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Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ ΟΑΕΔ να ενεργοποιήσουν τον 

λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο ΟΑΕΔ στα πλαίσια της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Όλοι οι εκπαιδευτές απαιτείται να προβούν άμεσα στις παρακάτω 

ενέργειες. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗN ΥΠΗΡΕΣΙΑ GMAIL ΤΗΣ GOOGLE 

1. Πλοήγηση στο δικτυακό τόπο https://mail.google.com. 

2. Στη συνέχεια να πληκτρολογήσουν στα πεδία Email και Κωδικός πρόσβασης 

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον προσωρινό κωδικό που 

θα βρουν στο συνημμένο αρχείο Στοιχεία Εκπαιδευτών. 

            

3. Μετά την εισαγωγή θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον προσωρινό κωδικό και 

να εισάγετε έναν προσωπικό κωδικό.  

4. Έπειτα ο κάθε εκπαιδευτής θα έχει εισέλθει στο Gmail (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) έχοντας πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η 

πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται επιλέγοντας το κουμπί Εφαρμογές Google 

(πλέγμα) που βρίσκεται επάνω και δεξιά στην οθόνη. 

 

Εικόνα 1 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο GMAIL 

https://mail.google.com/
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ GROUPS ΤΗΣ GOOGLE 

Η πρόσβαση στις Ομάδες (Groups) πραγματοποιείται μέσω του σχετικού 

συνδέσμου https://groups.google.com/.  

Η είσοδος (σε περίπτωση που ζητηθεί) πραγματοποιείται επιλέγοντας το κουμπί 

Είσοδος. Θα ζητηθούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας ως εκπαιδευτές του ΙΕΚ 

ΟΑΕΔ. Διαφορετικά αν διατηρείτε ενεργή την καταγραφή του ιστορικού στον 

φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, δε θα χρειαστεί η επανεισαγωγή των στοιχείων 

σας. 

 

Εικόνα 2 Η υπηρεσία Ομάδες 

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι διαθέσιμες ειδικότητες του εξαμήνου τις οποίες 

μπορούν να επισκεφθούν οι εκπαιδευτές. 

 

Εικόνα 3 Οι διαθέσιμες Ομάδες 

Οι εκπαιδευτές επισκέπτονται τις αντίστοιχες ειδικότητες και αναρτούν 

εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, πολυμέσα) και ανακοινώσεις. Επίσης 

μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο forum. 

 

 

https://groups.google.com/
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – Προσθήκη ανακοίνωσης 

Επιλέγουμε το κουμπί ΝΕΟ ΘΕΜΑ και εμφανίζεται μια φόρμα συμπλήρωσης. Ο 

εκπαιδευτής: 

i. συμπληρώνει το θέμα και τον τύπο ανάρτησης,  

ii. επιλέγει προβολή σε πρώτο πλάνο, 

iii. επισυνάπτει αρχεία ή προσθέτει κείμενο και 

iv. πατάει στο τέλος του κουμπί ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Σημείωση: Κάθε ανακοίνωση αυτόματα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις 

των email των συμμετεχόντων. 

 

Εικόνα 4 Δημιουργία ανακοίνωσης 

 

Εικόνα 5 Προβολή ανακοινώσεων στην ομάδα 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – Έναρξη συζήτησης 

ΒΗΜΑ 1 

Επιλέγουμε το κουμπί ΝΕΟ ΘΕΜΑ και εμφανίζεται μια φόρμα συμπλήρωσης. Ο 

εκπαιδευτής: 

i. συμπληρώνει το θέμα και τον τύπο ανάρτησης,  

ii. επιλέγει προβολή σε πρώτο πλάνο, 

iii. επισυνάπτει αρχεία ή προσθέτει κείμενο και 

iv. πατάει στο τέλος του κουμπί ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

 

Εικόνα 6 Δημιουργία συζήτησης 

 

Εικόνα 7 Προβολή στην ομάδα 

ΒΗΜΑ 2 

Το κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει το όνομα της συζήτησης και στη συνέχεια να απαντήσει. 
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Εικόνα 8 Εμφάνιση συζήτησης μεταξύ των μελών τα ομάδας 

 

 

 


