
26-3-2020: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ eclass 
 

Έχετε εγγράψει το παιδί σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Στην  απάντηση του ΠΣΔ 
περιλαμβάνονται εκτός των άλλων : α)  το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (πχ. a12345)  και β) ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
(είναι αυτός που βάλατε κατά την εγγραφή και αφορά μόνο εσάς.  
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγγράψετε το παιδί σας στα μαθήματα: 

 
Βήμα 1ο: Πληκτρολογούμε eclass.sch.gr στην 

αναζήτηση του φυλλομετρητή μας Chrome, Internet 
Explorer, Firefox,.. 

 

Βήμα 2ο : … στη συνέχεια επιλέγουμε  
                   Σύνδεση με λογαριασμό  
 
 
 
 
 
Βήματα 3ο και 4ο:   Γράφουμε το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και  
                        τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και επιλέγουμε Login. 
                             Αν ο υπολογιστής είναι προσωπικός μπορούμε  
                         να επιλέξουμε Αποθήκευση των κωδικών, για να              
                         διευκολυνόμαστε μελλοντικά. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα 5ο :  Επιλέγουμε Εγγραφή σε μάθημα 

για να δούμε τα μαθήματα που έχουν 
αναρτηθεί από τους εκπ/κούς του σχολείου 

 
 
 
 

 
 
 
Βήμα 6ο :  Επιλέγουμε τα μαθήματα τσεκάροντας 

στα τετραγωνάκια μπροστά από τα μαθήματα της 
τάξης που φοιτά το παιδί. Πρέπει να δείτε όλη τη 
λίστα των μαθημάτων και να επιλέξετε αντίστοιχα τα 
κοινά με άλλη τάξη μαθήματα πχ. Μουσική, Φυσική 
Αγωγή, ΤΠΕ, Αγγλικά, Γαλλικά, Εικαστικά Β΄ , Γ΄ .  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Βήμα 7ο :  Μπορείτε να δείτε από το   
                Όλα τα μαθήματα  
               αυτά που έχετε επιλέξει. 

 
 
 
 

 
 
 
Βήμα 8ο: Επιλέγουμε το μάθημα που θέλουμε 
για να δούμε τα περιεχόμενα (ασκήσεις, 
φυλλάδια, ανακοινώσεις, …) 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα 9ο: Αριστερά στο σκούρο πλαίσιο υπάρχουν 
πολλές επιλογές ή και αναδυόμενες λίστες  
(σύμβολο > ). Μπορείτε να περιηγηθείτε και να 
βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί  
π.χ. στο Έγγραφα υπάρχουν αρχεία με ασκήσεις 
 
  

 
 

 
 
 
Βήμα 10ο : Επιλέγουμε αρχείο είτε για 

να το δούμε είτε για να το κατεβάσουμε. 
Υπάρχουν οδηγίες των εκπ/κών για το πώς 
θα εργαστούν τα παιδιά 

 
 
 
 
Βήμα 11ο : Σ’ αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε   
με μια γρήγορη ματιά όλες τις επιλογές. 
Πολύ σημαντικό: Να πατάτε πάντα το   
ΕΞΟΔΟΣ, όταν θέλετε να αποχωρήσετε από την  
εικονική τάξη. 
 

… και τώρα μερικές διευκρινίσεις:  
 
Η δημιουργία της πλατφόρμας eclass για το σχολείο μας πέρασε από διάφορα στάδια και εξελίσσεται 

συνεχώς. Λόγω της πίεσης χρόνου, της υπερφόρτωσης του συστήματος κυρίως τις πρώτες 10 μέρες 



(θυμηθείτε πόσες ώρες ξοδέψατε απλά για μια εγγραφή του παιδιού σας!), της αδυναμίας του 

συστήματος να δώσει Κωδικούς σε όσους εκπαιδευτικούς δεν είχαν, κ.τλ. αποφασίσαμε από κοινού όλοι 

οι εκπαιδευτικοί τα εξής: 

γ) ότι δεν έπρεπε να χαθεί άλλος χρόνος περιμένοντας τους προσωπικούς κωδικούς όλων των  

εκπαιδευτικών.  

β) να δημιουργήσουμε μαθήματα κυρίως ανά τάξη και όχι ανά τμήμα, ώστε να είναι ευκολότερα  

προσβάσιμη η διαχείριση της πλατφόρμας eclass από μας.  

Γι’ αυτό σχεδόν όλες οι εργασίες έχουν τα ονόματα των δασκάλων ανά τάξη. 

γ) Να δημιουργήσουμε άμεσα μαθήματα με τους κωδικούς όποιου εκπαιδευτικού είχε εκείνη τη  

στιγμή. Γι’ αυτό σε ορισμένα μαθήματα άλλος είναι ο δημιουργός του μαθήματος και άλλοι οι  

εκπαιδευτικοί που αναρτούν το εκπαιδευτικό υλικό. Λειτουργήσαμε δηλαδή όπως στην  

καθημερινότητά μας στο σχολείο. Συνεργαζόμαστε, ανταλλάσουμε ιδέες, εργασίες, ενέργειες. 

δ) Βασικός στόχος όλων των παραπάνω ήταν να δημιουργηθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα  

οι συνθήκες, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν και πάλι επαφή με τη σχολική πραγματικότητα.  

Βέβαια όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δια ζώσης διδασκαλία.  

Γι’ αυτό είναι σημαντικότατος ο ρόλος των γονέων τώρα περισσότερο από ποτέ. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για το πώς θα εργάζονται τα παιδιά στο σπίτι.  

Βάλτε έναν προγραμματισμό για το πότε θα εργάζεται. 

Να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας, όπου πολύ τακτικά αναρτούμε νέα αρχεία. 

Είναι ο επίσημος μαζικός τρόπος ενημέρωσής σας,  μιας και πολύ συχνά ακόμη και το email του  

σχολείου δυσλειτουργεί. Είναι τεράστιος ο φόρτος μιας και περίπου 1.500.000 άνθρωποι (μαθητές,  

γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολεία, εκπαιδευτικές υπηρεσίες) προσπαθούν να επικοινωνήσουν.  

Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. 


