
Πως  «συνδέομαι»  και  «βλέπω»  τα  email  μου

Με την εγγραφή και δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ
αποκτήσατε πρόσβαση σε διάφορες δωρεάν υπηρεσίες του, μία από τις οποίες
είναι και “ηλεκτρονικά ταχυδρομείο” (email).

Απαραίτητες ορολογίες που θα πρέπει να γνωρίζετε :
Όνομα Χρήστη (username)
Κωδικός (password)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address)
Ηλεκτρονικά μηνύματα (email messages)

Όνομα Χρήστη (username)
Είναι της μορφής : axxxxxx (όπου το a είναι λατινικό και xxxxxxx είναι αριθμοί).
Το Όνομα Χρήστη έχει δημιουργηθεί αυτόματα από το ΠΣΔ, είναι μοναδικό και δεν αλλάζει.

Κωδικός (password)
Είναι ο κωδικός που «βάλατε» εσείς κατά την εγγραφή σας.
Προσοχή ! Ο κωδικός σας είναι κρυφός και πρέπει να τον προστατεύετε.
Δεν τον αποκαλύπτετε και δεν τον δίνετε σε κανένα!

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address)
Είναι της μορφής : axxxxxx@sch.gr δηλαδή είναι το username ενωμένο με το @sch.gr
(Προσοχή : όλα με μικρά γράμματα)

Ηλεκτρονικά μηνύματα (email messages)
Είναι τα μηνύματα που έχουν περιεχόμενο και ανοίγουν με «διπλό» κλικ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στο αν το μήνυμα περιέχει, εκτός
από το απλό κείμενο, και συνημμένα αρχεία (π.χ. αρχεία Word, pdf, κ.τ.λ.)

Παρατήρηση : Στην καθημερινή ζωή ο όρος email χρησιμοποιείται, χωρίς διάκριση,
για την διεύθυνση και τα μηνύματα και «καταλαβαίνουμε» τι εννοεί καποιος  από το πως το
διατυπώνει , ιδίως προφορικά : Π.χ. :
«Δώσε/ γράψε/συμπλήρωσε…το email σου», εννοούμε την διεύθυνση (axxxxxx@sch.gr)
«Κοίταξε/ σου έστειλα/ πήρα …το email . εννοούμε τα μηνύματα.

Για να δείτε τα μηνύματά μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο,

θα χρειαστείτε :το Όνομα Χρήστη (axxxxxx) και τον Κωδικό σας

Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πληκτρολογήσετε σέ ένα φυλλομετρητή (Browser),



 π.χ. στο Chrome (Google):

https://webmail.sch.gr   ή απλά webmail.sch.gr
Θα εμφανιστεί η παρακάτω «σελίδα»,  όπου θα συμπληρώσετε και θα πατήσετε «Είσοδος».

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα του ΠΣΔ

https://www.sch.gr/ ,

όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες της.

Στο μενού αριστερά, πατήστε «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο».
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