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Δημιουργία eclass μαθημάτων και μαζική εγγραφή μαθητών στο μάθημά μας 

Εισερχόμαστε στην πλατφόρμα του ΠΣΔ (sch.gr) και επιλέγουμε Σύνδεση (Εικ. 1). 

 

Εικ. 1 

Κατόπιν, στη νέα σελίδα που ανοίγει, καταχωρίζουμε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό που 

έχουμε ήδη για τη σύνδεσή μας στο ΠΣΔ και επιλέγουμε Είσοδος (Εικ. 2). 

 

Εικ. 2 

Στη σελίδα που μεταφερόμαστε θα δούμε στο επάνω δεξιά μέρος ότι έχουμε συνδεθεί 

επιτυχώς με τις ακόλουθες ενδείξεις: το ονοματεπώνυμό μας και την ένδειξη Αποσύνδεση 

να είναι ενεργή. (Εικ. 3). 

 

Εικ. 3 
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Στη σελίδα που βρισκόμαστε, στο μενού (επιλογές) που βρίσκεται αριστερά επιλέγουμε 

(κλικ) από τη δεύτερη στήλη Ηλεκτρονική Τάξη (Εικ 4). 

 

Εικ. 4 

Μεταφερόμαστε στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη). Εκεί θα πρέπει να επιλέξουμε 

Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr (Εικ. 5). 

 

Εικ. 5 
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Και εδώ θα μεταφερθούμε αυτομάτως σε μια σελίδα όπου μας ζητούνται πάλι το Όνομα 

χρήστη και ο Κωδικός. Κατόπιν επιλέγουμε Σύνδεση. (Εικ. 6). 

 

Εικ. 6 

Ενδεχομένως να μην ανοίξει η σελίδα και να μας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, οπότε 

επιλέγουμε σε αυτό (κλικ) το here. (Εικ. 7). 

 

Εικ. 7 

Έχουμε εισέλθει ήδη στο Χαρτοφυλάκιο χρήστη και ξεκινάμε να δημιουργήσουμε το 

μάθημά μας επιλέγοντας Δημιουργία μαθήματος (Εικ. 8). 

 

Εικ. 8 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που μας ανοίγει η σελίδα που βλέπουμε στην Εικ. 8 δεν θα 

έχουμε περιεχόμενο, εφόσον δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμα περιεχόμενο μαθήματος.  

Αφού έχουμε επιλέξει (κλικ) το Δημιουργία μαθήματος, μεταφερόμαστε αυτομάτως στο 

παρακάτω περιβάλλον (Εικ. 9). Βλέπουμε, επίσης, πως πάνω δεξιά αναφέρεται το δικό μας 

όνομα χρήστη καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμό μας στην ένδειξη Εκπαιδευτικοί. 

 

Εικ. 9 

Στο ίδιο περιβάλλον εργασίας αρχίζουμε και συμπληρώνουμε τα πεδία (φαίνονται στην 

επόμενη σελίδα, Εικ. 10) 

• Τίτλος 

• Κωδικός (το αφήνουμε κενό) 

• Σχ. Μονάδα (κάνοντας κλικ στο +, ανοίγει ένα παράθυρο επιλογών και εκεί επιλέγουμε 

με τη σειρά όπως εμφανίζονται (αυτόματα και με έντονη γραφή ώστε να μας 

καθοδηγεί σωστά στις επιλογές μας: 

α) ΠΣΔ, β) Νομός Φθιώτιδας, γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δ) το Γυμνάσιό μας, εν 

προκειμένω 3ο Γυμνάσιο Λαμίας. Εδώ έχουμε και τη δυνατότητα να προσθέσουμε και άλλη 

σχολική μονάδα, για όσους συναδέλφους διδάσκουν σε δύο η τρία σχολεία. 

• Το πεδίο Γλώσσα είναι ήδη Ελληνικά 

• Σύντομη περιγραφή μαθήματος (αν θέλουμε δίνουμε μια περιγραφή του μαθήματος 

που θα έχουμε δημιουργήσει. Κάτι σαν εισαγωγή δηλ.). 

• Μορφή μαθήματος. Έχουμε τις επιλογές Απλή μορφή και Μάθημα με ενότητες. Καλό 

είναι να επιλέξουμε την πρώτη. 

• Άδεια διάθεσης. Επιλέγουμε από Δεν έχει οριστεί, Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα, 

Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) το τελευταίο. 

• Διαθέσιμοι τύποι πρόσβασης. Και εδώ από τις επιλογές Ανοιχτό μάθημα, Απαιτείται 

εγγραφή, Κλειστό μάθημα, Ανενεργό μάθημα καλό είναι να επιλέξουμε το πρώτο. 

• Προαιρετικό συνθηματικό. Ας το αφήσουμε κενό. 
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Να σημειώσουμε πως σε ό,τι αφορά τις παραπάνω επιλογές μαθήματος μπορούμε ανά πάσα 

στιγμή να τις αλλάξουμε, όπως π.χ. αν θέλουμε το μάθημά μας να έχει ως προαπαιτούμενο την 

εγγραφή σε αυτό ή να το κλειδώσουμε ή και να το απενεργοποιήσουμε. 

Κατόπιν επιλέγουμε Δημιουργία μαθήματος (Εικ. 10). 

 

Εικ. 10 

Εφόσον έχουμε κάνει σωστά τα παραπάνω βήματα, δημιουργείται το μάθημά μας. Στο 

παράδειγμά μας βλέπουμε ότι υπάρχει και ο τίτλος που δώσαμε αρχικά (ΔΟΚΙΜΗ) και 

επιλέγουμε Είσοδος (Εικ. 11). 

 

Εικ. 11 
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Κι έχουμε μεταφερθεί στην καρτέλα του μαθήματός μας (Εικ. 12). 

 

Εικ. 12 

Στο αριστερό μέρος έχουμε μια κατάσταση με επιλογές που αφορούν ΜΟΝΟ την καρτέλα του 

μαθήματός μας, αυτού που έχουμε δημιουργήσει (Εικ. 13).  

 

                      Εικ. 13 

Ανεβάζω έγγραφα που θέλω να δουν οι μαθητές μου 

Κάνω προσθήκη ανακοίνωσης για τους μαθητές μου 

Ποια μέρα πρέπει να γίνει τι 

Ανταλλαγή μηνυμάτων με τους μαθητές 

Προσθήκη links  

Εδώ έχουμε πληθώρα εργαλείων-επιλογών, που θα δούμε παρακάτω. 
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Προς το παρόν αφήνουμε (κλείνουμε) τα Ανενεργά εργαλεία και επιλέγουμε Διαχείριση 

μαθήματος (Εικ. 14) και αναπτύσσεται το μενού με επιλογές (βλ. δίπλα Εικ. 15). 

 
                 Εικ. 14 

 
                Εικ. 15 

 

Επιλέγω το Εργαλεία και στην καρτέλα που εμφανίζεται έχω την επιλογή να ενεργοποιήσω 

όποιες επιλογές θέλω, απλά επιλέγοντας (κλικ) και με το βελάκι δεξιά αριστερά να τις 

μεταφέρω ως ενεργές ή ανενεργές (Εικ. 16). 

 

Εικ. 16 
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Τώρα σε ό,τι αφορά το μάθημά μας (έγγραφα, φύλλα ασκήσεων, επιπλέον σημειώσεις, 

υπερσύνδεσμοι κ.α.), επιλέγω το  Ανενεργά εργαλεία και κάθε φορά μεταφερόμαστε στο 

αντίστοιχο περιβάλλον της επιλογής μας (Εικ. 17). 

 

            Εικ. 17                 

 

Πως εγγράφουμε μαζικά τους μαθητές στο μάθημά μας 

Καταρχήν καλό είναι το μάθημά μας να το έχουμε κλειστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς 

να εγγράψουμε τους μαθητές στο μάθημά μας. Πρόσβαση σε αυτό θα έχουν μόνο όσοι 

βρίσκονται στη λίστα των χρηστών του μαθήματος.  

Αν ωστόσο έχουμε ήδη δημιουργήσει κάποιο μάθημα στο eclass, μπορούμε να αλλάξουμε 

τις ρυθμίσεις και να το κάνουμε κλειστό. Ακολουθούμε τη διαδρομή: Διαχείριση μαθήματος 

/ Ρυθμίσεις / Κλειστό (εικ. 18, 19, 20). Στη συνέχεια επιλέγουμε Υποβολή. 
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                 Εικ. 18 

 
                Εικ. 19 

 
Εικ. 20 
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Εγγραφή πολλών μαθητών στο μάθημα 

Ακολουθούμε τα εξής βήματα (από το μενού αριστερά): Διαχείριση μαθήματος / Χρήστες / 

Πολλών χρηστών. 

Εφόσον έχουμε ή μας έχει αποσταλεί η λίστα με τα ονόματα μαθητών ανά τμήμα, 

αντιγράφουμε από αυτήν όλα τα username από τη στήλη Όνομα χρήστη στο ΠΣΔ και 

κάνουμε επικόλληση και τέλος Προσθήκη. (Εικ. 21, 22).  

 

 

Εικ. 21 

 

Εικ. 22 


