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φεσικά: 

H Google οαπέφει σημ ολασυόπμα G Suite for Education δψπεάμ ςσα μέλη σξτ Παμεοιςσημίξτ Πασπώμ. 

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education 

 

Η ολασυόπμα οεπιέφει ςτμήθειρ διαδικστακέρ ευαπμξγέρ σηρ Google (Gmail, Drive φψπίρ οεπιξπιςμό ςσξμ 

φώπξ αοξθήκετςηρ, Calendar, Forms etc) καθώρ εοίςηρ και ευαπμξγέρ ειδικέρ για ςύγφπξμη (Meet) και 

αςύγφπξμη διδαςκαλία (Classroom). To Classroom έφει κξιμά φαπακσηπιςσικά με σξ eclass και είμαι ιδιαίσεπα 

εύφπηςσξ ςση διαφείπιςη απφείψμ, εοειδή ςτμεπγάζεσαι με σημ τοηπεςία cloud αοξθήκετςηρ Drive. 

Οι φπήςσερ σξτ upnet μοξπξύμ μα εκμεσαλλετσξύμ σιρ οαπαοάμψ τοηπεςίερ με ση δημιξτπγία λξγαπιαςμξύ 

Google σηρ μξπυήρ @g.upatras.gr.  

Για σημ εμεπγξοξίηςη και ση φπήςη σψμ ευαπμξγώμ σηρ ολασυόπμαρ μοξπείσε μα βπείσε οληπξυξπίερ ςσιρ 

ξδηγίερ οξτ ακξλξτθξύμ: 

1. Εμεπγξοξίηςη τοηπεςιώμ Google 

2. ύμδεςη με Gmail 

3. Φπήςη διαυξπεσικώμ λξγαπιαςμώμ Google 

4. Google Drive 

5. Google Meet 

6. Google Classroom 

 

 

 

 

Πληπξυξπίερ ςφεσικά με σιρ τοηπεςίερ και ευαπμξγέρ οξτ οαπξτςιάζξμσαι μοξπείσε μα βπείσε ςσξ UPNET:   

https://www.upnet.gr/gapps/  

 

ημειώςειρ αοό ση ςελίδα UPNET: 

Όλερ ξι οαπαοάμψ τοηπεςίερ ΔΕΝ οαπέφξμσαι αοό σξ Upnet. H Google διασηπεί σξ δικαίψμα αλλαγήρ σψμ 

οαπεφόμεμψμ τοηπεςιώμ σηρ φψπίρ οπξηγξύμεμη εμημέπψςη ή οπξειδξοξίηςη. 

ΗΜΕΙΩΝΕΣΑΙ ΟΣΙ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΑΡΕΦΕΙ ΜΟΝΟ ΣΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΔΕΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ 

ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ. ΔΕΝ ΥΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ, ΟΠΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΕΣΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ ΣΟ CLOUD. ΟΙ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΕ ΑΠΟ ΣΗ 

GOOGLE ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΕΦΟΝΣΑΙ «Ω ΕΦΟΤΝ», ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΤ ΦΡΗΗ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΦΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΝΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΡΟΦΟ, ΚΤΡΙΩ ΜΕΩ ΣΩΝ ΦΕΣΙΚΩΝ 

ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΟΦΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΜΟΝΟ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΠΙΣΤΦΟΤ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΙ 

ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ. 

Η τοηπεςία είμαι εμεπγή όςξ είμαι εμεπγόρ ξ οπξςψοικόρ λξγαπιαςμόρ UpnetID σξτ φπήςση. 

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education
https://www.upnet.gr/gapps/
http://www.upnet.gr/upnetid/


 

1. Εμεπγξοξίηςη σψμ τοηπεςιώμ Google 

 

Εοίςημερ ξδηγίερ σξτ UPnet για σημ εμεπγξοξίηςη σψμ τοηπεςιώμ Google μοξπείσε μα βπείσε ςση ςελίδα 

https://www.upnet.gr/gapps/. 

1. Εοιςκευθείσε σημ ςελίδα https://mussa.upnet.gr/user/ και κάμσε login ειςάγξμσαρ σα ςσξιφεία φπήςση 

και σξμ κψδικό οξτ διασηπείσε ςσξ email σξτ οαμεοιςσημίξτ. 

 

 
 

2. Αυξύ ςτμδεθείσε οηγαίμεσε ςσξ μεμξύ «Ο Λξγαπιαςμόρ μξτ > Οι τοηπεςίερ μξτ» 

 

 

https://www.upnet.gr/gapps/
https://mussa.upnet.gr/user/


 

3. Εοιλέγεσε ON ςσημ “Ππόςβαςη ςσιρ τοηπεςίερ Google”. Καλύσεπα μα βάλεσε ΟΝ ςε όλερ σιρ 

τοηπεςίερ. Πασήςσε «Αοξθήκετςη αλλαγώμ». 

 

 

 

Ο λξγαπιαςμόρ Google θα εμεπγξοξιηθεί μέςα ςε 1 ώπα οεπίοξτ.  

Ο λξγαπιαςμόρ θα έφει σξ ίδιξ οπόθεμα με σξμ λξγαπιαςμό οξτ έφεσε ςσξ Upnet αλλά με κασάληνη 

@g.upatras.gr 

Για οαπάδειγμα αμ η ηλεκσπξμική διεύθτμςή ςαρ είμαι up12345@upnet.gr ή up12345@upatras.gr σόσε o μέξρ 

λξγαπιαςμόρ email Google (Gmail) ςε ςτμεπγαςία με σξ Παμεοιςσήμιξ Πασπώμ θα είμαι 

up12345@g.upatras.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:up12345@upnet.gr
mailto:up12345@g.upatras.gr


 

2. ύμδεςη με σημ ευαπμξγή Gmail 

 

Αυξύ έφεσε εμεπγξοξιήςει σιρ τοηπεςίερ Google μέςψ σξτ mussa μοξπείσε ολέξμ μα ςτμδεθείσε με σξμ μέξ 

ςαρ λξγαπιαςμό.O λξγαπιαςμόρ θα έφει σξ οπόθεμα οξτ φπηςιμξοξιείσαι για μα ςτμδεθείσε ςσξ upnet με 

κασάληνη @g.upatras.gr. 

Πφ. Αμ ξ λξγαπιαςμόρ ςαρ είμαι up12345@upnet.gr ή up12345@upatras.gr σόσε ξ μέξρ ςαρ λξγαπιαςμόρ θα 

είμαι up12345@g.upatras.gr 

 

Bήμα – Βήμα 

1. Εοιςκευθείσε ση ςελίδα www.gmail.com 

 

2. Αμ είςσε ήδη ςτμδεδεμέμξι με άλλξμ λξγαπιαςμό Google σόσε οπέοει μα αοξςτμδεθείσε και μα 

οπξςθέςεσε σξμ μέξ λξγαπιαςμό. Για μα γίμει ατσό οπέοει μα οασήςεσε σξ κτκλικό εικξμίδιξ οάμψ 

δενιά και ςσξ οαπάθτπξ οξτ εμυαμίζεσαι μα εοιλένεσε add another account. Αμ δεμ έφεσε άλλξμ 

εμεπγό λξγαπιαςμό σόσε οηγαίμεσε αοετθείαρ ςσξ βήμα 3. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:up12345@upnet.gr
mailto:up12345@g.upatras.gr
http://www.gmail.com/


 

3. σξ οαπάθτπξ sign-in ειςάγεσε ψρ όμξμα φπήςση ση μέα διεύθτμςη email. Θα οπέοει μα είμαι 

γπαμμέμξ ξλόκληπη μαζί με σξ @g.upatras.gr (οφ. up12345@g.upatras.gr). Μεσά οασάσε NEXT. 

 
 

 

4. To ςύςσημα αμαγμψπίζει οψρ είςσε μέλξρ σξ οαμεοιςσημίξτ και ςαρ μεσαυέπει ςση ςελίδα ςύμδεςηρ 

με σιρ τοηπεςίερ UPNET. Εκεί ειςάγεσε σξ όμξμα φπήςση και σξ password οξτ έφεσε ςσξ οαμεοιςσήμιξ 

για ση ςύμδεςη με σξ email ςαρ.  

σξ user εδώ ςτμοληπώμεσε σξ οπόθεμα (οφ up12345) ΦΩΡΙ σξ g.upatras.grϏ 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:up12345@g.upatras.gr


 

5. Έφεσε ολέξμ ςτμδεθεί με σξμ λξγαπιαςμό σύοξτ g.upatras και έφεσε ςση διάθεςή ςαρ μια μέα 

διεύθτμςη email, η ξοξία θα διαπκέςει για όςξ φπόμξ είμαι εμεπγόρ ξ λξγαπιαςμόρ ςαρ ςσξ upnet. 

Εμημεπψθείσε ςφεσικά αοό σξ UPNET.  

Με ση μέα διεύθτμςη μοξπείσε μα φπηςιμξοξιείσε όλερ σιρ ςτμηθιςμέμερ ευαπμξγέρ σηρ Google 

(Gmail, Google Drive κλο), καθώρ και σξ ςύμξλξ σηρ ολασυόπμαρ G Suite for Education οξτ ςαρ 

οαπέφεσαι αοό σημ Google και σξ Παμεοιςσήμιξ Πασπώμ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Φπήςη διαυξπεσικώμ λξγαπιαςμώμ Google 

 

Είμαι οξλύ οιθαμό μα διαθέσεσε οξλλξύρ λξγαπιαςμξύρ Google, με κάοξιξμ αοό ατσξύρ μα είμαι 

οπξεοιλεγμέμξρ (default). Ατσό ςημαίμει όσι οξλλέρ υξπέρ δε θα μοξπείσε μα φπηςιμξοξιήςεσε αμέςψρ σιρ 

τοηπεςίερ σηρ G Suite εοειδή θα έφεσε ςτμδεθεί με άλλξ λξγαπιαςμό. 

 

ε ξοξιαδήοξσε τοηπεςία σηρ Google μοξπείσε μα βλέοεσε με οξιξμ λξγαπιαςμό έφεσε ςτμδεθεί ελέγφξμσαρ σξ 

κτκλικό εικξμίδιξ οξτ βπίςκεσαι οάμψ δενιά ςσημ ξθόμη. 

 

ε οεπίοσψςη οξτ θέλεσε μα ςτμδεθείσε με σξμ λξγαπιαςμό σξτ Παμεοιςσημίξτ οασάσε σξ εικξμίδιξ οάμψ δενιά 

και ςσξ οαπάθτπξ οξτ αμξίγει εοιλέγεσε σξμ λξγαπιαςμό με κασάληνη g.upatras. 

 
Για μα μη φπειάζεσαι μα αλλάζεσε ςτμεφώρ λξγαπιαςμξύρ οπξσείμξτμε μα φπηςιμξοξιείσε ςελιδξδείκσερ (ctrl + 

d). Με σημ αοξθήκετςη ςελιδξδείκση ξ browser θτμάσαι με οξιξμ λξγαπιαςμό έφεσε ςτμδεθεί ξοόσε η αλλαγή 

γίμεσαι ατσόμασα. 

 

ημείψςη: Έμαρ εοιολέξμ σπόοξρ μα ελέγνεσε αμ έφεσε ςτμδεθεί με λξγαπιαςμό σύοξτ 

g.upatras είμαι αμ απιςσεπά αοό σξ κτκλικό εικξμίδιξ υαίμεσαι σξ ςήμα σξτ Παμεοιςσημίξτ 

Πασπώμ: 

 
 

 

 

 

 



 

4. Google Drive 

 

Με ση ςύμδεςη ςσξ Gmail εμεπγξοξιείσαι ατσόμασα έμαρ cloud φώπξρ αοξθήκετςηρ με αοεπιόπιςσξ μέγεθξρ. 

 

Μοξπείσε μα μεσαυεπθείσε ςσξ Drive είσε εοιλέγξμσαρ σξμ ςύμδεςμξ οξτ βπίςκεσαι ςσιρ ευαπμξγέρ Google (σξ 

εικξμίδιξ με σιρ 9 σελείερ οξτ βπίςκεσαι οάμψ δενιά, δίολα αοό σξ εικξμίδιξ σξτ οπξυίλ) είσε αοετθείαρ ςση 

διεύθτμςη https://drive.google.com/drive/my-drive. 

 

 
 

 

 

 

Μεσαμόπυψςη (uploading) απφείψμ και υακέλψμ και δημιξτπγία μέψμ εγγπάυψμ 

 

σξ Drive μοξπείσε μα αμεβάςεσε απφεία ή υακέλξτρ αοό σξμ τοξλξγιςσή ςαρ είσε: 

A. οασώμσαρ σξ ςύμβξλξ “+ μέξ” οάμψ απιςσεπά και εοιλέγξμσαρ “μεσαυόπσψςη απφείξτ” ή “μεσαυόπσψςη 

υακέλξτ”  

B. είσε μεσαυέπξμσαρ απφεία ή υακέλξτρ ςσξ οαπάθτπξ (drag and drop).  

Μοξπείσε εοίςηρ μα δημιξτπγήςεσε υακέλξτρ οασώμσαρ σξ “+ μέξ” και “μέξρ υάκελξρ” και ςση ςτμέφεια μα 

ξπγαμώςεσε σα απφεία όοψρ ςε ξοξιξδήοξσε μέςξ αοξθήκετςηρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive


 

 

 
 

 

Πασώμσαρ σξ ςύμβξλξ + οάμψ απιςσεπά μοξπείσε:  

A. μα μεσαμξπυώςεσε απφεία ή ξλόκληπξτρ υακέλξτρ ςσξμ αμσίςσξιφξ υάκελξ σξτ drive  

B. μα δημιξτπγήςεσε μέα απφεία ευαπμξγώμ σηρ Google.  

Σα μέα απφεία αοξθηκεύξμσαι άμεςα ςσξμ υάκελξ ςσξμ ξοξίξ βπίςκεςσε. 

 

Μεπικέρ ευαπμξγέρ οξτ μοξπεί μα είμαι φπήςιμερ: 

1. Έγγπαυα Google: για δημιξτπγία ή εοενεπγαςία απφείξτ κειμέμξτ. 

2. Τοξλξγιςσικά υύλλα Google: για δημιξτπγία ή εοενεπγαςία οιμάκψμ. 

3. Παπξτςιάςειρ Google: για δημιξτπγία ή εοενεπγαςία οαπξτςιάςεψμ. 

4. Υόπμερ Google: για υόπμερ και επψσημασξλόγια. 

 

Να ςημειψθεί όσι όσαμ δημιξτπγείσε απφεία ςε κξιμόφπηςσξ υάκελξ σόσε ατσόμασα όλξι ξι φπήςσερ οξτ έφξτμ 

οπόςβαςη ςσξμ υάκελξ μοξπξύμ μα εοενεπγαςσξύμ σα απφεία. Ατσό μοξπεί μα είμαι ιδιαίσεπα φπήςιμξ για 

ξμάδερ διδαςκόμσψμ ή υξισησικέρ ξμάδερ. 

 

Εοιολέξμ κάθε απφείξ διασηπεί λεοσξμεπέρ ιςσξπικό και μοξπείσε μα δείσε ή μα εοαμέλθεσε ςε οπξηγξύμεμερ 

εκδόςειρ οασώμσαρ ςσξ τοξγπαμμιςμέμξ κείμεμξ οξτ αμαγπάυεσαι δενιά αοό ση “Βξήθεια”. τμήθψρ ατσό θα 

είμαι “όλερ ξι αλλαγέρ αοξθηκεύξμσαι ςσξ Drive”. 

 

Σέλξρ, όσαμ φπηςιμξοξιείσε Google Forms μοξπείσε μα ςτμδέςεσε σιρ αοαμσήςειρ με έμαμ οίμακα σψμ 

“Τοξλξγιςσικώμ Υύλλψμ” οπξκειμέμξτ μα έφεσε σιρ αοαμσήςειρ ξπγαμψμέμερ ςε έμα απφείξ, σξ ξοξίξ εοίςηρ 

μοξπεί μα είμαι κξιμόφπηςσξ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κξιμή φπήςη απφείψμ 

Κάμξμσαρ δενί κλικ οάμψ ςε ξοξιξδήοξσε απφείξ ή υάκελξ εμυαμίζξμσαι οξλλέρ εοιλξγέρ, ξι ςημαμσικόσεπερ 

αοό σιρ ξοξίερ είμαι: 

 

 
1. Κξιμή φπήςη: για μα εοισπέχεσε ςε άλλα άσξμα μα βλέοξτμ ή μα εοενεπγάζξμσαι σα απφεία ή σξτρ 

υακέλξτρ. τμιςσξύμε μα μξιπάζεςσε απφεία μόμξ με άσξμα εμσόρ σξτ Παμεοιςσημίξτ και μόμξ για 

εκοαιδετσικξύρ ςκξοξύρ.  

 

2. Λήχη ςτμδέςμξτ με δτμασόσησα κξιμήρ φπήςηρ: κάθε υξπά οξτ σξ εοιλέγεσε αμσιγπάυεσαι έμαρ 

ςύμδεςμξρ ξ ξοξίξρ “κασεβάζει” σξ απφείξ ή σξμ υάκελξ. ση ςτμέφεια μοξπείσε μα κάμεσε 

εοικόλληςη/paste/ctrl+v ξοξτδήοξσε και μα σξοξθεσήςεσε εκεί σξμ ςύμδεςμξ.  

Για οαπάδειγμα αμ σξ εοιλένεσε μοξπείσε μα κάμεσε εοικόλληςη ςε κάοξιξ ςφόλιξ ςσξ Classroom (ή 

ςε ξοξιξδήοξσε άλλη ευαπμξγή). Όσαμ κάοξιξ άσξμξ οασήςει σξμ ςύμδεςμξ σόσε ατσόμασα κασεβαίμει 

ςσξμ τοξλξγιςσή σξτ σξ απφείξ ή ξ υάκελξρ. 

 

3. Μεσακίμηςη ςε: μεσαυέπει απφεία ή υακέλξτρ ςε άλλη θέςη εμσόρ σξτ Drive. 

 

4. Λήχη: η εοιλξγή για μα κασεβάςεσε απφεία ή υακέλξτρ ςσξμ τοξλξγιςσή ςαρ. Οι υάκελξι 

μεσασπέοξμσαι ατσόμασα ςε απφεία zip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Google Meet  
 

Με σημ ευαπμξγή Google Meet μοξπείσε μα μα ςτμμεσέφεσε ςε διαδικστακά μαθήμασα ή μα νεκιμήςεσε 

ςτςκέχειρ.  

 

Α. τμμεσξφή ςε διαδικστακό μάθημα μέςψ ςτμδέςμξτ 

 

 
Πασώμσαρ σξμ ςύμδεςμξ οξτ έφει αμαπσηθεί ςσξ e-class ή ςσξ Classroom μεσαυέπεςσε αμέςψρ ςση ςελίδα σηρ 

ευαπμξγήρ. 

 

Σημ οπώση υξπά οξτ θα ςτμδεθείσε οιθαμόσασα θα ζησηθεί αοό σξμ browser μα εγκπίμεσε ση φπήςη σηρ 

κάμεπαρ και σξτ μικπξυώμξτ αοό σημ ευαπμξγή meet.google.com. Κάμεσε αοξδξφή και ςσα δύξ. 

 

ση ςτμέφεια ελέγφεσε αμ οάμψ δενιά υαίμεσαι σξ εικξμίδιξ σξτ οαμεοιςσημιακξύ λξγαπιαςμξύ ςαρ και η 

διεύθτμςη email σύοξτ g.upatras. Αμ έφεσε ςτμδεθεί με άλλξ λξγαπιαςμό Google σόσε εοιλέγεσε “εμαλλαγή 

λξγαπιαςμξύ”. 

 

Σέλξρ, πτθμίζεσε σημ εικόμα και σξμ ήφξ, οασώμσαρ σξ ςύμβξλξ με σιρ 3 κασακόπτυερ σελείερ. Ατσό είμαι οξλύ 

φπήςιμξ αμ διαθέσεσε οξλλέρ ςτςκετέρ ςτμδεδεμέμερ με σξμ τοξλξγιςσή ςαρ. Εοίςηρ μοξπείσε μα 

εμεπγξοξιήςεσε ή μα αοεμεπγξοξιήςεσε κάμεπα και μικπόυψμξ αοό σα εικξμίδια οξτ βπίςκξμσαι ςσξ κέμσπξ 

σξτ οαπαθύπξτ εικόμαρ. 

 

Για μα μεσαυεπθείσε ςσξ μάθημα εοιλέγεσε «τμμεσάςφεσε σώπα». 

 

Κασά ση διάπκεια σξτ μαθήμασξρ μοξπείσε μα εμεπγξοξιείσε ή αοεμεπγξοξιείσε κάμεπα και μικπόυψμξ 

οασώμσαρ σα αμσίςσξιφα εικξμίδια οξτ βπίςκξμσαι φαμηλά ςσξ κέμσπξ. σα εικξμίδια οάμψ δενιά μοξπείσε μα 

δείσε οξια άσξμα έφξτμ ςτμδεθεί και μα αμξίνεσε ση ςτμξμιλία. 

 

Μοξπείσε εοίςηρ μα εοιλένεσε «έμαπνη οαπξτςίαςηρ» για μα οαπξτςιάςεσε εςείρ έμα αοό σα αμξιφσά 

οαπάθτπα ή ξλόκληπη σημ ξθόμη ςαρ.  

 

 

 



 

Β. Δημιξτπγία ςύςκεχηρ 

 

Για μα νεκιμήςεσε μέα ςύςκεχη οπέοει μα μεσαυεπθείσε ςση ςελίδα σηρ ευαπμξγήρ: 

https://meet.google.com/_meet 

 

Όοψρ ςε όλερ σιρ τοηπεςίερ σηρ Google καλό είμαι όσαμ ςτμδέεςσε μα ελέγφεσε σξ κτκλικό εικξμίδιξ ςσημ 

οάμψ δενιά γψμία σηρ ξθόμηρ οπξκειμέμξτ μα εναςυαλίςεσε όσι έφεσε ςτμδεθεί με λξγαπιαςμό σύοξτ 

g.upatras. Ευόςξμ έφεσε ςτμδεθεί με λξγαπιαςμό σξτ οαμεοιςσημίξτ μοξπείσε μα εοιλένεσε «Έμαπνη 

ςύςκεχηρ», δίμξμσαρ έμα όμξμα ςσα Αγγλικά. 

 

ση ςελίδα οξτ εμυαμίζεσαι πτθμίζεσε σημ εικόμα και σξμ ήφξ, οασώμσαρ σιρ 3 κασακόπτυερ σελείερ, και όσαμ 

θέλεσε μα νεκιμήςει η ςύςκεχη οασάσε «τμμεσάςφεσε σώπα». 

 

 
 

Όσαμ βπίςκεςσε ςση ςύςκεχη, οασώμσαρ κάσψ απιςσεπά (ςσξ όμξμα σηρ ςύςκεχηρ) εμυαμίζεσαι έμα οαπάθτπξ 

όοξτ μοξπείσε μα βπείσε σξμ ςύμδεςμξ ςτμμεσξφήρ ςση ςύςκεχη (μέφπι 250 άσξμα). Η ςύμδεςη ςση ςύςκεχη 

μέςψ browser δεμ αοαισεί εγκασάςσαςη κάοξιξτ οπξγπάμμασξρ, γίμεσαι με αολό κλικ ςσξμ ςύμδεςμξ. Οι 

ςτμμεσέφξμσερ οπέοει μόμξ μα εοισπέχξτμ ση φπήςη κάμεπαρ και μικπξυώμξτ ςσξμ browser και μα οασήςξτμ 

ςτμμεσξφή/join.  

 

Για όοξιξ άσξμξ ςτμδεθεί με ση ςύςκεχη μέςψ λξγαπιαςμξύ σύοξτ g.upatras.gr η ςύμδεςη γίμεσαι άμεςα. Για 

όοξιξ άσξμξ ςτμδεθεί με λξγαπιαςμξύ σύοξτ gmail η ςύμδεςη οπέοει μα εγκπιθεί. Η ςύμδεςη μέςψ κιμησξύ ή 

tablet γίμεσαι με ειδική ευαπμξγή (Meet). 

 

Κασά ση διάπκεια σηρ ςύςκεχηρ εμεπγξοξιείσε ή αοεμεπγξοξιείσε κάμεπα και μικπόυψμξ οασώμσαρ σα 

αμσίςσξιφα εικξμίδια οξτ βπίςκξμσαι κάσψ ςσξ κέμσπξ. Πασάσε «έμαπνη οαπξτςίαςηρ» για μα οαπξτςιάςεσε 

ξλόκληπη σημ ξθόμη ςαρ ή έμα αοό σα αμξιφσά οαπάθτπα. Πασάσε ςσα εικξμίδια οάμψ δενιά για μα δείσε οξια 

άσξμα έφξτμ ςτμδεθεί και για μα αμξίνεσε ση ςτμξμιλία. 

 

 

 

 

https://meet.google.com/_meet


 

6. Google Classroom 

 

ημείψςη: Για μα ςτμδεθείσε με σημ ευαπμξγή οπέοει μα έφεσε δημιξτπγήςει λξγαπιαςμό σύοξτ 

@g.upatras.gr.  

 

To Classroom αοξσελεί σημ ευαπμξγή αςύγφπξμηρ εκοαίδετςηρ σηρ ολασυόπμαρ G Suite for Education. 

Μοξπείσε μα μεσαυεπθείσε ςσξ Classroom είσε εοιλέγξμσαρ σξμ ςύμδεςμξ οξτ βπίςκεσαι φαμηλά ςσιρ 

ευαπμξγέρ Google (σξ εικξμίδιξ με σιρ 9 σελείερ οξτ βπίςκεσαι οάμψ δενιά ςε κάθε ςελίδα ευαπμξγήρ Google, 

δίολα αοό σξ εικξμίδιξ σξτ οπξυίλ) είσε αοετθείαρ ςση διεύθτμςη https://classroom.google.com. 

 

 
Όοψρ ςε όλερ σιρ τοηπεςίερ σηρ Google, καλό είμαι όσαμ ςτμδεθείσε μα ελέγνεσε σξ κτκλικό εικξμίδιξ ςσημ 

οάμψ δενιά γψμία σηρ ξθόμηρ οπξκειμέμξτ μα εναςυαλίςεσε όσι έφεσε ςτμδεθεί με λξγαπιαςμό σύοξτ 

g.upatras.  

 

Όσαμ έφεσε ςτμδεθεί με λξγαπιαςμό σξτ οαμεοιςσημίξτ, ςσημ απφική ξθόμη σηρ ευαπμξγήρ μοξπείσε μα 

οασήςεσε σξ ςύμβξλξ + ςσημ οάμψ δενιά γψμία εοιλέγξμσαρ «τμμεσξφή ςσημ σάνη». 

 

 

σξ οαπάθτπξ οξτ εμυαμίζεσαι ςτμοληπώμεσε σξμ κψδικό σξτ μαθήμασξρ οξτ ςαρ έφει αοξςσαλεί ή έφει 

δημξςιετθεί ςσξ e-class σξτ μαθήμασξρ και εοιλέγεσε “τμμεσξφή”. 

 

https://classroom.google.com/u/0/h


 

 
Η ςελίδα σηρ ευαπμξγήρ φψπίζεσαι ςσιρ ενήρ εμόσησερ: 

 

Η Ρξή αοξσελεί σξ οεδίξ όοξτ μοξπείσε μα εοικξιμψμείσε με σξ ςύμξλξ σηρ σάνηρ, μα αμεβάζεσε απφεία ή μα 

δημξςιεύεσε οληπξυξπίερ και ςφόλια.  

 

σα ςφόλια σηρ Ρξήρ μοξπείσε μα αμεβάζεσε απφεία φπηςιμξοξιώμσαρ ςτμδέςμξτρ αοό σημ “Λήχη ςτμδέςμξτ 

με δτμασόσησα κξιμήρ φπήςηρ” οξτ οεπιγπάυηκε ςσημ εμξσησα Google Drive. Δηλαδή μα αμεβάζεσε σα ςφεσικά 

απφεία ςσξ δικό ςαρ Google Drive, μα σα εοιλέγεσε, μα αμσιγπάχεσε σξτρ αμσίςσξιφξτρ ςτμδέςμξτρ και μα 

κάμεσε εοικόλληςη ςσα ςφόλια. 

 

Η εμόσησα Άσξμα οεπιλαμβάμει μια λίςσα όοξτ μοξπείσε μα βπείσε σα άσξμα οξτ ςτμμεσέφξτμ ςσξ μάθημα και 

μα ςσείλεσε email. 

 

Η εμόσησα Επγαςίερ οεπιλαμβάμει όλερ σιρ επγαςίερ οξτ ςαρ έφξτμ αμασεθεί αοό σξτρ διδάςκξμσερ, όοψρ 

εοίςηρ και ςτμδέςμξτρ για σξ ημεπξλόγιξ σξτ μαθήμασξρ και για έμαμ υάκελξ Drive οξτ μοξπείσε μα 

φπηςιμξοξιείσε για σιρ αμάγκερ σξτ μαθήμασξρ. 

 

Όσαμ εοιλένεσε μια επγαςία μοξπείσε μα εοιλένεσε “οπξβξλή επγαςίαρ” για μα μοείσε ςση ςελίδα σηρ επγαςίαρ. 

 



 

 
 

 

σξ οεπιβάλλξμ μιαρ επγαςίαρ μοξπείσε μα βπείσε 2 οεδία για ςφόλια: 

- σα ςφόλια σάνηρ αυξπξύμ σξ ςύμξλξ σψμ ασόμψμ ςσα ξοξία έφει αμασεθεί η επγαςία. 

- σα ιδιψσικά ςφόλια αυξπξύμ μόμξ εςάρ και αοετθύμξμσαι ςσξτρ διδάςκξμσερ, φψπίρ μα είμαι ξπασά ςε 

καμέμα άλλξ άσξμξ. 

 

σξ οαπάθτπξ οάμψ δενιά μοξπείσε μα οπξςθέςεσε σα απφεία οξτ ςαρ έφξτμ ζησηθεί, εοιλέγξμσαρ οπξςθήκη ή 

δημιξτπγία. Όσαμ εοιθτμείσε μα αοξςσαλξύμ εοιλέγεσε μα γίμει οαπάδξςη. 

 

Ευόςξμ η επγαςία δεμ έφει φπξμικό οεπιξπιςμό μοξπείσε μα εοιλένεσε “ακύπψςη οαπάδξςηρ”, μα αλλάνεσε σα 

απφεία και μα εοιλένεσε εκ μέξτ οαπάδξςη. 

 

Για μα εοιςκευσείσε εκ μέξτ ση ςελίδα σξτ Classroom φψπίρ μα οπέοει μα εοαμαλάβεσε ση διαδικαςία 

ςύμδεςηρ ςτμιςσξύμε μα σημ αοξθηκεύςεσε ςσξτρ ςελιδξδείκσερ σξτ browser. σξτρ οεπιςςόσεπξτρ browsers 

ατσό γίμεσαι με ση ςτμσόμετςη ctrl + d. 

Διαυξπεσικά η διαδικαςία ςύμδεςηρ είμαι: αμξίγεσε σξ Google Classroom, ςτμδέεςσε ςσξμ λξγαπιαςμό σύοξτ 

g.upatras.gr και ςσημ απφική ξθόμη εοιλέγεσε σξ εικξμίδιξ με σημ ςτγκεκπιμέμη σάνη.  

 


