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E-CLASS, οδηγίες χρήσης ( Ι) 

Στον web browser  σας , γράφετε  

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=2131   

όπως σας έχουμε γράψει  

-Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου πατώντας Εγγραφή, στ’ αριστερά της οθόνης 

 

Σας ανοίγει η άλλη οθόνη 

 

Πατώντας στο Σύνδεση, ανοίγει η επόμενη οθόνη όπου δίνεται τους κωδικούς σας 

  

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=2131%C2%A0
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 Αν τα έχω δώσει όλα σωστά, εμφανίζεται : 

 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ σημαίνει τα μαθήματα που έχω εγγραφεί.  

 Αν θέλω να δω όλα τα μαθήματα για να εγγραφώ τότε πατώ στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ  και τότε εμφανίζονται όλα τα μαθήματα του σχολείου μου 

 

 
Κάνω  κλικ με  το ποντίκι, εκεί που είναι τα τετραγωνάκια κάτω από το Εγγραφή , ακόμη 

και στα μαθήματα που είναι ξεκλείδωτα                                                                                                                                                                                                            

(αυτό μου το δείχνει το λουκέτο, δεξιά ) 
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Πατώντας μετά στο τίτλο ενός μαθήματος  με διπλό κλικ, αφού έχω γραφτεί, βλέπω μια 

γραμμή κάτω από το μάθημα (π.χ. Αγγλικά Β Γυμνασίου) 

 

Και τότε ανοίγει μια οθόνη με την περιγραφή του μαθήματος 

και κάνοντας με το ποντίκι ΚΛΙΚ στα ΕΓΓΡΑΦΑ που είναι στα αριστερά εμφανίζεται η 

άσκηση. 
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Κάνοντας διπλοί κλικ στο όνομα η στο δεξί μέρος  (εκεί ) που είναι το βελάκι κατεβαίνει 

η άσκησή στον υπολογιστή μας, 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ   : 

 Επίσης ΑΡΙΣΤΕΡΑ κάτω από την λέξη έγγραφα είναι η λέξη ΜΥΝΉΜΑΤΑ όπου 

πατώντας πάνω με διπλό κλικ ανοίγει η οθόνη 

  

Και πατώντας στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΝΈΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΘΉΜΑΤΟς  ,μας ανοίγει το 

παρακάτω: 



1ο ΓΥΜNAΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ E-CLASS  ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019 -2020 

[5] 
 

 

 

Στο Προς  αρχίζω και πληκτρολογώ το όνομα της καθηγήτριας μεθ..οπότε εμφανίζεται 

ΜΕΘΟΔΙΟΥ και στο Μήνυμα πληκτρολογώ  η ερώτηση προς ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, η γράφω ότι 

στέλνω την άσκηση 

Και στην συνέχεια στο Συνημμένα αρχεία πατώ   Επιλογή αρχείου   και το  οδηγώ  στο 

σημείο του υπολογιστή  που έχω το αρχείο μου και το «φορτώνει» (upload) στον  

SERVER του ΠΣΔ. 

 

Πατώ ΑΠΟΣΤΟΛΗ κι έφυγε κατευθείαν στο μειλ του καθηγητή. 

Με αυτό τον τρόπο όλη η επικοινωνία μαθητή - καθηγητή γίνεται μέσω της 

πλατφόρμας. 

 




