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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

Εξετάσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Βασικές Οδηγίες για τις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ  στη συνεδρίασή 
της τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 εξέτασε  την κατάσταση που αφορά την έξαρση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  και  λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο διάδοσης του  
κορωνοϊού από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων σε περιορισμένους χώρους 
αποφάσισε να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος  εξ αποστάσεως.  

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν 

1)  την εξέταση στην ξένη γλώσσα  στις 12 Σεπτεμβρίου 2020  

2) την εξέταση στην Παιδαγωγική στις  19 Σεπτεμβρίου 2020 

3) την εξέταση στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 στις κατευθύνσεις : 

    α) Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής 

    β)  Σπουδές για την Αναπηρία 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΜΣ 

1. Για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία εξ αποστάσεως εξέτασης όλοι οι υποψήφιοι 
και όλες οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν φορητό ή σταθερό υπολογιστή, 
αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα καλής ανάλυσης, ηχεία και μικρόφωνο.  

2. Η διαδικασία της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένου 
δωματίου τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση της εφαρμογής Zoom. Οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση της εφαρμογής θα αποσταλούν σε όλους και όλες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης . Οι εξεταζόμενοι/ες θα πρέπει να διαβάσουν καλά τις οδηγίες 
που θα δοθούν και να έχουν κάνει πριν την ημέρα της εξέτασης μία δοκιμαστική 
τηλεδιάσκεψη μόνοι τους  για να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να βεβαιωθούν ότι 
τα ακουστικά, τα μικρόφωνα και η κάμερά τους λειτουργούν. Σε περίπτωση 
αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων μπορούν να απευθύνονται στον αριθμό: 2310 
995041 (11.00-12.00 –μόνο για τεχνικές οδηγίες αναφορικά με το  zoom).  

3. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα χωριστούν 
σε ολιγομελή τμήματα εξέτασης (ηλεκτρονικές αίθουσες εξέτασης) καθότι σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης θα υπάρχει οπτική και ακουστική επιτήρηση και ο αριθμός των 
συμμετεχόντων επηρεάζει την ποιότητα και την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.  

 

 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 
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Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα: 

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 (Ξένη Γλώσσα) – Από 9.15πμ έως 12.00πμ 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 (Παιδαγωγική) – Από 9.15πμ έως 12.00πμ 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου (Εξετάσεις Κατεύθυνσης) – Από 9.15πμ έως 12.00πμ 

 

Η διάρκεια της κάθε εξέτασης θα είναι από τις 10.00 έως τις 12.00. 

Από τις 9.15 έως τις 10.00 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των 

συμμετεχόντων στις εξετάσεις και η διευκρίνηση οργανωτικών ζητημάτων  

 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 

 Μία μέρα πριν την εκάστοτε εξέταση θα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας, μήνυμα από τον υπεύθυνο 

επιτηρητή του τμήματος εξέτασης στο οποίο έχετε ενταχθεί. Στο μήνυμα θα 

περιλαμβάνονται: (α) στοιχεία και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 

επιτηρητή, (β) στοιχεία σχετικά με το τμήμα εξέτασης στο οποίο έχετε ενταχθεί και (γ) 

σύνδεσμος, ο οποίος θα οδηγεί στο δωμάτιο τηλεδιάσκεψης – εξέτασης του τμήματός 

σας, μαζί με το Meeting ID του δωματίου και το σχετικό Password. 

 Την ημέρα της εξέτασης στις 9.15πμ (και εφόσον έχετε δοκιμάσει τις λειτουργίες της 

εφαρμογής zoom και έχετε ελέγξει ότι κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργούν 

κανονικά) θα επιλέξετε τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί από τον επιτηρητή του 

τμήματός σας και αξιοποιώντας τα στοιχεία που σας έχει στείλει θα εισέλθετε στο 

δωμάτιο τηλεδιάσκεψης στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξέταση. Κατά την είσοδό 

σας στο δωμάτιο θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομά σας. Εδώ θα πρέπει απαραίτητα 

να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας.  Αμέσως μετά την σύνδεσή σας στο δωμάτιο 

τηλεδιάσκεψης θα ενεργοποιήσετε την κάμερα του υπολογιστή σας, αλλά θα 

διατηρήσετε το μικρόφωνό σας σε κατάσταση σίγασης.   

 Από τις 9.15πμ μέχρι τις 10.00πμ θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των 

συμμετεχόντων στις εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο επιτηρητής του τμήματος εξέτασης 

θα σας ζητήσει να επιδείξετε στην κάμερα του υπολογιστή σας κατάλληλο έγγραφο 

ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Μπορεί 

εναλλακτικά να καλεί ιδιωτικά κατά μόνας τους υποψήφιους και τις υποψήφιες σε 

ηλεκτρονική ιδιωτική αίθουσα ταυτοποίησης, στην οποία θα είναι παρόντες μόνο ο 

υπεύθυνος επιτηρητής και ο/η εξεταζόμενος/η. Ο/Η εξεταζόμενος/η θα κληθεί να 

επιδείξει κατάλληλο έγγραφο με σκοπό την ταυτοποίησή του (αστυνομική ταυτότητα ή 

διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Στη συνέχεια θα αποχωρεί από το ιδιωτικό δωμάτιο 

επικοινωνίας και θα εισέρχεται στο δωμάτιο τηλεδιάσκεψης στο οποίο θα βρίσκονται 

και οι υπόλοιποι/ες εξεταζόμενοι/ες και στην οποία θα υπάρχει οπτική και ακουστική 

επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 

 Στις 10.00πμ και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των υποψήφιων 

σε όλα τα τμήματα εξέτασης, θα δοθούν τα θέματα εξέτασης. Ο υπεύθυνος επιτηρητής 

κάθε τμήματος θα διαμοιράσει σε όλους/όλες τους εξεταζόμενους/ες τα θέματα μέσω 

των δυνατοτήτων επισύναψης και διαμοιρασμού αρχείων της εφαρμογής. Μετά και την 

επίσημη έναρξη της εξέτασης και την απόκτηση πρόσβασης στα θέματα εξέτασης (μόλις 
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γίνουν ορατά τα θέματα), ΔΕΝ ΘΑ γίνεται δεκτός κανένας υποψήφιος/α και το δωμάτιο 

εξέτασης θα κλειδωθεί.  

 Από τις 10.00πμ και μέχρι τις 11.50μμ, οι εξεταζόμενοι/ες θα έχουν τη 
δυνατότητα να επεξεργαστούν τις απαντήσεις τους στα θέματα εξέτασης. Σε όλη 
τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας οι εξεταζόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν 
ενεργοποιημένη την κάμερα του υπολογιστή τους, ώστε ο επιτηρητής/τρια να 
μπορεί να τους παρακολουθεί. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ: 

 (α) επεξηγήσεις/διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα της εξέτασης, 

(β) επικοινωνία κάθε είδους μεταξύ των εξεταζόμενων,  

(γ) η χρήση τηλεφώνων κατά τη διάρκεια εξέτασης, καθώς και  

(δ) η αποχώρηση του/της εξεταζόμενου/ης από το οπτικό πεδίο του 
επιτηρητή χωρίς άδεια και για περισσότερο από 5 λεπτά. 

 Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης εξεταζόμενου/ης στο δωμάτιο τηλεδιάσκεψης – 

εξέτασης, θα δοθεί χρονικό όριο 10 λεπτών για την επανασύνδεσή του/της. Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επανασύνδεση σε αυτό το χρονικό όριο διακόπτεται 

αυτομάτως η συμμετοχή στην εξέταση.  

 Από τις 11.50πμ έως τις 12.00μμ, οι εξεταζόμενοι και εξεταζόμενες στέλνουν τις 
απαντήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δοθεί από τον 
υπεύθυνο επιτηρητή.  

 Οι απαντήσεις έχουν τη μορφή αρχείων κειμένου (πχ. αρχεία Microsoft Word, Open 
Document) ή τη μορφή σκαναρισμένου ή φωτογραφημένου κειμένου (αν έχουν 
επιλέξει να απαντήσουν χειρόγραφα). Στην περίπτωση που οι εξεταζόμενοι και 
εξεταζόμενες επιλέξουν να απαντήσουν χειρόγραφα και στη συνεχεία να σκανάρουν ή 
να φωτογραφίσουν το κείμενό του θα πρέπει  να υποβάλλουν ένα αρχείο εικόνας για 
κάθε ξεχωριστή σελίδα και βεβαίως να φροντίσουν για την ευκρίνεια του 
σκαναρισμένου ή φωτογραφημένου αρχείου. Στην πρώτη σελίδα του αρχείου με τις 
απαντήσεις στα θέματα εξέτασης, οι εξεταζόμενοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν 
αναγράψει τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και μάθημα εξέτασης) 

  Κανένα απολύτως αρχείο απάντησης ΔΕΝ θα γίνει αποδεκτό μετά τη λήξη του 

χρονικού ορίου εξέτασης.  

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Δεδομένης της ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των εξεταζόμενων για 

τους παραπάνω αναφερθέντες  όρους της εξ αποστάσεως  εξέτασης,  η συμμετοχή τους στις  

προβλεπόμενες εξετάσεις εισαγωγής στα  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ  συνεπάγεται  την αποδοχή των όρων.  

 


