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2 Αλλαγή κωδικού 

1. Μετά την παραλαβή του ονόματος χρήστη και του προσωρινού κωδικού θα πρέπει να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://eclass.biomath.med.uth.gr 

 

2. Πατήστε πάνω στο μάθημα BE400 - ΠΠΣ - Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική και 

συνδεθείτε με τα στοιχεία που σας στάλθηκαν. 

 

http://eclass.biomath.med.uth.gr/
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3. Μετά την σύνδεση θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα όπου θα πρέπει να προβείτε σε 

αλλαγή του κωδικού, εισάγοντας τον κωδικό σύνδεσης που σας στάλθηκε αρχικά και τον 

νέο κωδικό πρόσβασης δύο φορές. Η αλλαγή του κωδικού θα γίνει πατώντας το κουμπί 

Save changes. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως με τον νέο κωδικό μπορείτε να ξανα-συνδεθείτε στην 

ιστοσελίδα. 

Ο νέος κωδικός θα χρησιμοποιηθεί την ημέρα της εξέτασης. 
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3 Έναρξη Quiz (Έναρξη εξέτασης) 

1. Την ημέρα της εξέτασης και λίγο πριν την έναρξη συνδεόμαστε με το όνομα χρήστη και τον 

νέο κωδικό πρόσβασης. Αμέσως μετά την σύνδεση εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα όπου 

επιλέγουμε στο αριστερό μέρος το μάθημα BE0400 που είναι και ο κωδικός του 

μαθήματος Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική 

 

2. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Exam <έτος> <μήνας> π. χ. Exam 2021 Feb 
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3. Την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης θα εμφανιστεί μία σελίδα όπως η παρακάτω. 
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Πατώντας το κουμπί Attempt quiz now, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου θα πρέπει 

να εισάγετε τον κωδικό του quiz που σας στάλθηκε με email. Πατώντας Start attempt ξεκινάει 

η εξέταση του μαθήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: 

Αν έχετε συνδεθεί νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης ανανεώστε την ιστοσελίδα για να 

εμφανιστεί το κουμπί Attempt quiz now 
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4 Διαδικασία εξέτασης 

Με την έναρξη του quiz εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 

1. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται 

• ο αριθμός της ερώτησης, 

• αν έχει απαντηθεί ή όχι, 

• ο βαθμός που αντιστοιχεί και 

• η δυνατότητα να οριστεί ένα flag για επανέλεγχο της ερώτησης 

2. Στο πλαίσιο στη μέση εμφανίζεται η ερώτηση η οποία πρέπει να απαντηθεί. 

3. Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το σύνολο των ερωτήσεων και ο χρόνος που απομένει 

συνολικά για το quiz. 

4. Με το κουμπί Next page μεταφέρεστε στην επόμενη ερώτηση. 

5. Με το κουμπί Previous page μεταφέρεστε στην προηγούμενη ερώτηση. 

 

Στην τελευταία ερώτηση εμφανίζεται το κουμπί Finish attempt… με το πάτημα του οποίου 

εμφανίζεται το σύνολο των ερωτήσεων με το Status τους (αν έχουν απαντηθεί ή όχι) (επόμενη 

εικόνα). Στην σελίδα αυτή υπάρχουν δύο κουμπιά: α) Return to attempt με το οποίο 

επιστρέφουμε στο quiz και β) Submit all and finish με το οποίο υποβάλουμε οριστικά το quiz. Με 

την οριστική υποβολή εμφανίζονται οι ερωτήσεις με τις σωστές απαντήσεις καθώς και ο βαθμός 

της εξέτασης. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση που κλείσετε κατά λάθος τον browser σας (firefox, chrome κ.λπ.) ή διακοπή η 

σύνδεση με το internet, με την επόμενη σύνδεση η εξέταση συνεχίζει από εκεί που σταματήσατε. 

Αν δεν υποβάλετε οριστικά το quiz, με την λήξη του χρόνου η οριστική υποβολή θα γίνει 

αυτόματα. 


