
Ιστοσελίδα μαθήματος:
https://blogs.sch.gr/haritak/
επιλέγετε Πληροφορική Α Λυκείο

Πως στέλνω email (μέσα από τον 
οργανισμό του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου (ΠΣΔ = sch.gr) )

Ένα email αποτελείται από δύο μέρη:
(α) το όνομα του χρήστη
(β) το όνομα του οργανισμου (sch.gr)

haritak@sch.gr (email του καθηγητή)

Τα βήματα (για να στείλω email μέσω 
ΠΣΔ – sch.gr)

(και από κινητό και από υπολογιστή είναι 
το ίδιο)

https://blogs.sch.gr/haritak/
mailto:haritak@sch.gr


βήμα 1ο : http://webmail.sch.gr
βήμα 2ο : Αν η γλώσσα (Language) δεν είναι Greek (ελληνικά) βάζω Greek.
Βήμα 3ο: Συμπληρώνω το username
(Το username είναι το όνομα χρήστη και θα το βρώ από το email μου στο χαρτί που πήραμε από το σχολείο)
πχ haritak@sch.gr το username είναι το haritak.
Στο password βάζω τον κωδικό πρόσβασης.
Βήμα 4ο: To επόμενο βήμα είναι να κάνω κλικ στο κουμπί Log In.
Για να στείλω email συνεχίζουμε:
Βήμα 5ο: κάνω κλικ στο ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ!
Βήμα 6ο: Συμπληρώνω :
Προς: βάζω το email του παραλήπτη (αυτού που θα πάρει το email)
στο Θέμα: βάζω ένα θέμα για το μήνυμα
στο κάτω μέρος:
Γράφω το κείμενο.
Αφού συμπληρώσω όλα τα πεδιά:
Βήμα 7ο: Πατάω ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

1η άσκηση επόμενης εβδομάδας.
Να στείλετε μία φωτογραφία από ένα 
ωραίο τοπίο του χωριού σας (προσοχή 
χωρίς ανθρώπους).
Ή μία μαντινάδα.
Αποστολή στο haritak@sch.gr.

2η άσκηση θα είναι:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeKjwuq6ZPTnKUHz0XTXeocBmJqPECdzeHLAeQuuS51kodIpA/viewform

Η συμπλήρωση ενός quiz για το email.
Blogs.sch.gr/haritak

3η άσκηση θα είναι :
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfEcNEfTEthA8L3VFG_niLdCZVk8m
6VujCGZUuwej7i3ltCmw/viewform
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(ερωτήσεις στις υπηρεσίες Νέφους)

13.1
όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω 
διαδικτύου.

Ποιό πρόβλημα υπάρχει;
Αν δεν υπάρχει δίκτυο (Internet) τίποτα δεν 
λειτουργεί.
διατίθενται πέρα από γεωγραφικά όρια
με οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή

13.2 -  παραλείπεται

13.3
Dropbox.com : Υπηρεσία Νέφους για 
αποθήκευση αρχείων.
Drive.google.com : Υπηρεσία Νέφους για 
αποθήκευση αρχείων.
Θα έχουμε μέχρι και σελίδα : 116 
Προσοχή στα πλεονεκτήματα που αναφέρονται 
εκει.


