
Διόρθωση απαντήσεων σε ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου στο κουίζ 
 

Το παρόν κείμενο απευθύνεται στους διδάσκοντες που συμπεριλαμβάνουν ερωτήσεις ελεύθερου 

κειμένου στα κουίζ (τύπος ερώτησης: “Έκθεση”) και αφορά στη διευκόλυνση της διόρθωσης των 

απαντήσεων. Συγκεκριμένα περιγράφονται τρόποι με τους οποίους οι διδάσκοντες θα μπορούσαν να 

κατεβάσουν τις απαντήσεις στον υπολογιστή τους και να κάνουν τη διόρθωση χωρίς να χρειάζεται να 

είναι συνδεδεμένοι συνεχώς στην πλατφόρμα elearn. 

Όταν σε ένα κουίζ περιλαμβάνεται ερώτηση τύπου έκθεσης, οι φοιτητές, ανάλογα με τη ρύθμιση που 

έχετε κάνει, μπορεί να απαντήσουν είτε γράφοντας απευθείας στον επεξεργαστή html που διαθέτει η 

πλατφόρμα είτε αναρτώντας ένα αρχείο. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, όπου οι φοιτητές γράφουν απευθείας στο πεδίο που τους διατίθεται στην 

πλατφόρμα, μπορείτε να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις ως εξής: 

Αφού έχετε μπει στο κουίζ, πάτε στο αριστερό μενού διαχείρισης του κουίζ και πατάτε: Αποτελέσματα 

> Αποκρίσεις. 

 

 

Στον πίνακα που θα εμφανιστεί, αν τσεκάρετε όλες τις προσπάθειες και επιλέξετε "Λήψη δεδομένων 

πίνακα ως..." Microsoft excel (για παράδειγμα), θα έχετε σε ένα αρχείο τις απαντήσεις στο ελεύθερο 

κείμενο σε αντιστοίχιση με τους φοιτητές. 



 

 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, όπου οι φοιτητές αναρτούν αρχεία, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής 

διαδικασία: 

Όταν έχετε πατήσει πάνω στο κουίζ, πηγαίνετε στο αριστερό μενού διαχείρισης του κουίζ. Εκεί επιλέξτε: 

Αποτελέσματα > Download essay submissions. 



 

 

Με αυτή η επιλογή έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε τα αρχεία που ανέβασαν οι φοιτητές για τις 

ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου, εφόσον υπάρχουν.Όταν πατήσετε στο κουμπί για να κατεβάσετε τις 

υποβολές, θα κατέβει στον υπολογιστή σας ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip που θα έχει ως υποφακέλους 

τις ερωτήσεις που έχουν απαντήσεις σε μορφή αρχείων, και μέσα σε κάθε τέτοιο υποφάκελο θα έχει 

φακέλους που έχουν ονομαστεί με τα στοιχεία των φοιτητών. Σε κάθε τέτοιο φάκελο θα υπάρχουν τα 

αντίστοιχα αρχεία. 

Σημειώνεται ότι το αρχείο zip είναι συχνά πολύ μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα 

πατήσετε το κουμπί θα πρέπει να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να ετοιμαστεί και να αρχίσει να 

κατεβαίνει. Ειδικότερα αν εργάζεστε από το σπίτι σας και δεν έχετε καλή σύνδεση, αναμένεται είναι 

ακόμα μεγαλύτερη η καθυστέρηση. 

 


