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Αγαπητοί φοιτητές,

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, απαιτούν πρωτόγνωρες
μορφές δράσης. Έτσι, μετά την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή σας, ήρθε η ώρα
και για την εξ αποστάσεως αξιολόγησή σας, κοινώς, ήρθε η ώρα για να
εξεταστείτε εξ αποστάσεως!...
Έτσι, με βάση την υπ’ αριθμ. 15/27-05-2020 απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής (ΔΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), όσον
αφορά στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-20, οι εξετάσεις ΟΛΩΝ των μαθημάτων θα διενεργηθούν εξ
αποστάσεως, μέσω της ΝΕΑΣ ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle του
Τμήματος, την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://exams.mech.ihu.gr/ ,
σε συνδυασμό με την ήδη γνωστή σας ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom. Έτσι,
για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν
λειτουργική κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο, από
υπολογιστή ή κινητή συσκευή (Smart-Phone), ώστε να αναγνωρίζονται
από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η προσέλευση στις εξετάσεις συνιστά αποδοχή των όρων διεξαγωγής τους,
τόσο όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εξέταση όσο και στη χρήση οπτικών
μέσων. Η αντίστοιχη απόφαση της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ που αναρτήθηκε στη
διαύγεια, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
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https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8
%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Η ακριβής μορφή εξέτασης για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον
διδάσκοντα (με επιλογή από τις εγκεκριμένες από τη ΔΕ τεχνικές και
μέσα), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου
και ανακοινώνεται στην ασύγχρονη πλατφόρμα υποστήριξης του
μαθήματος (στο υπάρχον e-learning ή στην καινούργια Moodle) ή/και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος από τους ίδιους τους διδάσκοντες.
Οι εξετάσεις της περιόδου του Ιουνίου 2020 θα γίνουν στη βάση μιας εκ των
παρακάτω μεθόδων:
✓ Γραπτές εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης μέσω Moodle: Θα σας
δοθεί ένα link με τα θέματα και ένα δεύτερο, για το που θα
ανεβάσετε τις απαντήσεις σας μετά το τέλος της εξέτασης. Τύπος
αρχείου που θα υποβάλλετε: Ονοματεπώνυμο_ΑΕΜ_Σελίδα1.jpeg.
✓ Γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής μέσω Moodle:
Αυτά θα απαντηθούν απευθείας πάνω στην πλατφόρμα.
✓ Προφορικές εξετάσεις με συνδυασμό των Moodle και Zoom.
✓ Άλλοι πιθανοί συνδυασμοί των παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές θα επιβλέπονται από τους διδάσκοντες
μέσω της πλατφόρμας Zoom καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης!

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα
πρέπει να εισέλθουν στη ΝΕΑ πλατφόρμα Moodle του Τμήματος και να
εγγραφούν στο κάθε ένα από τα μαθήματα που έχουν ήδη δηλώσει
ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι, εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στη ΝΕΑ
Moodle, τότε δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν.
Η εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις. Κατά την εγγραφή τους
στη Moodle θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πλήρες ΟΝΟΜΑ και
ΕΠΩΝΥΜΟ (με ελληνικούς χαρακτήρες). Επίσης, δίπλα στο επώνυμο θα
πρέπει να αναγράψουν και τον ΑΕΜ τους.
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Την ημέρα και ώρα της εξέτασης, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
εξετάσεων, αφού συνδεθούν οι φοιτητές στην εικονική αίθουσα του
εκάστοτε μαθήματος, ο διδάσκων διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο
έλεγχος θα περιλαμβάνει άνοιγμα της κάμερας των φοιτητών και επίδειξη
της φοιτητικής ταυτότητάς τους.
Μετά τον έλεγχο, οι φοιτητές απαντούν μέσω της πλατφόρμας Moodle, στη
διάρκεια του χρόνου που έχει ορίσει ο διδάσκων. Σημειώνεται ότι,
απαντήσεις μετά τη λήξη του χρόνου της εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτές
από το ίδιο το σύστημα (χωρίς καμία ευθύνη ή/και δυνατότητα παρέμβασης
του διδάσκοντα).
Το αποδεικτικό συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η αναφορά του
συστήματος Zoom με τους συμμετέχοντες, αλλά και, εναλλακτικά, η
πλατφόρμα Moodle από όπου φαίνονται οι φοιτητές που έλαβαν τα
θέματα, καθώς επίσης και αυτοί που παρέδωσαν τα θέματα στον
συγκεκριμένο (αυτοματοποιημένο) χρόνο εξέτασης.
Εύχομαι σε όλους και όλες σας ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Ο
Πρόεδρος του Τμήματος
Κώστας Κλεΐδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
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