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Εισαγωγή / Introduction
Ο ακόλουθος Οδηγός Χρήσης έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Νεάπολις. Για
την καλύτερη και ομαλότερη διεξαγωγή των εξετάσεων, συνιστάται όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που
αναγράφονται.
Για οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

The following User Guide was created by the IT Support Department of Neapolis University. For the smoother and
better operation of the exams, it is advised that you follow the instructions given from here on.
For any further questions or any other issues that may occur, please contact us at:

It Support

2 Danais Avenue, 8042 Pafos
Tel. +(00357) 96581821
Email: it_support@nup.ac.cy
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Σύνδεση στην Πλατφόρμα του Moodle / Logging in Moodle Platform
Google Chrome
1. Για την είσοδο σας στο Moodle, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τον περιηγητή Google Chrome.
When using Moodle platform, we suggest you use Google Chrome as your web browser.
1.1 Στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο
για να το κατεβάσετε: Google Chrome
If Google Chrome is not installed on your computer, click on the following link to download: Google
Chrome
1.2 Στη συνέχεια πατήστε το “Download Chrome” όπως φαίνεται πιο κάτω και εγκαταστήστε το.
Next, click on “Download Chrome” button as shown below and when finished downloading, install it on
your computer.

Ενωθείτε στο Moodle / Connect to Moodle (lms.nup.ac.cy)
2. Ανοίξτε το Google Chrome και στη μπάρα διεύθυνσης γράψτε: “lms.nup.ac.cy” και πατήστε Enter.
Open Google Chrome and in the address bar, write: “lms.nup.ac.cy” and press Enter.
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3. Πατήστε το Log in που βρίσκεται πάνω δεξιά για να συνδεθείτε στο Moodle.
Click on Log in at the upper right corner of your screen.

4. Εισάγετε το username και τον κωδικό σας και πατήστε το Log in.
Enter your username and password and click on Log in below.

5. Πατήστε στο Site Home για πρόσβαση στις ημερομηνίες και ώρες εξετάσεων
Click on Site Home for information regarding date and time of your exams.
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Εισαγωγή στο μάθημα και την Εξέταση / Connect to Course and Exam
6. Στα αριστερά, πατήστε την επιλογή “My Courses” για να εμφανιστούν τα μαθήματα σας.
On the left, click on the option “My Courses” so you can view your courses.

7. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο έχετε την Τελική Εξέταση.
Click on the course you have the Final Exam on.
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Εξέταση – Επιτήρηση / Exam – Supervision
Αν δεν έχετε την εφαρμογή Microsoft Teams παρακαλώ ακολουθήστε τους πιο κάτω
οδηγούς.
If you don’t have Microsoft Teams application installed please follow below links for
instructions.
Κατέβασμα Εφαρμογής / Download - Microsoft Teams
Πώς να χρησιμοποιήσετε / How to Use Guide - Microsoft Teams

Σύνδεση στο Microsoft Teams για πιστοποίηση-επιτήρηση / Connect to Microsoft Teams meeting for Proof
of Identity/Supervision
8. Eνώ βρίσκεστε στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle, προχωρήστε προς τα κάτω. Προς το τέλος της
σελίδας θα σας εμφανιστούν οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε για τις Τελικές Εξετάσεις. Εκεί
βρίσκεται και ο σύνδεσμος της επιτήρησης σας στο Microsoft Teams. Για να συνδεθείτε στην
τηλεσυνάντηση, πατήστε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο: “Link for Microsoft Teams Final Exam Supervision /
Σύνδεσμος Microsoft Teams για Επιτήρηση Τελικής Εξέτασης”.
While you are on the course’s page in Moodle, scroll down. Near the end of the page there will be some
information about the exams. There is a link of your Microsoft Teams Final Exam Supervision. To connect to
the final exam meeting, click on that link: “Link for Microsoft Teams Final Exam Supervision / Σύνδεσμος
Microsoft Teams για Επιτήρηση Τελικής Εξέτασης”.
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*Στην περίπτωση που θα δώσετε προφορική εξέταση, ο σύνδεσμος θα είναι ο ακόλουθος: “Link for Microsoft Teams
Final Oral Exam Supervision / Σύνδεσμος Microsoft Teams για Επιτήρηση Τελικής Προφορικής Εξέτασης”.
* In case you have oral exams, the link will be the following: “Link for Microsoft Teams Final Oral Exam Supervision /
Σύνδεσμος Microsoft Teams για Επιτήρηση Τελικής Προφορικής Εξέτασης”.

9. Θα σας εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο. Πατήστε την επιλογή “Open Microsoft Teams”.
The following window will appear. Click on “Open Microsoft Teams”.
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10. Στο επόμενο παράθυρο βεβαιωθείτε ότι:
On the next window that will appear, make sure that
1) η κάμερα σας είναι ενεργοποιημένη / your camera is enabled.
2) η επιλογή “computer audio” είναι επιλεγμένη / the option “computer audio” is selected.
3) το μικρόφωνο σας είναι ενεργοποιημένο / your microphone is enabled.
4) και πατήστε “Join now” click on “Join now”.
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Εμφάνιση Θεμάτων της Εξέτασης και Υποβολή Αρχείου Απαντήσεων / Display Exam Topics and
Submit your Paper
11. Την προκαθορισμένη μέρα και ώρα που αρχίζει η εξέταση, πατήστε το Reload ή το F5 από το πληκτρολόγιο
σας, ενώ είστε στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle.
On the predetermined time and day the examination begins, click on Reload or the F5 key on your keyboard,
while you are on course’s page on Moodle.

Θέματα Εξέτασης / Exam Topics
12. Στο τέλος της σελίδας θα βρίσκεται ο χώρος ανάρτησης των θεμάτων και ο χώρος υποβολής αρχείου των
απαντήσεων σας. Για να κατεβάσετε και να δείτε τα θέματα των εξετάσεων όταν αρχίσει η εξέταση,
πατήστε το “Θέματα Εξέτασης - Exam Topics”.
At the end of the page and on the exact time the exams start, you will see the Exam Topics and the file
submission area to upload your answers. To download the exam topics, click on “Θέματα Εξέτασης - Exam
Topics”.
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Υποβολή Αρχείου Απαντήσεων / Submit your Paper
13. Για να υποβάλετε το αρχείο με τις απαντήσεις σας, πατήστε στο πεδίο υποβολής “Final Exam” όπως
φαίνεται πιο κάτω.
To submit your answers file, click on submission field “Final Exam”

14. Πατήστε το “Add submission”.
Click on “Add submission”.
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15. Βάλτε ✔ στο κουτάκι υπεύθυνης δήλωσης.
Insert ✔ in the statement box.
Για να υποβάλετε το αρχείο απαντήσεων, μπορείτε να σύρετε το αρχείο σας (drag & drop) και να το βάλετε
στο χώρο υποβολής με τις διακεκομμένες γραμμές όπως φαίνεται πιο κάτω. Όταν ανεβεί το αρχείο πατήστε
Save Changes.
To submit your answers file, you can drag & drop the file in the submission field with the dashed lines, as
shown below. After Uploading your paper click on Save Changes.

Ένας δεύτερος τρόπος για να υποβάλετε, πατήστε στο πρώτο εικονίδιο και έπειτα στο νέο παράθυρο που
θα σας εμφανιστεί, πατήστε το “Choose file”. Αφού επιλέξετε αρχείο πατήστε Upload this File. . Όταν
ανεβεί το αρχείο πατήστε Save Changes.
A second way of uploading your file, is you can click on the first icon of a paper and in the next window click
on “Choose file”. After Uploading your paper click on Save Changes.
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*ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
ΑΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ RELOAD Ή ΤΟ F5 ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ

*REMINDER
EXAM TOPICS AND THE SUBMISSION FIELD FOR YOUR ANSWERS FILE, WILL SHOW UP ON THE STARTING TIME OF
THE EXAM.
IF YOU ARE ON THE COURSE’S PAGE BEFORE THE EXAM STARTING TIME, THE EXAM TOPICS WILL NOT BE VISIBLE AT
THAT TIME FOR YOU.
FOR THE EXAM TOPICS TO APPEAR, CLICK ON RELOAD OR PRESS THE F5 KEY ON YOUR KEYBOARD.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
GOOD LUCK!!!

12

