
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού 

για την εξέταση των μαθημάτων 

Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης φυτών (270, 144) 
 

 

Την Δευτέρα 25/1/2021 και ώρα 14:00 - 17:00 θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως η 

εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ των μαθημάτων Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης φυτών (270, 144), ως 

εξής:   

 

14:00 - 14:20 η διαδικασία ταυτοποίησης και για τα δύο μέρη εξέτασης μέσω MSTeams με 

κωδικός v8tvt0s (σε κανάλια ανάλογα με το επώνυμο σας)  

ακολούθως γραπτώς η εξέταση μέσω Open eClass:  

14:25 - 15:15 για την διδακτέα ύλη από τους κ.κ. Μπεμπέλη, Τάνη (2/3 της τελικής 
βαθμολογίας)  

και 

15:15 - 16:00 για την διδακτέα ύλη από τον κ. Βολουδάκη (1/3 της τελικής βαθμολογίας) 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Η ταυτοποίηση θα γίνει με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (ή αστυνομικής 

ταυτότητας/διαβατηρίου). 

 

Για την εξέταση: 

1. Πέντε με δέκα (5-10 ́) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης μπαίνετε 
στο e-class, στη συνέχεια μπαίνετε στο «Χαρτοφυλάκιο χρήστη» επιλέγετε το αντίστοιχο 
μάθημα. 

Στην πρώτη εξέταση: 

Εξέταση της ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (Μπεμπέλη-Τάνη) - Ιανουάριος 
2021 (270-144) 

και κατόπιν το μάθημα με τίτλο: 
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021_Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (Βολουδάκης) 
(270-144) 
 

2. Ακολούθως από το Μενού, κάτω από τα εργαλεία, κάνετε κλικ στο «Ασκήσεις» όπου θα 

βρίσκονται τα θέματα. 

3. Στον χρόνο έναρξης της κάθε εξέτασης, θα ενεργοποιηθεί η άσκηση. Προϋπόθεση, να 

πατήσετε «Επανάληψη/πληκτρολόγηση, Ctrl+Y, refresh».  

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/2467/
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/2467/


Η ώρα ενεργοποίησης είναι συνδεδεμένη με το ρολόι του κεντρικού server του 

Πανεπιστημίου και όχι με του υπολογιστή σας!  

4. Στην εξέταση υπάρχουν ερωτήσεις: πολλαπλής επιλογής (με μοναδική σωστή απάντηση 

ή παραπάνω) ή/και σωστό/λάθος ή/και συμπλήρωση κενού ή/και ανάπτυξης. Λάθος 

απάντηση βαθμολογείται αρνητικά. Εάν σε κάποια ερώτηση δεν είστε σίγουροι για την 

απάντησή σας, μπορείτε (και συστήνεται) να την αφήσετε χωρίς απάντηση. Οι ερωτήσεις θα 

εμφανίζονται μία κάθε φορά και όχι όλες μαζί. Κάθε φορά που απαντάτε σε μια ερώτηση 

πατάτε την επιλογή «ΕΠΟΜΕΝΟ». Εάν επιθυμείτε να διορθώσετε ή να ξαναδείτε μια 

προηγούμενη ερώτηση, πατάτε την επιλογή  «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ». 

5. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:  

Αν διακοπεί η σύνδεση, για τα επόμενα 5 λεπτά μπορείτε να επανασυνδεθείτε. 

Αν δεν τα καταφέρετε, ενημερώστε με e mail τους διδάσκοντες: 

κα Π. Μπεμπέλη, bebeli@aua.gr, κο Βολουδάκη avoloud@aua.gr  

ή καλέστε τηλεφωνικά στο 210 529 4633, 4626  

ώστε να διασφαλίσετε ότι θα εξετασθείτε μέσω teams με προφορική εξέταση σε χρόνο που 

θα ανακοινωθεί. 

 

•Συστήνεται αυστηρά η ΥΠΟΒΟΛΗ του διαγωνίσματος τουλάχιστον 1-2 λεπτά πριν τη λήξη 

του καθορισμένου χρόνου εξέτασης.  

 

Εκ του Εργαστηρίου 

Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού 
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