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Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
Οδηγίες υλοποίησης Μία ημέρα πριν την εξέταση αποστέλλεται μέσω e-class αποκλειστικά
εξέτασης: (3) στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και
έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύνδεσμος
σύνδεσης στο Skype for Business (SfB) τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν
οι συμμετέχοντες/ουσες την ημέρα και ώρα των εξετάσεων. Η σύνδεση
μέσω SfB πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των
συμμετεχόντων/ουσών μέσω της επίδειξης της ακαδημαϊκής τους
ταυτότητας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν συνδεθεί με τον
ιδρυματικό τους λογαριασμό στο SfB. Παράλληλα, θα πρέπει να
συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους
και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος. Η εξέταση μέσω e-class είναι
διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του μαθήματος που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Αφού συνδεθούν στο e-class,
oι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να επιλέξουν από το μενού επιλογών
(αριστερά) τις 'Ασκήσεις' και στη συνέχεια την άσκηση με τίτλο 'Εξετάσεις
μαθήματος'. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου. Ο
αριθμός των ερωτήσεων είναι 5 και η συνολική διάρκεια της εξέτασης 60
λεπτά. Κάθε μία σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2,0. Από την έναρξη
της διαδικασίας από τους συμμετέχοντες/ουσες, θα υπάρχει χρονικός
περιορισμός 40 λεπτών (πάνω δεξιά στην οθόνη θα μπορούν οι
συμμετέχοντες να βλέπουν τον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση
της εξέτασης) ανά επανάληψη. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων
επαναλήψεων είναι απεριόριστος. Ωστόσο, θα βαθμολογηθεί το γραπτό
που θα υποβληθεί επιτυχώς ΠΡΩΤΟ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι
συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένοι στο SfB σε
περίπτωση που ζητηθεί η ταυτοποίησή τους εκ νέου. Η διαδικασία
διέπεται από τους κανόνες που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας
και Καλής Πρακτικής του ΔΠΘ καθώς και την Πολιτική για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων
αξιολόγησης του ΔΠΘ.
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