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 Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr

 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας 

 Επιλέξτε                       για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του 
μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπί                       )

https://elearning.auth.gr/
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Επιλέγετε Προσθέστε μια δραστηριότητα 
ή περιεχόμενο στην ενότητα που θέλετε 

να ανεβάσετε το αρχείο

Επιλέγετε τον τύπο 
περιεχομένου Κατάθεση 

εργασίας

Επιλέγετε Προσθήκη
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Επιλέγετε εάν η περιγραφή θα 
εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του 

μαθήματος

Τίτλος 
εργασίας

Περιγραφή / 
εκφώνηση της 

εργασίας

Επισύναψη αρχείων 
εφόσον αυτά χρειάζονται 

για τη σύνταξη της 
εργασίας
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Καθορισμός 
ημερομηνιών 

για την έναρξη 
και τη λήξη της 

προθεσμίας 
κατάθεσης. 

Μετά το 
διάστημα που 
ορίζεται εδώ 

παύει η 
δυνατότητα 
κατάθεσης 

αρχείων για 
τους φοιτητές.

Για να λειτουργήσει η επιλογή 
ημερομηνιών για τις προθεσμίες 

κατάθεσης πρέπει εδώ να 
επιλέξουμε την Ενεργοποίηση

Μπορείτε να επιλέξετε εάν η 
περιγραφή της εργασίας θα 

εμφανίζεται και στην αρχική σελίδα 
του μαθήματος ή μόνο εφόσον 
κανείς επιλέξει τον αντίστοιχο 

σύνδεσμο της εργασίας.
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Επιλογή τύπου υποβολής για την εργασία:
• Online κείμενο (Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε ακριβώς από κάτω να 

ενεργοποιήσετε τον καταμετρητή λέξεων)
• Επισύναψη αρχείου

Επιτρεπόμενος αριθμός αρχείων 
και μεγέθους προς υποβολή (για 

τον τύπο Υποβολές αρχείων)

Ενεργοποίηση 
σχολιασμού εργασίας με 

online κείμενο

Ενεργοποίηση online 

pdf editor (για 
αρχεία pdf μόνο)

Ενεργοποίηση της δυνατότητας να 
κατεβάζετε και να δουλεύετε σε 
αρχείο excel το βαθμολόγιο της 

εργασίας

Ενεργοποίηση δυνατότητας 
αποστολής του αρχείου με 

τις διορθώσεις του 
καθηγητή
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Επιλέγετε εάν επιβάλλεται οι φοιτητές να 
πατήσουν κουμπί υποβολής ή όχι (στη 2η

περίπτωση το αρχείο αυτόματα υποβάλλεται 
μόλις ανέβει)

Επιλέγετε εάν οι φοιτητές θα 
μπορούν να υποβάλλουν ξανά την 

εργασία και πόσες φορές

Επιλέγετε εάν θα εφαρμόσετε ομαδική υποβολή εργασίας
Προσοχή: Προϋποθέτει ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες φοιτητών στο ηλεκτρονικό 

μάθημα
Εφόσον ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση αρκεί να καταθέσει ένας από την ομάδα και 

το αρχείο προστίθεται σε όλα τα μέλη της ομάδας.
Όταν βαθμολογηθεί η εργασία ο βαθμός από τον πρώτο της ομάδας που θα 

βαθμολογηθεί θα πάει αυτόματα σε όλους.

Επιλέγετε εάν οι 
φοιτητές θα 

αποδέχονται μια 
δήλωση ότι το 

αρχείο που 
ανεβάζουν είναι 

προϊόν δικής τους 
εργασίας
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Ενεργοποίηση υπηρεσίας ελέγχου 
λογοκλοπής

Για τα είδη ελέγχου λογοκλοπής αλλά 
και για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη λειτουργία του ελέγχου 
λογοκλοπής δείτε τον σχετικό οδηγό

Επιλέγετε εάν θα ειδοποιούνται οι 
βαθμολογητές (συνήθως οι διδάσκοντες) 

για κάθε νέα ή/και καθυστερημένη 
υποβολή

Επιλέγετε εάν οι φοιτητές θα 
λαμβάνουν ειδοποίηση στο email 

τους ότι ανέβασαν με επιτυχία την 
εργασία
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Μέγιστος βαθμός για κάθε 
εργασία

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το κατώτατο όριο 
βαθμού με τον οποίο θα θεωρείται ότι κάποιος 

συμμετείχε με επιτυχία στην εργασία.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

προϋπόθεση για την πρόσβαση σε άλλες περιοχές 
ή υλικό του μαθήματος

Επιλέγετε εάν θα αναθέσετε 
συγκεκριμένες εργασίες σε 

συγκεκριμένους βαθμολογητές

Αποθήκευση επιλογών


