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Καλησπέρα σας. 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Λόγω υπερφόρτωσης όχι μόνο της σελίδας αλλά ολόκληρου 

του Δικτύου,  είναι δύσκολη η ανάρτηση των μαθημάτων. Λίγη υπομονή.   

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Πληκτρολογώ τη διεύθυνση eclass.sch.gr  πατώ «σύνδεση με λογαριασμό» και σημειώνω τους 

κωδικούς μου. 

2. Επιλέγω «εγγραφή σε μάθημα». Στη στήλη «εγγραφή» κάνω κλικ στο τετραγωνίδιο που υπάρχει  

στη γραμμή πριν από το μάθημα και τον διδάσκοντα.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: αν το μάθημα είναι κλειδωμένο (κλειδαριά χωρίς κόκκινο μολύβι), πρέπει να κάνετε αίτημα εγγραφής στον 

καθηγητή. Το μήνυμα απαντάται  ηλεκτρονικά αμέσως, οπότε συνεχίζετε στο επόμενο βήμα. 

3. Πατώ και ανοίγω το μάθημα. 

4. Πατώ αριστερά την επιλογή  «Ἐγγραφα». Πατώ δεξιά στην οθόνη να κατέβει το έγγραφο που με 

ενδιαφέρει, το οποίο ανοίγω και αποθηκεύω. 

5. Επεξεργάζομαι το θέμα και αποθηκεύω τις απαντήσεις μου. 

6. Αριστερά επιλέγω «μηνύματα» και κάνω κλικ στο «νέο μήνυμα μαθήματος». Στο έγγραφο που 

ανοίγει, στην ένδειξη «από» βλέπω το όνομά μου. Πατώντας μέσα στο παράθυρο της ένδειξης 

«Προς» επιλέγω το όνομα του διδάσκοντα. Στην ένδειξη «θέμα» σημειώνω «τον τίτλο του 

μαθήματος» και στην ένδειξη «μήνυμα» σημειώνω «απαντήσεις» και ό,τι άλλο τυχόν θέλω. 

7. Στην ένδειξη «Συνημμένο αρχείο» κλικάρω «επιλογή αρχείου» και πάνω στο έγγραφο που θέλω να 

αποστείλω στον καθηγητή μου κάνω διπλό κλικ. Το όνομα του εγγράφου αυτού θα φανεί δίπλα στην 

ένδειξη «επιλογή αρχείου» 

8. Πατώ «Αποστολή» και το έγγραφο μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο Χαρτοφυλάκιο  του καθηγητή. Αν 

θέλω να στείλω και άλλο έγγραφο, ξεκινώ πάλι τη διαδικασία από το σημείο «νέο μήνυμα 

μαθήματος». 

 

9. Μετά την αποστολή, σε περίπτωση που  υπάρχουν  σχόλια του καθηγητή στις απαντήσεις μου, αν 

κλικάρω το μάθημα (κάτω από την ένδειξη «τα μαθήματά μου»), θα δω αριστερά στην επιλογή 

«μηνύματα» έναν αριθμό. Σ’ αυτή την περίπτωση ανοίγω το έγγραφο και διαβάζω τα σχόλια του 

καθηγητή μου. 

 
 Υ.Γ. όποιος εντοπιστεί να κυκλοφορεί έχει διήμερη 
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