
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Σαξ δίκμομε παναθάης θάπμηεξ μδεγίεξ γηα ημ πςξ ζα ακμίγεηε θαη ζα πνεζημμπμηείηε ηηξ ενγαζίεξ πμο 

ακεβάδμομε ζηε ζειίδα ημο ζπμιείμο μαξ. 

 

 

Ανπηθά, θαιό ζα ήηακ κα δεμημονγήζεηε έκα θάθειμ ζηεκ Επηθάκεηα 

Ενγαζίαξ, μέζα ζημκ μπμίμ ζα απμζεθεύεηε ηηξ ενγαζίεξ. Κάκμκηαξ 

Δελί θιηθ ζε έκα θεκό ζεμείμ,  Δεμημονγία (New) – Φάθειμξ (folder) – 

θαη ημο δίκεηε έκα όκμμα (π.π. Ενγαζίεξ). 

 

Σηε ζοκέπεηα μπαίκεηε ζηε ζειίδα ημο ζπμιείμο http://1dim-ampel.lar.sch.gr/ θαη από ημ μεκμύ 

«Μάζεμα απ’ημ ζπίηη» επηιέγεηε ηεκ ηάλε ή ημ μάζεμα εηδηθόηεηαξ πμο ζέιεηε. 

Εθεί οπάνπμοκ μη ενγαζίεξ ηςκ παηδηώκ (εμθακίδμκηαη με πμνημθαιί πνώμα), ηαληκμμεμέκεξ θαηά 

εμενμμεκία, γηα κα λένεηε πμηα πνμζηέζεθε πνόζθαηα. 

Κάκμκηαξ θιηθ πάκς ζε μηα ενγαζία (π.π.  Παναγςγή Γναπημύ Λόγμο)  : 

ζα θαηέβεη ημ ανπείμ θαη ζα εμθακηζηεί θάης ανηζηενά, όπςξ ζηεκ παναθάης εηθόκα θαη επηιέγμκηάξ ημ 

ζα μαξ ημ ακμίλεη 

ή 

ζα μαξ ακμίλεη έκα κέμ πανάζονμ θαη ζα μαξ δεηήζεη κα ημ απμζεθεύζμομε πνώηα ζημκ Η/Υ μαξ, θαηά 

πνμηίμεζε ζημ θάθειμ πμο έπμομε ήδε δεμημονγήζεη (Ενγαζίεξ). 

 

http://1dim-ampel.lar.sch.gr/


2.Ανοίγουμε το φάκελο 

Εργαςίεσ  

Όηακ ακμίλμομε ημ ανπείμ , πηζακόκ κα πνεηάδεηαη Εκενγμπμίεζε Επελενγαζίαξ. Γη αοηό πνώηα θάκμομε 

θιηθ εθεί όπςξ δείπκεη ε εηθόκα. 

 

Τώνα μπμνείηε είηε κα ημ εθηοπώζεηε θαη κα ημ πνεζημμπμηήζεη μ μαζεηήξ , είηε κα γνάρεη ηηξ 

απακηήζεηξ ζημ Word ( αοηό ελανηάηαη από ημ ηη δήηεζε μ ακηίζημηπμξ εθπαηδεοηηθόξ κα γίκεη ) . 

Εάκ ημ απακηήζεη ζε πανηί, είηε ζα ημ θναηήζεη γηα κα ημ δώζεη όηακ ακμίλμοκ ηα ζπμιεία ζημ δάζθαιό 

ημο, είηε ζα ημ θςημγναθήζεη γηα κα ζηείιεη ηηξ απακηήζεηξ. 

Εάκ ημ απακηήζεη απεοζείαξ ζημ Word , ζημ ηέιμξ ζα πνέπεη κα ημ απμζεθεύζεη ζημ θάθειμ πμο 

δεμημονγήζαμε παναπάκς , γηα κα  ημ ζηείιεη μεηέπεηηα.   Γηα Απμζήθεοζε  πάμε Ανπείμ    –     

Απμζήθεοζε Ωξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Επιλζγουμε 

Επιφάνεια εργαςίασ 

4. κλικ ςτην Αποθήκευςη  

3. δίνουμε Όνομα αρχείου 



 

Πςξ ζα ζηείιμομε με e-mail ηε θςημγναθία ή ημ ανπείμ πμο ζέιμομε ζημ δάζθαιό μαξ : 

 

Αθμύ ζοκδεζμύμε ζημ ιμγανηαζμό μαξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παναπάκς ηζπύμοκ γηα μπμημδήπμηε ιμγανηαζμό ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο  θαη κα έπμομε. 

 

Εθπ. Πιενμθμνηθήξ : Τζηκηδηνάθμο Φνηζηίκα 

 

 

1. κλικ ςτη 

Δημιουργία 

2. γράφουμε 

ςτο Προσ το e-

mail του 

δαςκάλου 

3. γράφουμε 

ςτο Θζμα το 

Ονομ/μο του 

μαθητή και το 

όνομα τησ 

εργαςίασ 

4. κλικ ςτο ςυνδετήρα, 

μπαίνω ςτο φάκελο 

Εργαςίεσ και επιλζγω το 

αρχείο που θζλω 

5. περιμζνω λίγο να 

εμφανιςτεί το αρχείο 

εδώ  

6. κλικ ςτο κουμπί 

Αποςτολή 


