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Εγχειρίδιο υποψηφίων για εξ αποστάσεως εξετάσεις (Zoom)                                                                                                   
 

 

1. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

 

Στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων που πρέπει να παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνονται και οι  

πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να υπάρξει εξοικείωση με τις πλατφόρμες Zoom και Moodle. Έτσι στα τελευταία μαθήματα πριν τις εξετάσεις o εκπαιδευτής θα 

εξασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο ώστε να χειρίζονται με ευχέρεια τα προαναφερόμενα λογισμικά. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχουν δύο 

εγχειρίδια: εκπαιδευτή και υποψηφίου πιστοποίησης, καθώς και σχετικό υλικό (διαφάνειες, βίντεο κλπ ). Ένα αντίτυπο από το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να διαμοιράζεται 

στην αρχή κάθε κύκλου σεμιναρίων σε κάθε υποψήφιο. 

 

2. Απαιτήσεις Hardware, Software και Internet bandwidth (Zoom & Moodle) 

 

Αν και το πιθανότερο είναι ο υποψήφιος να έχει ήδη συμμετάσχει σε Zoom meeting, θα πρέπει να τονιστεί ότι κάποιες λειτουργίες όπως πχ HD κάμερα, Desktop Sharing κλπ 

έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Γι’ αυτό το λόγο τις παραθέτουμε:   

 2Α. Απαιτήσεις συστήματος 

 Σύνδεση στο internet – ευρυζωνική ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση (3G ή 4G/LTE) 

 Ηχεία και μικρόφωνο – ενσωματωμένα ή usb plug-in ή με ασύρματη σύνδεση  

 Κάμερα Web ή κάμερα WEB HD - ενσωματωμένη ή μέσω USB 

 2Β. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 

 macOS X macOS 10.9 ή νεώτερο 

 Windows 10 Home, Pro ή Enterprise 

 Windows 8 or 8.1 
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 Windows 7 

 Ubuntu 12.04 ή νεώτερο 

 Mint 17.1 ή νεώτερο  

 Red Hat Enterprise Linux 6.4 ή νεώτερο 

 Oracle Linux 6.4 ή νεώτερο 

 CentOS 6.4 ή νεώτερο 

 Fedora 21 ή νεώτερο 

 OpenSUSE 13.2 ή νεώτερο 

 ArchLinux (64-bit μόνο) 

 2Γ. Υποστηριζόμενα Tablets 

Δεν προτείνεται η χρήση tablet. Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο PC και μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Supply Chain Institute 

 Surface PRO 2 ή νεώτερο 
  Win 8.1  ή νεώτερο. 
 iOS και Android  

 2Δ. Υποστηριζόμενοι Browsers 

 Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 
 Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 
 Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 2E. Απαιτούμενο Internet Bandwidth 

 600Kbps έως 1,8Mbps download & upload 

 2ΣΤ. Απαιτήσεις RAM & CPU (PC) 

Processor Dual Core 2Ghz or Higher (i3/i5/i7 or AMD ισοδύναμο) 

RAM 4Gb για χρήση του Zoom 
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3. Εγκατάσταση  Zoom 

 

Αν και η εγκατάσταση θα μπορούσε να γίνει πατώντας το link που θα του αποσταλεί καλό είναι για την αποφυγή κάποιου τεχνικού απρόοπτου να γίνει μερικές ημέρες πριν τις 

εξετάσεις. Έτσι, ο υποψήφιος μπορεί να μεταβεί στην διεύθυνση 

https://zoom.us/download 

και να κατεβάσει το Zoom Client for Meetings. Ο browser θα κατευθύνει το downloading και την εγκατάσταση. Ίσως  να χρειαστεί να σωθεί το προτεινόμενο αρχείο σε ένα 

σημείο στον υπολογιστή για να το εκτελέσουμε κατόπιν. 

 

Μετά την εκτέλεση του αρχείου, είναι δυνατόν να εμφανιστούν κάποιες από τις παρακάτω οθόνες ανάλογα με το αν προϋπήρχε ή όχι εγκατεστημένη κάποια έκδοση του 

Zoom, αν έχουμε πατήσει κάποιο link συνεδρίας κλπ: 

https://zoom.us/download
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Στο παραπάνω παράθυρο πατάμε “Open link”, αφού έχουμε επιλέξει “Zoom”.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στην παραπάνω οθόνη δεν πατάμε «join from your browser»  

 

 

 

4. Σύνδεση στις Εξετάσεις 

 

Μέσω του link που θα έχει σταλεί από το SCI, θα γίνει σύνδεση στην ιδεατή αίθουσα της εξέτασης.  
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Πρέπει να επιλεχθεί “Join with Video” 
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Όταν ζητηθεί password πρέπει να εισαχθεί αυτό που έχει σταλεί με email 
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 Και τέλος, ο εξεταστής εγκρίνει την είσοδο 

Αν σε κάποιο στάδιο υπάρχει κάποιο πρόβλημα συστήνεται η άμεση επικοινωνία με το SCI στο τηλ. 210 6180104 

 

5. Στοιχεία του interface  

Πολλά στοιχεία του interface του Zoom πρέπει να είναι γνωστά σε όλους τους συμμετέχοντες. Αυτά που χρειάζονται απαραιτήτως για τις εξετάσεις περιγράφονται παρακάτω. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, από τη γραμμή εργαλείων του Zoom στο κάτω ή στο πάνω μέρος της οθόνης: 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί chat αν δεν υπάρχει δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας. Μόλις πατήσουμε το εικονίδιο Chat της γραμμής εργαλείων του Zoom, 
στα δεξιά της οθόνης μας στο κάτω μέρος μπορούμε να γράψουμε κάποιο μήνυμα αν ζητηθεί από τον εξεταστή. 

 

Επίσης, είναι δυνατόν -για λόγους ελέγχου- να διαμοιράσει ο εξεταζόμενος την οθόνη του (θα πρέπει να επιλεχθεί όλη η οθόνη και όχι κάποιο παράθυρο): 

 

Επίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί η κάμερα και το μικρόφωνο αν δεν έχει γίνει αυτόματα: 

 

4. Επιλέγοντας το εικονίδιο Participants, στο κάτω μέρος του δεξιού μενού, ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει  Raise hand αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή 
ολοκληρώσει την εξέταση. 
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6. Πριν τις εξετάσεις  

 

Πριν τις εξετάσεις ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να: 

1. Να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα 
2. Να έχει λάβει τα στοιχεία σύνδεσης Zoom την προκαθορισμένη ώρα και ημέρα 
3. Να έχει σύνδεση στο Ιντερνετ με τέτοια χαρακτηριστικά που να του επιτρέπει να δώσει χωρίς απρόοπτα τις εν λόγω εξετάσεις 
4. Να έχει βρει το κατάλληλο χώρο που να πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις (βλέπε επόμενη παράγραφο) 
5. Να γνωρίζει πως ανοίγει μια ιστοσελίδα και πως συμπληρώνει μια απλή φόρμα μέσω browser σε ένα desktop ή φορητό υπολογιστή. 
6. Να έχει το κατάλληλο PC με κάμερα και μικρόφωνο, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις σύνδεσης με Zoom και -κατά προτίμηση- να έχει συμμετάσχει σε εξ 

αποστάσεως σεμινάρια Zoom, όπως τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο 
7. Να έχει μια ευχέρεια στη xρήση του Zoom. Θα γίνει μια σχετική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του κύκλου των σεμιναρίων, ενώ θα πρέπει να έχει κατανοήσει 

και τον παρόν manual 
8. Να γνωρίζει ή να έχει παρακολουθήσει σχετική εκπαίδευση για τη συμμετοχή σε εξετάσεις μέσω του Moodle, κατά τη διάρκεια του κύκλου των σεμιναρίων 
9. Να έχει αποδεχτεί τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης 
10. Να έχει κατανοήσει τη διαδικασία σύνδεσης στο Moodle (εισαγωγή username & password) 

 

7. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΡΗΤΑ, οποιαδήποτε αντιγραφή του περιεχομένου, μαγνητοφώνηση συνομιλίας ή η βιντεοσκόπηση της εξέτασης, όπως επίσης 
κάθε αναμετάδοση ή αναπαραγωγή της. 

Το Supply Chain Institute επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του που απορρέουν εκ του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε να 
διαφυλάξει την ακεραιότητα των εξετάσεων. 

Κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο που προβλέπεται σε γραπτές εξετάσεις. Επιπλέον, Απαγορεύεται ή -και- δύναται να 
συνιστά απορριπτική συνθήκη κατά τη διάρκεια της εξέτασης: 

 Η χρήση τηλεφώνου/tablet ή απεικονιστικής συσκευής πλέον αυτής με την οποία διεξάγεται η εξέταση, χωρίς ρητή άδεια από τον επιτηρητή. 

 Οποιαδήποτε εκτέλεση εφαρμογής πέρα από ένα παράθυρο browser και προαιρετικά του Windows Calculator ή αντίστοιχου application 

 Η χρήση οποιουδήποτε βοηθήματος/σημείωσης πέραν -προαιρετικά- μιας ηλ. αριθμομηχανής, μιας λευκής σελίδας και ενός μολυβιού ή στυλό  
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 Η παρουσία οποιουδήποτε ατόμου στο δωμάτιο του εξεταζόμενου. Αν ο εξεταζόμενος βρίσκεται σε open space δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε θέση 
τέτοια ώστε να θεωρηθεί από τον επιτηρητή ότι υπάρχει όχληση ή ότι δεν εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της εξέτασης. 

 Η αποχώρηση του εξεταζόμενου, χωρίς ρητή άδεια από τον επιτηρητή 

 O σκόπιμος τερματισμός Zoom ή της βίντεο-σύνδεσης(διακοπή λόγω ανωτέρας βίας όπως πχ διακοπή σύνδεσης με το Ίντερνετ αν δεν είναι ολιγόλεπτη, 
θα θεωρηθεί ως ολοκλήρωση της εξέτασης) 

 Η μαγνητοφώνηση συνομιλίας ή η βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο όλης ή μέρους της εξέτασης, καθώς και η αναμετάδοση ή αναπαραγωγή της 

 Η αντιγραφή περιεχομένου της εξέτασης 

 H μη κόσμια συμπεριφορά του εξεταζόμενου, η λογοκλοπή, η πλαστοπροσωπία, η απόπειρα αντιγραφής ή η αντιγραφή, η παραβίαση του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Οποιαδήποτε επικοινωνία με συν-εξεταζόμενο (εντός και εκτός του Zoom) ή άλλο άτομο πέραν του επιτηρητή 

 To Desktop Sharing χωρίς τη ρητή εντολή του εξεταστή 

 Η  μη ανταπόκριση του εξεταζόμενου στις εξής οδηγίες όταν και αν αυτές δοθούν από τον εξεταστή: 

1. Χρήση του “Share Desktop” (μέσω Zoom) για την επισκόπηση της επιφάνειας εργασίας του PC του εξεταζόμενου, ή –και- τον έλεγχο 
προγραμμάτων/υπηρεσιών που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή του εξεταζόμενου 

2. Περιστροφή της κάμερας για έλεγχο του πέριξ χώρου 
3. Χρήση καθρέφτη ή εσωτ. κάμερας κινητού (εφόσον αυτά διατίθενται προς χρήση από τον εξεταζόμενο) για τον έλεγχο της επιφάνειας της οθόνης 

του PC 

 

8. Εξετάσεις με Moodle  

 

Το Moodle είναι μία από τις γνωστότερες  πλατφόρμες απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται με επιτυχία από χιλιάδες ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα 

πλεονεκτήματά του είναι ο απλός και εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορούν να γίνουν εξετάσεις. Οι εξετάσεις του SCI είναι της μορφής multiple choice. 

Το link με το Moodle θα δοθεί από τον επιτηρητή μέσω Zoom. Όταν μεταφορτωθεί η σελίδα ο υποψήφιος θα βάλει τα στοιχεία σύνδεσης.  Αφού επιλεχθεί το μάθημα στο 

οποίο δίνει τώρα εξετάσεις και ξεκινήσει το σχετικό quiz, η οθόνη του θα είναι όπως η κάτωθι: 
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Αντιστοίχως αν επιλεχθεί ελληνικό interface: 
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το interface χωρίζεται σε 4 βασικά πεδία (βλ. εικόνα στην προηγούμενη σελίδα ): 

1. Κατάσταση ερώτησης 

2. Ερώτηση και απαντήσεις προς επιλογή 

3. Χάρτης πλοήγησης σε όλες τις ερωτήσεις, υπολειπόμενος χρόνος και Ολοκλήρωση τεστ. 

4. Κουμπιά πλοήγησης στην προηγούμενη ή την επόμενη ερώτηση  

Αναλυτικότερα: 

1. Κατάσταση ερώτησης 

 

Εδώ φαίνεται ο αριθμός της ερώτησης, αν έχει απαντηθεί, η βαρύτητά της (στις εξετάσεις του Sci όλες οι ερωτήσεις είναι ισοβαρείς) και ένα link που ονομάζεται: Flag question 

(Μαρκάρισμα ερώτησης).  Το τελευταίο μας χρησιμεύει να μαρκάρουμε μια ερώτηση αν πχ δεν είμαστε σίγουροι για την απάντηση που δώσαμε πατάμε το Flag question και 
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τότε στο πεδίο 3 (Χάρτης πλοήγησης) εμφανίζεται ένα κόκκινο σημαδάκι στην καρτέλα της αντίστοιχης ερώτησης. Έτσι αργότερα μπορούμε να επιστρέψουμε εύκολα στην 

ερώτηση αυτή. Στην παρακάτω εικόνα του πεδίου πλοήγησης έχει μαρκαριστεί η ερώτηση 3: 

 

Μπορούμε να μαρκάρουμε όσες ερωτήσεις θέλουμε. 

 

2. Ερώτηση και απαντήσεις προς επιλογή 

Σε αυτό το τυπικό multiple choice περιβάλλον, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει μία απάντηση σε κάθε ερώτηση.  

Στις εξετάσεις του SCI ο υποψήφιος μπορεί να αλλάξει την απάντησή του όσες φορές θέλει χωρίς κάποιο κόστος. Ως απάντηση θεωρείται η τελευταία επιλογή που έκανε πριν 

ολοκληρώσει την όλη διαδικασία εξέτασης. Φυσικά μπορεί να επιστρέψει όσες φορές θέλει για να αναθεωρήσει την απάντησή του. 

3. Χάρτης πλοήγησης σε όλες τις ερωτήσεις 

Κάθε “τετραγωνάκι ” με αριθμό είναι το link μιας ερώτησης του τεστ μέσω του οποίου μπορούμε να μεταβούμε όπου θέλουμε. Τα λευκά δεν έχουν ακόμα απαντηθεί, τα 

δίχρωμα (γκρι/άσπρο) είναι ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί , ενώ όσα έχουν ένα κόκκινο σηματάκι πάνω δεξιά είναι δείχνουν ότι η ερώτηση εκεί είναι μαρκαρισμένη. 

Αμέσως μετά τα τετραγωνάκια βρίσκεται ένα link Finish attempt… (ή Τέλος τεστ…) και ο υπολειπόμενος χρόνος της εξέτασης. 
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Όταν έχουμε ολοκληρώσει τις εξετάσεις μπορούμε να πατήσουμε Finish attempt ( Τέλος τεστ). Τότε θα αναδυθούν διαδοχικά τα παρακάτω παράθυρα: 
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Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε το τεστ πατάμε διαδοχικά “Submit all and Finish” . Μετά από αυτό δεν θα είναι δυνατόν να αναθεωρήσουμε τις 

απαντήσεις που έχουμε δώσει. 

Η τελευταία οθόνη θα είναι μια επισκόπηση των όσων κάναμε, καθώς και το αποτέλεσμα του τεστ: 

 

 

 


