
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες 

Σας συγχαίρω για την υπομονή και την προσπάθεια που κάνετε να κρατήσετε την επαφή σας με το 
σχολείο και τους /τις εκπαιδευτικούς σας. 

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 
αυτές για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Κατανοούμε και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Καμιά εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό και το σχολείο. 

Παρακάτω ετοιμάσαμε έναν οδηγό χρήσης της πλατφόρμας e-class για να σας βοηθήσουμε στη 
σωστότερη και ευκολότερη χρήση της. 

1.Τι είναι η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) 

H Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιείται καθημερινά στα σχολεία όλης της χώρας. Ανήκει στο 
οικοσύστημα υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από το 2006 μέχρι σήμερα. 

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη παρέχει ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που ενσωματώνει μια σειρά 
από εργαλεία διαχείρισης μάθησης, επικοινωνίας, αξιολόγησης και συνεργασίας. Ειδικότερα, στα 
μαθήματα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης μπορούν να περιέχονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά 
βιβλία, εργασίες, ερωτηματολόγια, διαδραστικές ασκήσεις, συζητήσεις, wikis, πολυμέσα, εργαλεία 
επικοινωνίας ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης χώρων ζωντανής εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και συνεργασίας. 

2.Πώς μπορώ να συνδεθώ στην Ηλεκτρονική Τάξη 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον της πλατφόρμας η-τάξη, ως 
πιστοποιημένοι χρήστες μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, οπουδήποτε και αν βρίσκονται και από οποιαδήποτε σταθερή ή φορητή συσκευή 
(δηλ. σταθερό υπολογιστή, φορητό, ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο). 

Η σύνδεση γίνεται από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας eclass.sch.gr επιλέγοντας «Σύνδεση με 
λογαριασμό sch.gr». 

Αν δεν έχετε αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ, δημιουργήστε άμεσα εδώ. 

3.Τι είναι το ηλεκτρονικό μάθημα; 

Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή αποτελούμενη από διακριτά υποσυστήματα 
(εργαλεία μαθήματος) τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 

• Εργαλεία Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Έγγραφα, Πολυμέσα, Γλωσσάρι, 
Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Συνδέσεις Διαδικτύου, Γραμμή Μάθησης 

• Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας & συνεργασίας: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Μηνύματα, 
Μηνύματα, Ειδοποιήσεις, Συζητήσεις, Τηλεσυνεργασία, Ομάδες, Wiki, Κουβέντα 

https://eclass.sch.gr/
https://register.sch.gr/teachers/


 

 

• Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης: Ασκήσεις, Εργασίες, Ερωτηματολόγια, 
Βαθμολόγιο, Παρουσιολόγιο, Στατιστικά 

4.Πώς μπορώ να ανακοινώσω την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματός μου; 

Ο εκπαιδευτικός μέσα στο ηλεκτρονικό μάθημα, μπορεί να ανακοινώνει τις ζωντανές (σύγχρονες) εξ 
αποστάσεως διδασκαλίες που έχει προγραμματίσει στους μαθητές του. 

5.Πως μπορώ να εγγραφώ στα μαθήματα του σχολείου μου; 

Η προσωποποιημένη είσοδος στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. 
Εκεί, μπορεί να κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου του, για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά (με ένα κλικ). 

Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με λογαριασμό χρήστη 
για τους μαθητές. 

Η εγγραφή 

Εφόσον έχετε αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ (βλ. παραπάνω) απομένουν τα ακόλουθα 
βήματα, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο: 

«Βήμα 1: Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας https://eclass.sch.gr/, ο μαθητής κάνει σύνδεση με 
τον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτει στο ΠΣΔ. 

Βήμα 2: Η προσωποποιημένη είσοδος του μαθητή στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή 
στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Εκεί, αρχικά κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα 
που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά (με 
ένα κλικ). Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με 
λογαριασμό για τους μαθητές. 

Βήμα 3: Ο μαθητής αλληλοεπιδρά μέσα στο ηλεκτρονικό μάθημα, έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
υλικό που οργανώνει και αναρτά ο εκπαιδευτικός του, επικοινωνεί, ανατροφοδοτείται 
κλπ. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίζει τις ζωντανές (σύγχρονες) εξ αποστάσεως διδασκαλίες που 
έχει προγραμματίσει και ανακοινώσει ο εκπαιδευτικός του. 

6.Ποια μαθήματα μπορώ να επιλέξω; 

Μπορείς να επιλέξεις όποιο μάθημα επιθυμείς που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 
δυνατότητές σου και στην ηλικία σου. Στα μαθήματα που ανεβαίνουν από το/η δάσκαλο/α του 
τμήματός σου θα γίνεται άμεσα εγγραφή από τον/ην δάσκαλο/α. 

Στα άλλα μαθήματα μπορείς να κάνεις αίτηση εγγραφής. (Σημ αν το  μάθημα που αναφέρεται σε 
τάξη ή τάξεις  ο δάσκαλος/α που το έχει ανεβάσει θα φροντίσει να κάνει την εγγραφή σου. 
Διαφορετικά κάνεις αίτηση. 

Καλείσαι να επιλέξεις και τα μαθήματα /δημιουργικές εργασίες που ανεβαίνουν από τους 
εκπαιδευτικούς που δεν είναι οι υπεύθυνοι στο τμήμα σου, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

7.Πώς είναι οργανωμένο/δομημένο ένα μάθημα; 



 

 

Έως τώρα έχουν ανέβει 92 μαθήματα για όλες τις τάξεις.  

Από εδώ και στο εξής κάθε μάθημα θα δίνεται σύμφωνα με την τάξη και το γνωστικό 

αντικείμενο: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Φυσική κλπ) 

Κάθε μάθημα θα έχει ενότητες. Καλείσαι να κάνεις την κάθε ενότητα με τη σειρά που τη βάζει ο 
εκπαιδευτικός πχ. ενότητα 1, ενότητα 2 κλπ. Όλες οι ενότητες αφορούν το ίδιο μάθημα της ίδιας 
τάξης/τμήματος. (δες το σχήμα 1 για την επιλογή της ενότητας ) 

 

ΣΧΗΜΑ 1 

8.Τι είναι τα εργαλεία στο αριστερό μενού; 

Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν όλοι οι δάσκαλοι είναι: 

• Έγγραφα: εκεί μπορείς να δεις τα έγγραφα του μαθήματος που ανέβασε ο /η εκπαιδευτικός   

• Μηνύματα: Εκεί μπορείς να δεις τα μηνύματά σου από τον/την εκπαιδευτικό, να ανεβάσεις 
το δικό σου μήνυμα και να ανεβάσεις τα δικά σου έγγραφα  (πχ τις εργασίες σου) (βλ. 
παρακάτω  

• Συνδέσεις Διαδικτύου: εκεί μπορείς να δεις τους υπερ-συνδέσμους / συνδέσεις σε 
ιστοσελίδες που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος.  

• Ανακοινώσεις: Εκεί μπορείς να δεις ανακοινώσεις που τυχόν θα βάζει ο εκπαιδευτικός για 
το μάθημά του. 

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα εργαλεία σύμφωνα με την κρίση του. 

Όπως έχουμε τονίσει, ζωγραφιές , βιβλιοπαρουσιάσεις, κλπ μπορούν να ανέβουν και στα Padlet που 
έχον δημιουργηθεί στο Blog του σχολείου: https://16dimotikoevosmos.blogspot.com/ 

9.Ποιες εργασίες να ανεβάζω; 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Συνδέσεις 

διαδικτύου 

μηνύματα 

Έγγραφα 

https://16dimotikoevosmos.blogspot.com/


 

 

Καθώς κατανοούμε τις δυσκολίες που μπορεί αν υπάρχουν στο ανέβασμα εργασιών, να ανεβαίνουν 
στην ηλεκτρονική τάξη μόνο εργασίες που αφορούν απαντήσεις σε ασκήσεις, (πχ μαθηματικά, 
γλώσσα κλπ) που είναι σε επεξεργάσιμο αρχείο (πχ word) 

Φωτογραφίες, ζωγραφιές κλπ μπορούν να ανεβαίνουν στα Padlet, από εσάς. 

Επεξεργαζόμαστε κι άλλες λύσεις για το ανέβασμα αρχείων. 

10. Πώς επικοινωνώ με τον/ην εκπαιδευτικό μου και πώς ανεβάζω τις εργασίες μου; 

Επικοινωνείς μέσω μηνυμάτων.  

• Αφού επιλέξεις το μάθημα, στο οποίο θέλεις να στείλεις μήνυμα ή να ανεβάσεις εργασία, 
πατάς, στο αριστερό μενού, ‘μηνύματα’ (σχήμα 2) 

 

 

 

 

• Σου ανοίγει νέο παράθυρο.  Ακολουθείς τα παρακάτω απλά βήματα: 

i) Εκεί επιλέγεις σε ποιον θέλεις να σταλεί το μήνυμα (στον/στην εκπαιδευτικό σου). 

ii) Βάζεις το θέμα του μηνύματος (πχ τον τίτλο της εργασίας) 

iii) Το μήνυμα (πχ. σας παραδίδω την εργασία μου) 

iv) Στην αναζήτηση βρίσκεις το αρχείο στον υπολογιστή σου 

v) Πατάς ‘ Αποστολή’    (βλ. σχήμα 3) 

 

 

Βήμα 1ο 

Βήμα 2ο: Νέο 

μήνυμα μαθήματος 



 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Διευθυντής  

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης  

 

 

 

Βήμα 1 Βήμα 2 
Βήμα 3 

Βήμα 4: Επιλογή 

εργασίας 

Βήμα 5 : Αποστολή 


