
 

Οδηγός δημιουργίας εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο

Βήμα 1: Αφού επιλέξουμε το μάθημα για το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε άσκηση (βήμα 
που δεν φαίνεται στον οδηγό), από τα 
δεξιά το πράσινο πλαίσιο ΔημιουργίαΕργασίας

 

Βήμα 2: Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου 
εργασίας, Περιγραφή (αναλυτικά η εκφώνηση), 
αρχείο που θέλουμε να στείλουμε για να μη στέλνουμε προσωπικά 
Τύπος βαθμολογίας και Μέγιστη βαθμολογία

( α. Αρχείο: αν ο μαθητής θα μας ετοιμάσει την εργασία σε αρχείο 
ετοιμάσει σε ένα τετράδιο και θέλει να μας στείλει φωτογραφία

β. Online κείμενο: αν ο μαθητής δώσει την απάντηση στην εργασία που του στείλατε μέσα 
σε ένα πλαίσιο του eclass). 

Ακόμη, σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να ορίσουμε 
Υποβολής(κάνοντας κλικ στο κενό πλαίσιο θα σας εμφανίσ
μπορούμε να ορίσουμε μέχρι και ποια ώρα είναι επιτρεπτή η εμπρόθεσμη αποστολή)

Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε τον 
Ανάθεση σε θα γίνει Σε όλους τους μαθητές ή Συγκεκριμένους μαθητές (αν έχουμε 
κουράγιο μπορούμε να στείλουμε ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου με τις δύσκολες στους 
καλούς μαθητές και τις εύκολες στους μέτριους ώστε να έχουν κίνητρο να ασχοληθούν).

Αφού ρυθμίσουμε όσα από τα παραπάνω χρειαζόμαστε κάνουμε αριστερό κλικ στο μπλε 
πλαίσιο κάτω αριστερά Αποθ
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Οδηγός δημιουργίας εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο

Αφού επιλέξουμε το μάθημα για το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε άσκηση (βήμα 
που δεν φαίνεται στον οδηγό), από τα Ενεργά εργαλεία αριστερά επιλέγουμε 

ΔημιουργίαΕργασίας. 

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου με τη σειρά δίνουμε: 
(αναλυτικά η εκφώνηση), Αρχείο (μπορούμε να επισυνάψουμε το 

αρχείο που θέλουμε να στείλουμε για να μη στέλνουμε προσωπικά e-mail
Μέγιστη βαθμολογία. Επίσης, να ορίσουμε Τύπος Υποβολής

: αν ο μαθητής θα μας ετοιμάσει την εργασία σε αρχείο word
ετοιμάσει σε ένα τετράδιο και θέλει να μας στείλει φωτογραφία 

ο μαθητής δώσει την απάντηση στην εργασία που του στείλατε μέσα 
 

σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να ορίσουμε Ημερομηνία Έναρξης
(κάνοντας κλικ στο κενό πλαίσιο θα σας εμφανίσει ένα ημερολόγιο, οπού 

μέχρι και ποια ώρα είναι επιτρεπτή η εμπρόθεσμη αποστολή)

μπορούμε να ορίσουμε τον Τύπο εργασίας (Ατομική ή Ομαδική) αλλά και αν η 
θα γίνει Σε όλους τους μαθητές ή Συγκεκριμένους μαθητές (αν έχουμε 

να στείλουμε ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου με τις δύσκολες στους 
καλούς μαθητές και τις εύκολες στους μέτριους ώστε να έχουν κίνητρο να ασχοληθούν).

Αφού ρυθμίσουμε όσα από τα παραπάνω χρειαζόμαστε κάνουμε αριστερό κλικ στο μπλε 
Αποθήκευση. 

  

Οδηγός δημιουργίας εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο 

Αφού επιλέξουμε το μάθημα για το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε άσκηση (βήμα 
αριστερά επιλέγουμε Εργασίες και 

 

με τη σειρά δίνουμε: Τίτλος (της 
(μπορούμε να επισυνάψουμε το 

mail),  να ορίσουμε 
Τύπος Υποβολής 

word ή pdf ή αν την 

ο μαθητής δώσει την απάντηση στην εργασία που του στείλατε μέσα 

Ημερομηνία Έναρξης και Προθεσμία 
ει ένα ημερολόγιο, οπού 

μέχρι και ποια ώρα είναι επιτρεπτή η εμπρόθεσμη αποστολή). 

(Ατομική ή Ομαδική) αλλά και αν η 
θα γίνει Σε όλους τους μαθητές ή Συγκεκριμένους μαθητές (αν έχουμε 

να στείλουμε ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου με τις δύσκολες στους 
καλούς μαθητές και τις εύκολες στους μέτριους ώστε να έχουν κίνητρο να ασχοληθούν). 

Αφού ρυθμίσουμε όσα από τα παραπάνω χρειαζόμαστε κάνουμε αριστερό κλικ στο μπλε 



 

 

Το ημερολόγιο: 
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Μετά την Αποθήκευση εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:
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Μετά την Αποθήκευση εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 

  

 



 

Οδηγός διαχείρισης εργασίας (διαγραφή της εργασίας ή του αρχείου 
επισύναψης) 

Βήμα 1: Αν θέλουμε να διαγράψουμε το αρχείο που επισυνάψαμε γιατί το επιλέξαμε από 
λάθος κάνουμε αριστερό κλικ δεξιά από το όνομα του αρχείου στο κόκκινο 

Βήμα 2: Αν θέλουμε να αλλάξουμε την εκφώνηση γιατί μπορεί να κάναμε κάποιο λάθος
2 τρόπους, όποιος μας βολεύει)

Α’ τρόπος 

Αφού επιλέξουμε το μάθημα που έχουμε δημιουργήσει τις εργασίες από την αριστερή 
στήλη στα ενεργά εργαλεία επιλέγουμε 
τις εργασίες μας και επιλέγουμε από δεξιά 
τη διαγράψουμε). 
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Οδηγός διαχείρισης εργασίας (διαγραφή της εργασίας ή του αρχείου 

Αν θέλουμε να διαγράψουμε το αρχείο που επισυνάψαμε γιατί το επιλέξαμε από 
με αριστερό κλικ δεξιά από το όνομα του αρχείου στο κόκκινο x

Αν θέλουμε να αλλάξουμε την εκφώνηση γιατί μπορεί να κάναμε κάποιο λάθος
2 τρόπους, όποιος μας βολεύει): 

το μάθημα που έχουμε δημιουργήσει τις εργασίες από την αριστερή 
στήλη στα ενεργά εργαλεία επιλέγουμε Εργασίες οπότε εμφανίζετε η παρακάτω εικόνα με 
τις εργασίες μας και επιλέγουμε από δεξιά Επεξεργασία (αν θέλουμε επίσης μπορούμε να 

Οδηγός διαχείρισης εργασίας (διαγραφή της εργασίας ή του αρχείου 

Αν θέλουμε να διαγράψουμε το αρχείο που επισυνάψαμε γιατί το επιλέξαμε από 
x: 

 

Αν θέλουμε να αλλάξουμε την εκφώνηση γιατί μπορεί να κάναμε κάποιο λάθος (με 

το μάθημα που έχουμε δημιουργήσει τις εργασίες από την αριστερή 
οπότε εμφανίζετε η παρακάτω εικόνα με 

(αν θέλουμε επίσης μπορούμε να 



 

 

οπότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο

όπου αφού κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές (μας εμφανίζει την 1
που είναι στη 2η σελίδα αυτού εγγράφου)  πατάμε κάτω αριστερά το μπλε πλαίσιο 
Αποθήκευση: 

και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:
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πότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 

όπου αφού κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές (μας εμφανίζει την 1η εικόνα του βήματος 2 
σελίδα αυτού εγγράφου)  πατάμε κάτω αριστερά το μπλε πλαίσιο 

και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 

 

 

εικόνα του βήματος 2 
σελίδα αυτού εγγράφου)  πατάμε κάτω αριστερά το μπλε πλαίσιο 

 



 

 

Β’ τρόπος: 

Αφού επιλέξουμε το μάθημα που έχουμε δημιουργήσει τις εργασίες από την αριστερή 
στήλη στα ενεργά εργαλεία επιλέγουμε 
τις εργασίες μας και επιλέγουμε την εργασία που θέλουμε να τροποποιήσουμε:

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου επιλέγουμε από 
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το μάθημα που έχουμε δημιουργήσει τις εργασίες από την αριστερή 
στήλη στα ενεργά εργαλεία επιλέγουμε Εργασίες οπότε εμφανίζετε η παρακάτω εικόνα με 
τις εργασίες μας και επιλέγουμε την εργασία που θέλουμε να τροποποιήσουμε:

νίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου επιλέγουμε από Στοιχεία εργασίας

 

το μάθημα που έχουμε δημιουργήσει τις εργασίες από την αριστερή 
οπότε εμφανίζετε η παρακάτω εικόνα με 

τις εργασίες μας και επιλέγουμε την εργασία που θέλουμε να τροποποιήσουμε: 

 

Στοιχεία εργασίαςΕπεξεργασία: 



 

Όταν κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές (μας εμφανίζει την 1
είναι στη 2η σελίδα αυτού εγγράφου),
Αποθήκευση: 

και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:
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κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές (μας εμφανίζει την 1η εικόνα του βήματος 2 που 
σελίδα αυτού εγγράφου), πατάμε κάτω αριστερά το μπλε πλαίσιο 

εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 

 

εικόνα του βήματος 2 που 
πατάμε κάτω αριστερά το μπλε πλαίσιο 
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