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Εγγραφή μαθητή στην ηλεκτρονική τάξη eClass 

Επιλέγουμε τον σύνδεσμο:    https://eclass.sch.gr/ 

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης eClass, 

επιλέγουμε «Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr». 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και μετά «Σύνδεση». 

 

 

Οδηγούμαστε στο προσωπικό μας χαρτοφυλάκιο και επιλέγουμε το πράσινο κουμπάκι  

«Εγγραφή σε μάθημα». 

 

  

 

Username μαθητή 

Password (κωδικός) 
μαθητή 

https://eclass.sch.gr/
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Εμφανίζεται η λίστα με τις τάξεις της σχολικής μονάδας μας. Η εγγραφή μας σε αυτές μπορεί να 

γίνει με δύο τρόπους ως εξής: 

 Με άμεση εγγραφή. Όταν η τάξη εμφανίζεται με ένα κλειστό λουκέτο, με κόκκινο μολυβάκι, 

τότε απλώς τσεκάρουμε το κουτάκι, αριστερά του ονόματός της. Η εγγραφή έχει 

ολοκληρωθεί. 

 

 

 

 Με Αίτηση Εγγραφής. Όταν η τάξη εμφανίζεται με ένα κλειστό λουκέτο, επιλέγουμε το 

όνομα του τμήματος (κάνουμε κλικ πάνω στο όνομα, όπου βγαίνει το χεράκι), για να 

κάνουμε αίτηση εγγραφής.  

 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνουμε την αίτηση εγγραφής, πληκτρολογώντας  τον 

λόγο συμμετοχής μας στην τάξη, π.χ. «Επιθυμώ να εγγραφώ γιατί είμαι μαθητής του τμήματος», ή 

«Επιθυμώ να συμμετέχω στα μαθήματα»…   

Τέλος, πατάμε «Υποβολή Αίτησης». 

 

Ο/Η εκπαιδευτικός του τμήματος, θα λάβει την αίτηση μας. Αφού ελέγξει τα στοιχεία μας και την 

αποδεχθεί, η εγγραφή μας θα έχει ολοκληρωθεί. 
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Το χαρτοφυλάκιό μας 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μας, η τάξη στην οποία εγγραφήκαμε  θα εμφανίζεται στο 

χαρτοφυλάκιό μας, κάτω από «Τα μαθήματά μου». Για να εισέλθουμε σε αυτήν, απλώς κάνουμε 

κλικ στο όνομά της. 

 

Σε αυτή τη θέση θα εμφανίζονται όλα τα τμήματα στα οποία έχουμε εγγραφεί και παρακολουθούμε. 

Επίσης, από το Χαρτοφυλάκιό μας θα μπαίνουμε στις τάξεις μας για να συμμετέχουμε κάθε φορά 

στα μαθήματά μας. 

Για να συμμετέχουμε σε τμήματα άλλων μαθημάτων (π.χ. Αγγλικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής 

κ.α.) τα οποία διδασκόμαστε στο σχολείο,  πρέπει να ακολουθήσουμε ξανά την παραπάνω 

διαδικασία εγγραφής στο καθένα ξεχωριστά, από το Χαρτοφυλάκιό μας. 

 

 

 

                                                          Καλή Επιτυχία 

Η Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Παρασκευή Βλαχάκη 

 

Για να αποσυνδεθούμε από 
τον λογαριασμό  μας, 
επιλέγουμε το username μας 
και πατάμε «ΕΞΟΔΟ». 


