ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ONLINE ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, ο υποψήφιος
κατεβάζει την εφαρμογή zoom στην επιφάνεια εργασίας
του υπολογιστή του. (βίντεο 2)
Ανοίγει λογαριασμό στην εφαρμογή zoom (βίντεο 1) Προσοχή
το όνομα του χρήστη στο λογαριασμό του zoom πρέπει
να είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
Τα βίντεο 1 και 2 και η μετάφρασή τους στα ελληνικά
βρίσκονται στο τέλος των οδηγιών για την διεξαγωγή των
εξετάσεων και βοηθούν στην εγκατάσταση του zoom και για
την συμμετοχή στο zoom meeting από όπου θα γίνουν οι
εξετάσεις.
2. Μία ημέρα πριν από τις εξετάσεις θα σταλεί από την
Perugia στο e-mail που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην
αίτησή του:
α. zoom meeting id και meeting password
β. η ώρα των προφορικών εξετάσεων και τα στοιχεία του
partner τους
Προσοχή να ελέγχετε τα email και τα spam σας και εάν
δεν έχετε λάβει μία ημέρα ενωρίτερα των εξετάσεων
ειδοποίηση, επικοινωνήστε με την Perugia
3. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. να είναι εφοδιασμένοι με κάμερα, μικρόφωνα και ακουστικά
στον υπολογιστή τους, διότι η συμμετοχή με κινητό
απαγορεύεται
β. να έχουν τις ταυτότητες μαζί τους, γιατί πριν την έναρξη των
εξετάσεων θα γίνει έλεγχος των στοιχείων τους
γ. να βρίσκονται ΜΟΝΟΙ τους σε έναν ήσυχο χώρο

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΒΗΜΑ 1 (video 2) (Δείτε το βίντεο (2) και διαβάστε
παρακάτω τις οδηγίες στα ελληνικά)
1. Την ημέρα των εξετάσεων 45 λεπτά πριν την έναρξη ο
υποψήφιος θα μπει στο zoom και θα κάνει sign–in
2. Μετά στο παράθυρο που θα εμφανιστεί διαλέγει το join.
3. Αφού διαλέξει το join, θα εμφανιστεί ένα καινούργιο
παράθυρο. Εκεί πρέπει να γράψει το meeting id και
meeting password που έχει λάβει στο email από
την Perugia.
4. Ο υποψήφιος βρίσκεται πλέον μέσα στο zoom meeting
με τους Καθηγητές του İstanbul Üniversitesi Dil
Merkezi και τους υπόλοιπους υποψήφιους.
5. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και οι καθηγητές του
PERUGIA θα παραβρεθούν στην πλατφόρμα σε περίπτωση
που θα χρειαστεί επικοινωνία στα ελληνικά.
ΒΗΜΑ 2 – (Δείτε το βίντεο (3) και διαβάστε παρακάτω
τις οδηγίες στα ελληνικά)
1. Μόλις όλοι οι υποψήφιοι βρεθούν μέσα στο zoom
meeting, ο καθηγητής θα δώσει από το chat ένα άλλο
link και ένα άλλο passcode για την πλατφόρμα
TESTMOZ.
2. Ο υποψήφιος θα κρατήσει το zoom ανοικτό και θα ανοίξει
ταυτόχρονα ένα 2ο παράθυρο (δηλαδή θα έχει 2
παράθυρα ανοικτά στον υπολογιστή του, ένα του zoom
και ένα της πλατφόρμας TESTMOZ).
3. Στο 2ο παράθυρο θα κάνει copy-paste το link που έλαβε
για το TESTMOZ.
4. Αφού μπει στο TESTMOZ πρώτα θα γράψει όνομα και
επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και το passcode
που του έδωσε ο καθηγητής από το zoom chat.
5. Έτσι ο υποψήφιος βρίσκεται πλέον στην πλατφόρμα
TESTMOZ όπου θα γράψει τις εξετάσεις.
6. Προσοχή στον υπολογιστή των υποψηφίων ΠΡΕΠΕΙ να
είναι ανοικτές ταυτόχρονα και οι 2 εφαρμογές (και το
TESTMOZ και το zoom).
Ενώ οι υποψήφιοι γράφουν στο TESTMOZ, οι καθηγητές θα
τους παρακολουθούν και θα κάνουν επιτήρηση μέσω zoom.

•
•

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας
TESTMOZ και η επιτήρηση θα γίνει μέσω zoom
Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν μόνο μέσω zoom.

7. Μόλις οι υποψήφιοι δουν τα θέματα στο TESTMOZ και
πριν να ξεκινήσουν να γράφουν, οι καθηγητές θα δώσουν
όπως πάντα όλες τις εξηγήσεις και θα απαντήσουν στις
ερωτήσεις τους μέσω zoom.
ΒΗΜΑ 3 (Δείτε το βίντεο (3) και διαβάστε παρακάτω τις
οδηγίες στα ελληνικά)
•

Οι εξετάσεις θα γίνουν με την εξής σειρά:

1. Dinleme
2. Okuma-Anlama/Yazma
3. Konuşma
DİNLEME
1. Κατά την διάρκεια του Dinleme οı υποψήφιοι πρέπει να
έχουν κλειστό το μικρόφωνο στο zoom ΑΛΛΑ οι κάμερές
τους ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοικτές στο zoom, διότι από εκεί θα
γίνει η επιτήρηση (δηλαδή στο Dinleme κλειστά τα
μικρόφωνα αλλά ανοικτές οι κάμερες στο zoom).
2. Όταν ο καθηγητής δώσει τις εξηγήσεις για τις εξετάσεις και
όλοι οι υποψήφιοι είναι έτοιμοι, τότε ο καθηγητής θα
ξεκινήσει το ακουστικό μέρος.
3. Όπως πάντα υπάρχουν 2 ακουστικά κείμενα, τα οποία θα
ακούσει ο υποψήφιος με τη σειρά. Το κάθε κείμενο θα
ακουστεί 3 φορές. Οι υποψήφιοι καθώς ακούνε τα κείμενα
θα πρέπει ταυτόχρονα να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Μόλις
ολοκληρωθεί το πρώτο κείμενο, ο καθηγητής θα ξεκινήσει
αμέσως το δεύτερο.
Ο συνολικός χρόνος για το Dinleme ορίζεται από το
Πανεπιστήμιο βάσει 2 παραγόντων:
α. διάρκεια του κάθε ακουστικού κομματιού
β. το χρόνο που απαιτείται για να απαντήσει τις ερωτήσεις
•
•

Κατά την διάρκεια του Dinleme ο υποψήφιος δεν
επιτρέπεται να μιλάει (όπως ισχύει και στην τάξη).
Αν προκύψουν ερωτήσεις, αυτές θα υποβάλλονται στον
καθηγητή διαμέσου chat στο zoom.

•

•

•
•

Mόλις τελειώσει το Dinleme (και τα 2 κείμενα) ο
υποψήφιος πρέπει να πατήσει submit που είναι στο τέλος
της σελίδας.
Αν υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις, τότε το submit δεν
γίνεται δεκτό και το σύστημα στέλνει τον υποψήφιο στις
κενές ερωτήσεις για να τις απαντήσει. Μόνο όταν όλες οι
ερωτήσεις έχουν απαντηθεί, ο υποψήφιος κάνει submit.
Μόλις ο υποψήφιος κάνει submit το TESTMOZ κλείνει.
Έτσι τελειώνει το μέρος του DİNLEME.

OKUMA–ANLAMA + YAZMA
1. Μόλις τελειώσει το DİNLEME, θα δοθεί ένα νέο link και
ένα passcode στο zoom chat για τις γραπτές εξετάσεις
(okuma-anlama και yazma) που θα πραγματοποιηθούν
και αυτές μέσω TESTMOZ.
2. Ακολουθούν τα ίδια βήματα με το DİNLEME όπως
εξηγήσαμε πιο πάνω.
Δηλαδή:
•

•

•
•

•
•

 Μόλις όλοι οι υποψήφιοι βρεθούν μέσα στο zoom
meeting, ο καθηγητής θα δώσει ένα άλλο link και ένα
άλλο passcode από το zoom chat για την πλατφόρμα
TESTMOZ.
 Ο υποψήφιος θα κρατήσει το zoom ανοικτό και θα
ανοίξει ταυτόχρονα ένα 2ο παράθυρο (δηλαδή θα έχει 2
παράθυρα ανοικτά στον υπολογιστή του, ένα του zoom
και ένα της πλατφόρμας TESTMOZ).
 Στο 2ο παράθυρο θα κάνει copy-paste το link που
έλαβε για το TESTMOZ.
Αφού μπει στο TESTMOZ πρώτα θα γράψει όνομα και
επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και το passcode
που του έδωσε ο καθηγητής από το zoom chat.
Έτσι ο υποψήφιος βρίσκεται πλέον στην πλατφόρμα
TESTMOZ όπου θα γράψει τις εξετάσεις.
 Προσοχή στον υπολογιστή των υποψηφίων
ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοικτές ταυτόχρονα και οι 2 εφαρμογές
(και το TESTMOZ και το zoom).

3. Κατά την διάρκεια των γραπτών εξετάσεων (okumaanlama και yazma) ο υποψήφιος πρέπει να έχει την
κάμερα ανοικτή στο zoom.

4. Μόλις οι υποψήφιοι δουν τα θέματα στο TESTMOZ και
πριν να ξεκινήσουν να γράφουν, οι καθηγητές θα δώσουν
όπως πάντα όλες τις εξηγήσεις και θα απαντήσουν στις
ερωτήσεις τους μέσω zoom.
5. Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τις εξετάσεις πρέπει να
κάνει submit. Όταν κάνει submit η πλατφόρμα TESTMOZ
κλείνει.
6. Για τα μέρη okuma-anlama και yazma υπάρχει ένας
συνολικός χρόνος, όπως στις κλασσικές εξετάσεις. Στην
λήξη του χρόνου ο υποψήφιος πρέπει να έχει
ολοκληρώσει και τα 2 μέρη. Ο υποψήφιος θα δει το
χρονόμετρο στο κάτω μέρος της σελίδας για να μπορέσει
να διαχειριστεί τον χρόνο του και για τα 2 μέρη (okumaanlama και yazma).
7. Προσοχή αν ο υποψήφιος δίνει μόνο ένα μέρος από τα
δύο, τότε έχει μόνο το μισό χρόνο.
8. Δείτε παρακάτω τον αναλυτικό πίνακα για την διάρκεια.
9. Προσοχή όσοι δίνουν μόνο okuma-anlama, αλλά όχι το
yazma, πρέπει να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους στην
δεξιότητα του ΥΑΖΜΑ.
10.
Κατά την διάρκεια των ΟΚUΜΑ-ANLAMA και ΥΑΖΜΑ
ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μιλάει (όπως ισχύει και
στην τάξη).
11.
Αν προκύψουν ερωτήσεις, αυτές θα υποβάλλονται
στον καθηγητή διαμέσου chat στο zoom.
12.
Mόλις τελειώσει το ΟΚUΜΑ-ANLAMA και το ΥΑΖΜΑ ο
υποψήφιος πρέπει να πατήσει submit που είναι στο τέλος
της σελίδας.
13.
Αν υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις στο ΟΚUΜΑΥΑΖΜΑ, τότε το submit δεν γίνεται δεκτό και το σύστημα
στέλνει τον υποψήφιο στις κενές ερωτήσεις για να τις
απαντήσει. Μόνο όταν όλες οι ερωτήσεις έχουν
απαντηθεί, ο υποψήφιος κάνει submit.
14.
Έτσι τελειώνουν τα μέρη των ΟΚUΜΑ-ANLAMA και
ΥΑΖΜΑ.

ΚΟΝUŞMA
Μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων οι υποψήφιοı, πρέπει
να παραμείνουν online στο ΖΟΟΜ και να περιμένουν τα θέματα
των προφορικών που θα δοθούν μέσω zoom chat.
1. Ο καθηγητής από το zoom chat θα στείλει στους
υποψηφίους ένα αρχείο word που θα περιέχει τα θέματα
για τις προφορικές εξετάσεις.
2.Αφού όλοι οι υποψήφιοι λάβουν τα θέματα για τα
προφορικά, θα παραμείνουν online στο zoom, αλλά πρέπει να
έχουν κλειστά την κάμερα και το μικρόφωνό τους μέχρι και
15 λεπτά πριν από την ώρα των προφορικών εξετάσεων.
3.Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μπροστά στον
υπολογιστή τους 15 λεπτά πριν την ώρα των προφορικών, με
ανοικτά τα μικρόφωνα και τις κάμερές τους.
4.Μία ημέρα πριν από τις εξετάσεις θα σταλεί από την
Perugia στο e-mail που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην
αίτησή του:
α. η ακριβής ώρα των προφορικών εξετάσεων
β. το όνομα του partner και τα στοιχεία του για την επικοινωνία
στο role play (με αλφαβητική σειρά όπως πάντα)
5. Στον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ γραπτών και προφορικών
εξετάσεων, τα ζευγάρια μπορούν να επικοινωνήσουν με
οποιονδήποτε τρόπο προτιμούν (π.χ. κινητό, whatsapp,
viber, skype κτλ) για να κάνουν την προετοιμασία τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η διάρκεια των εξετάσεων θα κυμανθεί στα παρακάτω γνωστά
πλαίσια και μάλιστα σε αυτή την εξεταστική για τα μέρη
οkuma–anlama και yazma θα δοθεί σε όλα τα επίπεδα μισή
ώρα επιπλέον (λόγω της μη εξοικείωσης με το τουρκικό
πληκτρολόγιο).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Στους παρακάτω πίνακες δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που
χρειάζεται για το DİNLEME, γιατί όπως ήδη έχουμε αναφέρει
εξαρτάται από τη διάρκεια των ακουστικών κειμένων και το
επίπεδο. Συνήθως η διάρκεια είναι από 30 έως 50 λεπτά.

ΕΠΙΠΕΔΑ A1-A2-B1-B2
ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
● ΟΚUMA-ANLAMA
● YAZILI ANLATIM
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

2
ΩΡΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ C1-C2(YETERLİLİK)
ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
● ΟΚUMA-ANLAMA
● YAZILI ANLATIM
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

2 ΩΡΕΣ και 30 ΛΕΠΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ A1-A2-B1-B2
ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
● ΟΚUMA-ANLAMA

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ:

1
ΩΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ A1-A2-B1-B2
ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
● ΥΑΖILI ANLATIM

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ:

1
ΩΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ C1-C2(YETERLİLİK)
ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
● ΟΚUMA-ANLAMA
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ:

1 ΩΡΑ και 15 ΛΕΠΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ C1-C2(YETERLİLİK)
ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
● YAZILI ANLATIM
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ :

1 ΩΡA και 15 ΛΕΠΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1-Α2-Β1-Β2

ΒΑΣΗ
15
15
15
15

OKUMA-ANLAMA
YAZILI ANLATIM
DİNLEME
KONUŞMA

ΑΡΙΣΤΑ
25
25
25
25

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Γ1-Γ2
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΑ

85

94

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΑ

95

100

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
1. Η συμμετοχή στις εξετάσεις με χρήση κινητού
τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η χρήση laptop ή desktop.
2. Κατά την διάρκεια του DINLEME οι υποψήφιοι
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κλείσουν την κάμερα τους αλλά
πρέπει να έχουν κλειστά τα μικρόφωνά τους στο zoom.
3. Κατά την διάρκεια του OKUMA-ANLAMA
YAZMA ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κλείσουν την κάμερά τους
στο zoom.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Δεν υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των DİNLEME και OKUMAANLAMA/YAZMA
2. Ο υποψήφιος πρέπει να κοιτάζει απευθείας στην οθόνη
και όχι γύρω του, διαφορετικά ο καθηγητής υποψιάζεται
από την συμπεριφορά του ότι γίνεται προσπάθεια
αντιγραφής και έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την
εξέταση. Δεν επιτρέπεται ο υποψήφιος να απομακρυνθεί
από τον υπολογιστή του κατά την διάρκεια των
εξετάσεων.
3. Οι επιτηρητές παρακολουθούν τους υποψήφιους σε
μεγάλη οθόνη και έχουν δυνατότητα παρατήρησης του
καθενός χωριστά με χρήση zoom in (δηλαδή να
μεγεθύνουν όσο θέλουν την εικόνα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΤΟΥ ZOOM

VIDEO 1 : ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ZOOM
1. Πατάμε το link https://zoom.us/
2. Στη σελίδα που θα ανοίξει επιλέγουμε sign up its free στο δεξί
πάνω μέρος της οθόνης.
3. Συμπληρώνουμε την ημερομηνία γέννησης και στην συνέχεια
πατάμε continue.
4. Συμπληρώνουμε το e-mail μας και επιλέγουμε sign up.
5. Στο e-mail που δηλώσαμε θα αποσταλεί κωδικός επιβεβαίωσης
από το ZOOM ( ελέγχουμε και το spam).
6. Ανοίγουμε το e-mail που λάβαμε από το ZOOM και επιλέγουμε
Activate Account.
7. Στην επόμενη σελίδα που θα ανοίξει υπάρχει η ερώτηση “Are
you signing up on behalf of a school?” επιλέγουμε Νο και
πατάμε continue.
8. Στη σελίδα που εμφανίζεται το μήνυμα Welcome to zoom
συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται, ορίζουμε τον
κωδικό μας και πατάμε continue.
9. Στην σελίδα που ανοίγει και αναφέρεται η φράση Don’t Zoom
alone επιλέγουμε Skip this step.
10. Στην επόμενη σελίδα που αναφέρεται η φράση Start your
test meeting επιλέξτε Go to my account.
11. Μετά την τελευταία επιλογή σας θα βρεθείτε στον προσωπικό
σας λογαριασμό.

Video 2 :
Α. Kατέβασμα της εφαρμογής Zoom στον υπολογιστή
1. Πατάμε το link https://zoom.us/ που θα μας οδηγήσει στην
αρχική σελίδα του Zoom.
2. Πατάμε RESOURCES που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος της
σελίδας και επιλέγουμε Download zoom client.
3. Στην επόμενη σελίδα που ανοίγει πατάμε Download για το
Zoom client for meetings. Με αυτόν τον τρόπο θα
κατεβάσουμε την εφαρμογή στον υπολογιστή μας .
4. Κάνουμε εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή μας.

Β. Συμμετοχή σε Zoom meeting
1. Ανοίγουμε την εφαρμογή μέσω της συντόμευσης που έχει
δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
2. Επιλέγουμε Sign in.
3. Συμπληρώνουμε το email μας και τον κωδικό που ορίσαμε
νωρίτερα για το Zoom και πατάμε Sign in.
4. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί πατάμε Join.
5. Στο παράθυρο που θα αναδυθεί (Join Meeting)
συμπληρώνουμε το meeting id που θα έχουμε λάβει μία
ημέρα πριν από την Perugia στο email μας και πατάμε Join.
6. Στο παράθυρο που θα αναδυθεί (Enter meeting password)
συμπληρώνουμε το meeting password που υπάρχει στο ίδιο
email που λάβαμε από την Perugia και πατάμε Join meeting.
7. Βρισκόμαστε τώρα στο meeting μέσω του οποίου θα
πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.
•

•

Πηγαίνοντας στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας μπορούμε
να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την κάμερα και
το μικρόφωνό μας.
Μέσω του chat το οποίο αν το επιλέξουμε θα ανοίξει στο δεξί
μέρος της οθόνης, μπορούμε να κάνουμε τις τυχόν ερωτήσεις
μας στον επιτηρητή.

