Οδηγίες εξέτασης Μαθήματος:
Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ
(ΠΝΕ 149)_ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος είναι η 29η Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00 – 21:00
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σε 2 ομάδες εξέτασης, η πρώτη 15:00-18:00 και η δεύτερη
18:00-21:00.

Για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα ΔΦΕ ΙΙ στο τρέχον εξάμηνο καλείστε να ακολουθήσετε
τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1
•

Υποβολή της τελικής γραπτής εργασίας σας στο σχετικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί
στο e-course.

•
•

Το πεδίο υποβολής της εργασίας δεν είναι ακόμα ενεργό.
Θα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας από τις 25 Ιουνίου και ώρα 10:00 μέχρι
τις 29 Ιουνίου και ώρα 15:00 που ξεκινά η σύντομη προφορική εξέταση.

Βήμα 2
•

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί για την εξ αποστάσεως εξέταση των
μαθημάτων, θα δημιουργηθούν στο MS Teams νέες ομάδες που θα αφορούν
αποκλειστικά την εξέταση του μαθήματος.

•

Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν 2 ομάδες εξέτασης καθώς ο αριθμός των
εγγεγραμμένων φοιτητών ξεπερνά τους 150, που είναι ο προτεινόμενος από τον
Αντιπρύτανη αριθμός φοιτητών για κάθε ομάδα εξέτασης, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα θα ανταπεξέλθει στον αριθμό συμμετεχόντων.

•

Τα ονόματα των φοιτητών κάθε ομάδας θα ανακοινωθούν στο MS Teams και στο ecourse, σύμφωνα με τις δηλώσεις πρόθεσης εξέτασης.

•

Οι κωδικοί των ομάδων θα ανακοινωθούν την ημέρα της εξέτασης στην ομάδα του
μαθήματος.

Βήμα 3
•

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στην ομάδα, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι και θα
περιμένετε ώσπου η διδάσκουσα και ο επιτηρητής να σας καλέσει από το chat, έναν
προς έναν, προκειμένου να ταυτοποιήσετε τα στοιχεία σας, δείχνοντας την
ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο).

Βήμα 4
•

Μετά την ταυτοποίηση, θα αλλάξετε κανάλι για να συνδεθείτε στο κανάλι εξέτασης,
πατώντας συμμετοχή/join στην προγραμματισμένη σύσκεψη.

Βήμα 5
•

Εκεί θα περιμένετε τη διδάσκουσα, η οποία θα συνδεθεί στο κανάλι αφότου
ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης, προκειμένου να ξεκινήσει η σύντομη
προφορική εξέταση στις ομάδες εργασία σας.

