Οδηγός Εγγραφής
στην Ομάδα Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Για να εγγραφείτε στην ομάδα μας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
Περίπτωση 1 (κι ευκολότερη): Αν έχετε ήδη e-mail στην Google:
1. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτησή σας που βρίσκεται στη διεύθυνση :
http://dipe.ima.sch.gr/?page_id=1048 γράφοντας με προσοχή το ονοματεπώνυμό σας και το gmail που έχετε και
πατάτε το κουμπί «Αποδέχομαι τους όρους - Υποβολή»

2. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων σας από το διαχειριστή, θα παραλάβετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που
δηλώσατε (gmail) ένα e-mail το οποίo σας καλεί να δεχτείτε την πρόσκληση στην ομάδα μας.

3. Πατάτε «Αποδοχή αυτής της πρόσκλησης» και μεταβαίνετε στο περιβάλλον της ομάδας.

4. Πατώντας «Αρχική Σελίδα» (δεξιά) μπαίνουμε στο χώρο των μελών της ομάδας
(http://groups.google.com/group/dipeimathias?hl=el)

5. Αν θέλουμε να μπούμε στο χώρο των συζητήσεων επιλέγουμε «Συζητήσεις» κι εφόσον επιθυμούμε να θέσουμε
μια ερώτηση ή ένα θέμα προς συζήτηση επιλέγουμε «Νέα Δημοσίευση»

Από τη στιγμή που θα δημοσιεύσετε ένα θέμα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν γι’ αυτό και θα σας
απαντήσουν, εφόσον το επιθυμούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι για να απαντήσετε σε κάποιο συνάδελφο ή να δημοσιεύσετε έναν προβληματισμό
σας δεν είναι απαραίτητο να συνδεθείτε με το χώρο της ομάδας. Μπορείτε να το κάνετε ΑΜΕΣΑ μέσω του e-mail
που δηλώσατε απαντώντας στα μηνύματα της ομάδας ή στέλνοντας e-mail στην ομάδα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: dipeimathias@googlegroups.com . Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αποδεχτείτε την πρόσκληση
στην ομάδα μας που σας έχει αποσταλεί.

Περίπτωση 2 (πιο περίπλοκη): Αν ΔΕΝ έχετε e-mail στην Google:
1. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτησή σας που βρίσκεται στη διεύθυνση :
http://dipe.ima.sch.gr/?page_id=1048 γράφοντας με προσοχή το ονοματεπώνυμό σας και το mail που έχετε. Κατόπιν
πατάτε το κουμπί «Αποδέχομαι τους όρους - Υποβολή»

2. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων σας από το διαχειριστή της ομάδας, θα παραλάβετε στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο που δηλώσατε ένα e-mail το οποίο σας καλεί να δεχτείτε την πρόσκληση στην ομάδα μας.

3. Πατάτε «Αποδοχή αυτής της πρόσκλησης» και μεταβαίνετε στο χώρο εισόδου σας στην ομάδα.

4. Πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε σύνδεσμο έχει η σελίδα αυτή θα μεταφερθείτε στο χώρο σύνδεσής σας με την
ομάδα. Επειδή όμως δεν διαθέτετε gmail θα πρέπει να ορίσετε κωδικούς σύνδεσης με αυτήν. Για το λόγο αυτό πατάτε
πάνω δεξιά στην επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ»

5. Επιλέγεται τον παροχέα e-mail σας από τους προτεινόμενους στη λίστα. Αν δεν υπάρχει σε αυτή, επιλέγετε:
«Χρησιμοποιήστε διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

6. Καταχωρείτε τα στοιχεία που σας ζητούνται και στο εξής χρησιμοποιώντας το e-mail που έχετε δηλώσει στην

ομάδα και τον κωδικό πρόσβασης που καταχωρήσατε στην google θα μπορείτε να εισέλθετε στο χώρο της
ομάδας μας που βρίσκεται στην τοποθεσία: http://groups.google.com/group/dipeimathias?hl=el αφού μπείτε
συνδεθείτε
πρώτα
στην
goolge
από
τη
διεύθυνση:
https://accounts.google.com

7. Πατώντας «Αρχική Σελίδα» (δεξιά) μπαίνουμε στο χώρο των μελών της ομάδας.

8. Αν θέλουμε να μπούμε στο χώρο των συζητήσεων επιλέγουμε «Συζητήσεις» κι εφόσον επιθυμούμε να θέσουμε
μια ερώτηση ή θέμα προς συζήτηση επιλέγουμε «Νέα Δημοσίευση»

Από τη στιγμή που θα δημοσιεύσετε ένα θέμα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν γι’ αυτό και θα σας
απαντήσουν, εφόσον το επιθυμούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι για να απαντήσετε σε κάποιο συνάδελφο ή να δημοσιεύσετε έναν προβληματισμό
σας δεν είναι απαραίτητο να συνδεθείτε με το χώρο της ομάδας. Μπορείτε να το κάνετε ΑΜΕΣΑ μέσω του e-mail
που δηλώσατε απαντώντας στα μηνύματα της ομάδας ή στέλνοντας e-mail στην ομάδα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: dipeimathias@googlegroups.com . Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικό
σύνδεσης στην ομάδα μας μέσω της google.

