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Ως εγγεγραμμένοι φοιτητές σε ένα μάθημα μπορεί να σας ζητηθεί να «ανεβάσετε» μία εργασία σε ένα μάθημα στο περι-

βάλλον των Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Για να ανεβάσετε μία εργασία σε ένα μάθημα: 

 

1. Εισέρχεστε στην πλατφόρμα του Moodle μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://elearning.auth.gr  

2. Από το σύνδεσμο Τα Μαθήματά μου, επιλέγετε το μάθημα στο οποίο θέλετε να ανεβάσετε την εργασία 

3. Στη συνέχεια, εντοπίζετε τη δραστηριότητα η οποία έχει ενεργοποιηθεί προκειμένου να ανεβάσετε την 

εργασία είτε από το block Δραστηριοτήτων είτε από τις ενότητες του μαθήματος (βλ. Εικόνα 1) 

Προσοχή: Η ονομασία για τη δραστηριότητα θα διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. Σε κάθε περίπτωση η 

δραστηριότητα Ανάθεση εργασίας έχει το σύμβολο  

 

 

https://elearning.auth.gr/
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4. Αφού πατήσετε επάνω στο σύν-

δεσμο της δραστηριότητας, θα 

μεταφερθείτε σε μια νέα οθόνη, 

μέσω της οποίας θα «ανεβάσε-

τε» την εργασία σας (βλ. Εικό-

να 2) 

5. Αφού πατήσετε επάνω στο σύν-

δεσμο Add submission, θα εμ-

φανιστεί μια νέα οθόνη. Σε αυ-

τήν μπορείτε (βλ. Εικόνα 3) 

I. Είτε να ανεβάσετε την εργασία 

με drag ‘n drop (σέρνω και α-

φήνω το αρχείο)  

II. Είτε να πατήσετε επάνω στο 

κουμπί Προσθήκη και να επιλέ-

ξετε το αρχείο που θέλετε να 

«ανεβάσετε» από τον υπολογι-

στή σας 
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6. Εάν επιλέξετε την Προσθήκη 

αρχείου, θα ανοίξει ένα νέο πα-

ράθυρο μέσω του οποίου θα ε-

πιλέξετε το αρχείο της εργασίας 

σας (βλ. Εικόνα 4) 

7. Είτε ανεβάσατε το αρχείο με 

προσθήκη, είτε με drag ‘n drop, 

το αρχείο θα εμφανίζεται πλέον 

στον επιλογέα αρχείου και εσείς 

πρέπει να αποθηκεύσετε την ε-

πιλογή σας (βλ. Εικόνα 5) 
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8. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του 

κάθε μαθήματος/εργασίας: είτε 

πατώντας Αποθήκευση αλλα-

γών ολοκληρώνεται η διαδικα-

σία υποβολής, είτε πρέπει να 

πατήσετε επάνω στο σύνδεσμο 

Υποβολή εργασίας στη νέα ο-

θόνη που ανοίγει (βλ. Εικόνα 6) 

9. Αφού κατατεθεί η εργασία θα 

λάβετε μία ειδοποίηση στο ι-

δρυματικό σας email, ενώ μπο-

ρείτε να βλέπετε το αρχείο το 

οποίο υποβάλατε (βλ. Εικόνα 6) 
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