
1 
Μεταβείτε στη σελίδα  https://eclass.sch.gr/  

2 
Επιλέξτε Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr 

3 
Πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικός του Πανελλήνιου Σχολι-
κού Δικτύου και πατήστε το κουμπί Σύνδεση 



4 
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία μαθήματος 

5 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ως εξής και πατήστε «Δημιουργία μαθήματος» 

Αν επιθυμείτε να έχουν Αν επιθυμείτε να έχουν 
πρόσβαση στο μάθημα πρόσβαση στο μάθημα 

ΜΟΝΟ ορισμένοι ΜΟΝΟ ορισμένοι 
μαθητές, θα πρέπει να μαθητές, θα πρέπει να 
επιλέξετε «Απαιτείται επιλέξετε «Απαιτείται 
εγγραφή». Οι μαθητές εγγραφή». Οι μαθητές 

σας θα πρέπει να σας θα πρέπει να 
αναζητήσουν το αναζητήσουν το 

μάθημά σας, να σας μάθημά σας, να σας 
στείλουν αίτημα στείλουν αίτημα 

εγγραφής και εσείς να εγγραφής και εσείς να 
το αποδεχθείτε.το αποδεχθείτε.



6 
Κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος 

7 
Κάντε κλικ στο κουμπί Έγγραφα για να ανεβάσετε τα έγγραφα του μαθήματος 



8 
Για κάθε αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε κάνουμε τα παρακάτω: 

9  Συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία (με κόκκινο πλαίσιο) 



10  Το αρχείο εμφανίζεται στα Έγγραφα με την παρακάτω μορφή 

11  Κάντε κλικ στον τίτλο του μαθήματος για να επιστρέψετε στο μάθημα 



12  Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο σε αρχείο ΒΙΝΤΕΟ ή σε κάποια ιστοσε-
λίδα κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις Διαδικτύου 

13  Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συνδέσμου 



14   Βρίσκω την διεύθυνση του ΒΙΝΤΕΟ ή της σέλίδας που θέλω να προσθέ
 σω και στη συνέχεια την κάνω αντιγραφή και επικόλληση στο πεδίο 
 URL. 
 
 Συμπληρώνω και το πεδίο Όνομα συνδέσμου με μια περιγραφή που να λέει 
 τι δείχνει το βίντεο ή η σελίδα, και στη συνέχεια κάνω κλικ στο κουμπί  
 Προσθήκη 



15   Ο σύνδεσμος εμφανίζεται με την παρακάτω μορφή 

16   Κάνουμε κλικ στον τίτλο του μαθήματος για να επιστρέψουμε στο μάθη-
μα 



17   Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση τη διεύθυνση του απλού μαθήματος 
και μου την στέλνετε με email. 

Καλή επιτυχία! 
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