
Οδηγίες για σύνδεση στο μάθημα της Ιστορίας Ε τάξης 
(Ό,τι αφορά το θέμα της διαδικασίας σύνδεσης ισχύει και για όλα τα άλλα μαθήματα στην πλατφόρμα  

της ηλεκτρονικής τάξης που είναι στην κατηγορία «ανοικτό με εγγραφή ) 

 

Σημείωση: Οι δραστηριότητες αφορούν το σύνολο των μαθητών της Ε τάξης (τμήματα Ε1 και Ε2) 

 

1. Μπείτε στην πλατφόρμα στη διεύθυνση: https://eclass.sch.gr/  

 

 

2. Πατήστε στο πεδίο: Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr 

 

 

3. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, Όνομα χρήστη (είναι της μορφής a123456) και Κωδικό (πρόκειται για τα 

στοιχεία του email που δημιούργησαν οι γονείς σου για εσένα) και πάτα το κουμπί Σύνδεση. 

 

 

  

https://eclass.sch.gr/


4. Αν δεν έχετε εγγραφεί σε μαθήματα, επιλέξτε «Μαθήματα» στην αριστερή στήλη για να παρακολουθή-

σετε τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μαθήματα. 

 
 

5. Επιλέξτε δίπλα στο μάθημα «Ιστορία Ε Δημοτικού» και μετά κάντε κλικ στο όνομα του μαθήματος. 

 
 

6. Τώρα εισήλθες στο χώρο του μαθήματος. Πηγαίνετε στην  «Ενότητα Α. Έλληνες και Ρωμαίοι. Κεφά-

λαια 1-4»  και ακολουθήστε τις προτεινόμενες δραστηριότητες. 

 

7. Κατά την εκτέλεση των εργασιών μπορείς να ανατρέχεις στο σχολικό σου βιβλίο ή στο το διαδραστικό 

εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο για να θυμηθείς κάτι που ίσως έχεις ξεχάσει.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/752/4944,22536/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/752/4944,22536/


 
 

8. Μπορείς να κάνεις τις ασκήσεις με όποια σειρά θέλεις, Επίσης μπορείς να δοκιμάσεις όσες φορές θέλεις 

για να συμπληρώσεις μια άσκηση. Στο τέλος κάθε άσκησης (ή στο τέλος της σελίδας, αν η εργασία 

περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις) υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

Πατώντας «Υποβολή» η εργασία υποβάλλεται για έλεγχο. Πατώντας «Προσωρινή αποθήκευση» σταμα-

τάς την εκτέλεση της εργασίας στο σημείο όπου βρίσκεσαι και μπορείς να ξεκινήσεις από αυτό το 

σημείο, όταν θελήσεις να την ολοκληρώσεις (οπότε τότε θα πατήσεις «Υποβολή» ). 

 

Οι εργασίες βαθμολογούνται αυτόματα. Μην αγχώνεστε όμως για αυτό. Αντιμετωπίστε τις απαντήσεις που 

σας δίνει η πλατφόρμα μόνο για να κατανοήσετε αν κάπου κάνατε λάθος. Δεν θα βαθμολογηθείτε 

για αυτά. 

 

9. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή απλά θέλεις κάτι να γράψεις σχετικό με το μάθημα αυτό, μπορείς να το 

γράψεις στον «Τοίχο» του μαθήματος. Επίσης εκεί μπορείς να απαντήσεις σε σχόλια που έχουν κά-

νει συμμαθητές σου. 

 

 



10. Οι δραστηριότητες αυτές θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι την Κυριακή 5 Απριλίου. Από την ερχόμενη 

εβδομάδα όμως, κάθε ενότητα θα παραμένει ανοικτή μόνο για 7 ημέρες και μετά θα κλειδώνει.  

Ο προγραμματισμός μας θα είναι να υπάρχει επανάληψη μιας ενότητας κάθε εβδομάδα, με τις δραστηριότη-

τες να «ανεβαίνουν» στην ηλεκτρονική τάξη κάθε Δευτέρα.  

 

Ξεκινάμε λοιπόν τις δραστηριότητες αυτής της εβδομάδας. Στην αρχή ίσως θέλουμε και λίγη βοήθεια 

από τους γονείς μας (για την πλατφόρμα, όχι για τις απαντήσεις!!!!!!!!). Αν δυσκολευτείτε σε κάτι, 

γράψτε το στον «Τοίχο» του μαθήματος ή στείλτε email στο λογαριασμό από τον οποίο πήρατε αυτό 

το μήνυμα. 

 


