
Οδηγίες μαθητή για χρήση της Ηλεκτρονικής Τάξης 
(eclass.sch.gr) 

 
1.Εγγραφή στο ΠΣΔ 

 
Για να μπορεί ο μαθητής να συμμετέχει στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία            
πρέπει να έχει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), όπως περιγράφεται           
εδώ: https://register.sch.gr/students/ 
 
2.Εγγραφή στο eclass 

 
Για να εγγραφεί ένας μαθητής στην πλατφόρμα eclass αρκεί να συνδεθεί με τους κωδικούς              
που έχει στο ΠΣΔ πηγαίνοντας εδώ: 
 https://eclass.sch.gr 
 
Στη συνέχεια θα θεωρείται χρήστης του eclass και θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τα               
ηλεκτρονικά μαθήματα του ΕΠΑΛ Επανομής καθώς και του 8ου ΕΚ Επανομής. Για να             
συμμετέχει ο μαθητής σε ένα μάθημα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε αυτό. Ένα σύντομο              
βίντεο με  οδηγίες  για τη διαδικασία  εγγραφής σε μαθήματα υπάρχει εδώ:  
Εγγραφή Μαθητή σε μαθήματα στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) 
 
Προσοχή! Ελεγχουμε την Τάξη-Τμήμα-Τομέα-Ειδικότητα, τον τίτλο μαθήματος και τους         
καθηγητές που το διδάσκουν για να επιλέξουμε το μάθημα που μας αφορά. Εαν γραφτείτε              
σε λάθος μάθημα, μπορείτε να διαγραφείτε από αυτό όπως περιγράφεται στο παραπάνω            
βίντεο. 
 
Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική τάξη θα βρείτε και στους παρακάτω δύο            
συνδέσμους: 
Ξεκινώ με την η-τάξη (μαθητής)  
ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 
3.Περιβάλλον η-τάξης 

 
Στη διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, οι καθηγητές σας θα           
επικοινωνούν μαζί σας μέσω της πλατφόρμας eclass. Εφόσον έχετε εγγραφεί στα           
μαθήματά τους, θα παρακολουθείτε το υλικό και τις εργασίες/δραστηριότητες που σας           
αναθέτουν από εκεί.  

 
Κάθε φορά που κάνετε σύνδεση στο eclass θα παρουσιάζεται μπροστά σας η λίστα με τα               
μαθήματα που είστε εγγεγραμμένοι (Χαρτοφυλάκιο χρήστη).  

 

https://register.sch.gr/students/
https://eclass.sch.gr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fr6wrlPSYDjo%3Ffbclid%3DIwAR2je92ziaO-cb3zre-atFbraMnakdhhCi_tm-jh_De3S6M37klSINrc3XM&h=AT2bbA8pfqOrR1xOJjudJb6DyVdtHLmQFWkQnTSVu2qwjZVU5aqQmxyE6moNEOtL62XI4RH4f6oBmKIX7mKkVi4ud00LzqbiCPFkGN3PVmHgGgZghQyR0SUgdbzM0hXSQY4
https://eclass.sch.gr/files/intro-student.pdf
https://docs.openeclass.org/el:student


 
 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εγγραφείτε και σε επιπλέον μαθήματα ή να διαγραφείτε από              
κάποια που επιλέξατε κατά λάθος. 
 
Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο του μαθήματος οδηγείστε στην αντίστοιχη η-τάξη. Στο           
παράδειγμα μας έχει επιλεχθεί το Α ΜΑΘΗΜΑ: 
 

  
 

Στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται η περιγραφή του μαθήματος, το ημερολόγιο και οι            
Ανακοινώσεις του καθηγητή σας. Στα αριστερά βλέπετε τις επιλογές που έχετε για το             
μάθημα. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και τα μηνύματα του καθηγητή            
σας για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το eclass χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού        
ταχυδρομείου που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικο Δίκτυο (webmail.sch.gr). Ολα τα          
μηνυματα των καθηγητών σας μπορείτε να τα βλέπετε όταν μπαίνετε στο eclass από το              
μενού Μηνύματα του κάθε μαθήματος. 
 
 


