Δημιουργία στο eclass της επιβεβαίωσης συμμετοχής φοιτητή στην εαρινή εξεταστική περίοδο
(Προσοχή: Το παράδειγμα αφορά Εξ αποστάσεως προφορική εξέταση, το προσαρμόζεται
αναλόγως)
α) Μπείτε στο https://eclass.uoa.gr/ με τα στοιχεία σας
β) Κάντε κλικ στο μάθημά σας (που είναι στο χαρτοφυλάκιό σας).
γ) Κάντε κλικ στο μενού αριστερά του μαθήματος σας στο “Ερωτηματολόγιο”
Σημείωση: Αν η επιλογή “Ερωτηματολόγιο” δεν εμφανίζεται στα “Ενεργά εργαλεία” τότε για
να το ενεργοποιήσετε κάνετε τα παρακάτω.
1. Στο μενού αριστερά κάντε κλικ στο "Διαχείριση μαθήματος" / "Εργαλεία".

2. Το μεταφέρετε από τα ανενεργά εργαλεία στα ενεργά εργαλεία.
3. Κλικ στο "Υποβολή".
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δ) Κλικ στο “Δημιουργία Ερωτηματολογίου”.
1. Στο πεδίο “τίτλος” συμπληρώνετε τον τίτλο του ερωτηματολογίου δηλαδή π.χ. “Προφορική
εξ αποστάσεως εξέταση ”
2. Στα πεδία “έναρξη / λήξη” το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει η υποβολή του
ερωτηματολογίου (όχι η εξέταση).
3. Δεν τσεκάρετε τις επιλογές "Ανωνυμοποίηση αποτελεσμάτων" και "Εμφάνιση
αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες". (δηλαδή δεν χρειάζεται οι φοιτητές να βλέπουν τα
αποτελέσματα).
4. Συμπληρώνετε το πεδίο “Περιγραφή” με το κείμενο της αντίστοιχης περιγραφής (το κείμενο
που στάλθηκε) .
5. Συμπληρώνετε (προαιρετικά) το πεδίο “Μήνυμα ολοκλήρωσης”. (θα εμφανιστεί στους
φοιτητές μόλις ολοκληρώσουν το ερωτηματολόγιο, πχ Ολοκληρώσατε επιτυχώς τη δήλωση
σας).
6. Τις επιλογές “Ανάθεση σε” και “Τύπος” τις αφήνετε ως έχουν.
7. Κλικ στο “Δημιουργία”.
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Θα σας εμφανιστεί το μήνυμα “Το Ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με επιτυχία.”. Για να
προσθέσουμε ερωτήσεις κάνουμε κλικ στο “Νέα ερώτηση” (στο κάτω μέρος της σελίδας).
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Στο πεδίο “Ερώτηση” πληκτρολογούμε την ερώτηση του ερωτηματολογίου δηλαδή
“Eπιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εξέταση του ήδη δηλωθέντος
μαθήματος για την τρέχουσα εαρινή περίοδο”.”.

1. Επιλέγετε το ¨Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις)
2. Κλικ στο “Αποθήκευση”
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3. Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογούμε τις δυνατές απαντήσεις δηλαδή “ΝΑΙ”. Επειδή
χρειαζόμαστε μόνο μια απάντηση αφού κενή τη δεύτερη απάντηση.
4. Κλικ στο Δημιουργία.

Το ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί!

Ενημέρωση Φοιτητών
Στη συνέχεια ενημερώνετε τους φοιτητές σας είτε μέσω της πλατφόρμας είτε μέσω email να
εισέλθουν στην πλατφόρμα στο εν λόγω μάθημα και επιλέγοντας «Ερωτηματολόγια» στο αριστερό
menu θα έχουν τη παρακάτω εικόνα.
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Μόλις ολοκληρωθεί η συμμετοχή των φοιτητών θα έχετε την παρακάτω εικόνα.
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