
Εικ.5 

 

Και θα εµφανιστεί η αρχική σελίδα των ασκήσεων όπου στην στήλη 

Απότελέσµατα έχει ενεργοποιηθεί το κουµπί Εµφάνιση (Εικ.6).  

 

 
Εικ.6 

 

Πατώντας το κουµπί Εµφάνιση µετά την γενική λήψη της άσκησης θα δείτε το 

αποτέλεσµα σας σε αυτήν (Εικ.7). 

 

 
Εικ.7 



Απλοί κανόνες 
 

 

1.   Οι ερωτήσεις σας θα είναι πολλαπλών επιλογών µε µία σωστή απάντηση 

2.   Θα έχετε σε µια σελίδα όλες τις ερωτήσεις και µπορείτε να απαντάτε σε 

όποια θέλετε. 

3.   Συνέχεια θα πρέπει να πατήσετε ΜΟΝΟ όταν έχετε τελειώσει µε όλες τις 

απαντήσεις σας 

4.   Αν πατήσετε Συνέχεια θα τελειώσει η άσκηση και δεν θα µπορείτε να 

το ξανακάνετε. 

5.   Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν το ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017 

και από ώρα 11-13πµ. Παράταση δεν θα δοθεί. 
6.   Μπορείτε να εκτελέσετε την άσκηση µόνο µία φορά οπότε να 

είστε προσεκτικοί στις απαντήσεις σας. 
 


