
 

 

 

 

ΜΑΖΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ 

Π. Σ. Δ. 

 

Αυτός ο σύντομος οδηγός  δείχνει τα βήματα για την μαζική δημιουργία λογαριασμών 
μαθητών της σχολικής μονάδας.  

Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους Διευθυντές της σχολικής 
Μονάδας με την χρήση κωδικών της σχολικής μονάδας στο ΠΣΔ 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

 

Εγγραφή μαθητών στο Π.Σ.Δ   

 

https://eclass.sch.gr/ 

 

Myschool  

https://register.sch.gr/students/
https://eclass.sch.gr/
https://myschool.sch.gr/
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Εικόνα 1 Είσοσος στο Myschool 

 

Τα πεδία της έτοιμης αναφοράς πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να περιλαμβάνουν στήλη 

ονοματεπώνυμο μαθητή στήλη όνομα ή 

επώνυμο κηδεμόνα και Α.Μ μαθητή 

(προαιρετικά).Γι’ αυτό πριν από κάθε άλλη 

ενέργεια πρέπει να αποθηκεύσουμε μια 

αναφορά των μαθητών τάξης ως αρχείο excel. 

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ. 

Προσοχή. Την τροποποιημένη αναφορά 

αποθηκεύστε την με νέο όνομα π.χ registration 

e-class ώστε να μη χρειάζεται να τροποποιείται 

κάθε φορά  η κύρια αναφορά μαθητών. 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 

     Εικόνα 2 Επιλογή και δημιουργία αναφοράς μαθητών 

Εικόνα 3  Προβολή αναφοράς 

 

Προσοχή κατά την εξαγωγή 

υπάρχουν συγχωνευμένα 

κελιά. Πρέπει να σβήσετε τις 

κενές στήλες ανοίγοντας τα 

περιθώρια βλέπετε ποιες 

είναι κενές 

 



 
 

Ο μαθητικός λογαριασμός στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρέχεται στους 

μαθητές (μαθήτριες)της Πρωτοβάθμιας - 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την 

πρακτική τους εξάσκηση στη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

και την πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους τάξη 

με μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες του 

Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, και του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΗΜΑ 

Αφού δημιουργηθούν οι κωδικοί θα 

πραγματοποιήσετε οριστική υποβολή και στην 

συνέχεια θα εμφανιστεί η επιλογή για εκτύπωση. 

Εναλλακτικά ως όνομα εκτυπωτή επιλέξτε adobe 

pdf για να δημιουργηθεί ψηφιακό αρχείο. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  

Για την διαχείριση των μαθητικών 

Λογαριασμών συνδεθείτε με το στοιχεία της 

σχολικής μονάδας.   

Δοκιμάστε το: Επιλέξτε εισαγωγή 

μαθητών με πολλούς τρόπους/ Επικόλληση 

από αρχείο excel.   

Από το αρχείο που έχετε αποθηκεύσει επιλέγετε 

τις τρεις στήλες και κάνετε αντιγραφή 

επικόλληση 

  

Ακολουθείστε τις οδηγίες 
 

 

 

 


