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Eclass – Σύντομες οδηγίες Μαθητή 

 

Σε ένα φυλλομετρητή επισκέπτομαι τη σελίδα eclass.sch.gr  και κάνω Είσοδο με το λογαριασμό μου στο ΠΣΔ. 

 

Α) Στην αριστερή στήλη στις Βασικές Επιλογές : 

Στην επιλογή Μαθήματα : εμφανίζει τα διαθέσιμα μαθήματα του σχολείου μου. 

Επιλέγω τα μαθήματα στα οποία θα συμμετέχω ενεργοποιώντας τα στην αριστερή 

στήλη «Εγγραφή». (Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το Επιλογές 

Χρήστη – Τα μαθήματά μου – Κουμπί : Εγγραφή σε μάθημα) 

Στις επιλογές Εγχειρίδια και Συχνές Ερωτήσεις βρίσκω οδηγίες για την εφαρμογή. 

 

Αφού εγγραφώ στα μαθήματα που επιθυμώ 

Β) Στην αριστερή στήλη κάτω από τις Επιλογές Χρήστη :  

Τα Μαθήματά μου : εμφανίζει τα μαθήματα στα οποία έχω εγγραφεί. 

Τα Μηνύματά μου : εμφανίζει τα μηνύματα με ανακοινώσεις ή ενημέρωση για νέες 

αναρτήσεις στα μαθήματα που έχω εγγραφεί. Ο αριθμός 

αφορά τα μηνύματα που δεν έχω δει έως τώρα. 

Οι Ανακοινώσεις μου : εμφανίζει ανακοινώσεις στα μαθήματα που έχω εγγραφεί. 

 

 

Επιλέγοντας κάποιο μάθημα στα Μαθήματά μου :  

Εμφανίζονται αρχικά στο κυρίως παράθυρο οι ενότητες του μαθήματος τις οποίες 

μπορώ να δω κάνοντας κλικ σε αυτές (ανοίγει σε νέα καρτέλα). 

Στην αριστερή στήλη εμφανίζονται οι επιλογές: 

Ανακοινώσεις : σχετικές με αυτό το μάθημα. 

Έγγραφα : το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (αρχεία με κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες, 

διαγράμματα, κ.λπ. οργανωμένα σε Φακέλους, Υποφακέλους κ.λπ.) που έχει αναρτηθεί από τον 

καθηγητή. Ο αριθμός αφορά τα αρχεία που δεν έχω δει/κατεβάσει έως τώρα ( ). 

Στη στήλη Τύπος μου λέει αν είναι φάκελος  ή αρχείο  pdf , word , παρουσίαση    κλπ. 

(για να δώ αυτά τα αρχεία πρέπει να έχω εγκατεστημένα τα αντίστοιχα προγράμματα ή άλλα 

προγράμματα που μπορούν να ανοίξουν τέτοιου είδους αρχεία.) 

Πατώντας πάνω στο όνομα του αρχείου μου ανοίγει το έγγραφο σε ένα νέο παράθυρο. 

Πατώντας στο  δεξιά από το στοιχείο μπορώ να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου. 

Πατώντας στο  στην κορυφή κατεβάζω ολόκληρο το στοιχείο που αναφέρει αριστερά του (πχ 

) σε ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip και μπορεί να περιέχει τα αρχεία 

όλου του μαθήματος ή ενότητας ή φακέλου. Θα το βρείτε στο φάκελο λήψεις. Σε κινητά ή 

τάμπλετ μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποια επιπλέον εφαρμογή για να μπορέσετε να 

δείτε τα αρχεία. 
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Μηνύματα: εμφανίζει τα μηνύματα με ανακοινώσεις ή ενημέρωση για νέες αναρτήσεις στα μαθήματα που 

έχω εγγραφεί. Ο αριθμός αφορά τα μηνύματα που δεν έχω δει έως τώρα. 

Πατώντας στο Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα βλέπω αυτά που μου στείλανε ή έστειλα εγώ 

αντίστοιχα. 

Πατώντας στο «Νέο Μήνυμα Μαθήματος» μπορώ να στείλω μήνυμα στον καθηγητή (ή σε 

συμμαθητές που έχουν γραφτεί σε αυτό το μάθημα) για το μάθημα αυτό επισυνάπτοντας μαζί 

και αρχεία (πχ οι απαντήσεις μου κλπ) πατώντας στο Επιλογή Αρχείου (δεξιά από το Συνημμένο 

αρχείο). 

Συνδέσεις Διαδικτύου : σχετικές με αυτό το μάθημα. 

Τοίχος : σύνολο αναρτήσεων πολλαπλού περιεχομένου με χρονολογική σειρά. Μπορούν να  επιλεχθούν 
συνημμένοι πόροι της ανάρτησης (περιλαμβάνει στοιχειά από 3 ενότητες) :  

 Βίντεο από το youtube 
 Εισαγωγή στοιχείων από το υποσύστημα “Πολυμέσα” του μαθήματος 
 Εισαγωγή στοιχείων από το υποσύστημα “ Έγγραφα” του μαθήματος 

 

Μπορεί να εμφανίζονται και άλλες επιλογές αν τις έχει ενεργοποιήσει ο καθηγητής για αυτό το μάθημα. 

 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η διαδρομή στην οποία είμαι : 

Πχ   Χαρτοφυλάκιο \ Πληροφορική Α΄ / Μηνύματα 

Πατώντας :  ή Χαρτοφυλάκιο πάω στην αρχική οθόνη για να επιλέξω άλλο μάθημα 

Πατώντας :  Πληροφορική Α΄  πάω στο αντίστοιχο θέμα 

Επάνω δεξιά είναι το όνομα χρήστη μου    αποτελεί και ένα κουμπί μενού.  Πατώντας σε αυτό 

έχω απευθείας πολλές από τις παραπάνω επιλογές καθώς και την Αποσύνδεση (Έξοδος) από το eclass. 
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