
 

 

 

 

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη ή e-class) απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός με την είσοδό του στην υπηρεσία 

μπορεί να δημιουργήσει μαθήματα τα οποία θα ανήκουν στην σχολική μονάδα με την οποία είναι 

συνδεδεμένος ο λογαριασμός του στο ΠΣΔ. 

Τι είναι η η-τάξη (e-class); 

Περιγραφή 

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη ή e-class που είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση http://eclass.sch.gr απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη με πάνω από 10 χρόνια παραγωγικής λειτουργίας, 

εμπλουτίζει καθημερινά την κλασική διδασκαλία που πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο, με σύγχρονα 

εκπαιδευτικά εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης. 

Με τη γλώσσα των αριθμών, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μέχρι το 2017 βρίσκονται στο περιβάλλον της 

Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης 14.111 εγγεγραμμένοι Εκπαιδευτικοί και 26.059 εγγεγραμμένοι Μαθητές. Κατά 

το Σχολικό Έτος 2016-2017 υπήρχαν διαθέσιμα μέσω της η-Τάξης συνολικά 5.600 μαθήματα σε 1.120 

σχολεία από όλη τη χώρα. 

Η υπηρεσία διαθέτει πλέον αρκετά νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυνατότητα 

προσαρμοστικής (responsive) διεπαφής χρήστη ικανή να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε οθόνες 

διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται πλέον τα 

μαθήματά τους σε πολλαπλές σχολικές μονάδες. Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή 

αποτελούμενη από διακριτά υποσυστήματα (εργαλεία μαθήματος). 

Ο εκπαιδευτικός με την είσοδό του στην υπηρεσία μπορεί να δημιουργήσει μαθήματα τα οποία θα ανήκουν 

στην σχολική μονάδα με την οποία είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός του στο ΠΣΔ. 

 

 

 

Χαρακτηριστικά & λειτουργικότητα 

http://eclass.sch.gr/


 

Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές: Η πρόσβαση στην η-τάξη (e-class) γίνεται με τη χρήση ενός 

απλού φυλλομετρητή (web browser). Η πλατφόρμα η-τάξη (e-class) είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους 

φυλλομετρητές. 

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη: Η πλατφόρμα η-τάξη (e-class) διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική 

(responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις 

οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και 

smartphones. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην η-τάξη (e-class) στο tablet ή 

το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουτργικό iOS και Android. 

Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης: H πλατφόρμα η-τάξη (e-class) είναι συμβατή με διεθνή 

πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η 

ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα 

μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

Δημιουργία & Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: υποστηρίζονται: 

 διακριτοί τύποι μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή και κλειστά 

μαθήματα. 

 αντίγραφα ασφαλείας: διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις 

ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος. 

 Διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής (πρόσθετοι ρόλοι: βοηθός 

εκπαιδευτή, υπεύθυνος ομάδας, επισκέπτης). 

Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου. 

 Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού. 

 Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων. 



 Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML. 

 Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο . 

 Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. Δυνατότητα εξαγωγής 

σε πακέτο SCORM. 

Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας 

 Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος. 

 Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος. 

 Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 

 Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για ο,τιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα. 

 Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 

 Τηλεσυνεργασία: Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο με την 

πλατφόρμα Big Blue Button. 

 Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή 

μεταφόρτωσης αρχείων. 

 Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων. 

 Κουβέντα: Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, σε 

πραγματικό χρόνο. 

Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης 

 Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης 

κενού). 

 Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών. 

 Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών. 

 Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων. 

 Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων. 

 Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών. 

Επιπλέον, κάθε μάθημα διαθέτει νέα εμπλουτισμένα εργαλεία διαχείρισης που αφορούν τις ρυθμίσεις του 

μαθήματος, τους χρήστες, τα στατιστικά χρήσης, κλπ. 



Αναφορές - Επιπλέον υλικό 

Για τη χρήση και αξιοποίηση της υπηρεσίας η-τάξη (e-class) από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται μόνο η 

σύνδεση με τα στοιχεία λογαριασμού του εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ στην πλατφόρμα http://eclass.sch.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.openeclass.org 

Σύνδεση στην η-τάξη (e-class) 

Περιγραφή 

H σύνδεση στην πλατφόρμα η-τάξη (e-class) γίνεται με τα στοιχεία του λογαριασμού μας στο Π.Σ.Δ. 

Μεταβείτε στη σελίδα της πλατφόρμας 

Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Π.Σ.Δ. (δεξιά στην οθόνη). 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρήστες του Π.Σ.Δ. έχουν δικαιώματα εκπαιδευτή στη πλατφόρμα που σημαίνει ότι 

μπορούν να δημιουργούν μαθήματα. 

Πιθανά προβλήματα 

Τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στο η-τάξη (e-class) είναι : 

1. Να εμφανίζεστε ως μαθητής (στο προφίλ σας) 

2. Να μην εμφανίζεται το σχολείο σας στην λίστα 

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Υποστήριξης της Πλατφόρμας 'η-

τ@ξη' με τους παρακάτω τρόπους: 

 Πληροφοριακό Σϋστημα HelpDesk ΠΣΔ: http://helpdesk.sch.gr/ 

 e-mail: eclass@sch.gr 

 

 

 

http://eclass.sch.gr/
http://www.openeclass.org/
http://eclass.sch.gr/
http://helpdesk.sch.gr/
mailto:eclass@sch.gr


η-τάξη (e-class): Δημιουργήστε το δικό σας μάθημα 

Σκοπός 

Στη δραστηριότητα αυτή θα γνωρίσετε πώς να δημιουργείτε ένα νέο μάθημα στην η-τάξη (e-class) και να 

ρυθμίζετε τα βασικά του στοιχεία. 

Διδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να: 

 να δημιουργείτε νέο μάθημα στην πλατφόρμα η-τάξη (e-class) του ΠΣΔ 

 να ρυθμίζετε τις βασικές πληροφορίες του μαθήματός σας 

 να προσθέτετε ενότητες στο μάθημά σας 

Περιγραφή 

Θα δημιουργήσετε ένα μάθημα σχετικό με την ειδικότητά σας για κάποια τάξη στην οποία διδάσκετε. (π.χ. 

Πληροφορική Γ’ Γυμνασίου) 

Επεξεργασία προφίλ 

Οδηγηθείτε στην πλατφόρμα η-τάξη (http://eclass.sch.gr/) και συνδεθείτε με τα στοιχεία του ΠΣΔ (δεξιά στην 

αρχική οθόνη). 

 
 

Μόλις συνδεθείτε επιλέξτε από το μενού Επιλογές χρήστη->Το προφίλ μου 

http://eclass.sch.gr/


 

Πατήστε το κουμπί  και συμπληρώστε τα στοιχεία σας καθώς και μια εικόνα. 

Πατήστε      για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

 

Δημιουργία μαθήματος 

Έπειτα πατήστε  στη: Δημιουργία μαθήματος  για να δημιουργήσετε το μάθημά 

σας. 

Συμπληρώστε τον Τίτλο, την Σχολική Μονάδα στην οποία ανήκετε, την σύντομη περιγραφή του μαθήματος 

και στην μορφή επιλέξτε θεματικές ενότητες 



 

Αφήστε το μάθημά σας Ανοιχτό . 

 

  

Αποθηκεύστε και μεταβείτε στο νέο μάθημά σας. 

 

Από την οθόνη των μαθημάτων σας πατήστε το   και τώρα θα εμφανιστούν οι επιπλέον ρυθμίσεις του 

μαθήματός σας. 

Ενεργοποιήστε τα παρακάτω και πατήστε Υποβολή για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις. 

 

 

Επεξεργασία περιγραφής 



Μετά την: Υποβολή, επιλέγετε Επιστροφή 

   

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πατήστε στο μολύβι για να επεξεργαστείτε την περιγραφή του 

μαθήματος  . 

Προσθέστε μια εικόνα για το μάθημά σας έτσι ώστε να δείχνει πιο όμορφο. 

 

Από το αριστερό μενού επιλέξτε Πληροφορίες 



 

 και στη συνέχεια . Επιλέγετε έναν τύπο πληροφοριών συμπληρώνετε 

την περιγραφή και πατάτε . 

Θα πρέπει να προσθέσετε περιεχόμενο για τους παρακάτω τύπους πληροφοριών: 

 

 

 



η-τάξη (e-class): Προσθήκη υλικού στο μάθημά σας 

Σκοπός 

Στη δραστηριότητα αυτή θα γνωρίσετε πώς να προσθέτετε ενότητες στο μάθημά σας και σε κάθε ενότητα 

να εισάγετε υλικό. Το υλικό μπορεί να είναι κείμενο, έγγραφα, πολυμέσα, ασκήσεις κ.α. 

 

 

Διδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να: 

o να δημιουργείτε φακέλους και να ανεβάζετε αρχεία σε ένα μάθημά σας 

o να εισάγετε κείμενο σε μία ενότητα 

o να εισάγετε έγγραφα σε μια ενότητα 

o να εισάγετε πολυμέσα σε μια ενότητα 

o να δημιουργείτε εργασίες 

o να εισάγετε εργασίες σε μια ενότητα 

 

Περιγραφή 

Θα δημιουργήσετε μια ενότητα με διδακτικό υλικό για το μάθημά σας. Στο διδακτικό υλικό θα προσθέσετε 

τους μαθησιακούς στόχους, έγγραφα, παρουσίαση, video, συνδέσμους προς εξωτερικές πηγές κ.α. 

Προσθήκη ενότητας 

Στην αρχική σελίδα: Επιλογές χρήστη - Τα μαθήματά μου κι επιλέγετε το μάθημα που δημιουργήσατε στην 

προηγούμενη δραστηριότητα.  Στη συνέχεια πατήστε  Προσθήκη 

ενότητας   για να προσθέσετε μια νέα θεματική ενότητα. Οι θεματικές 

ενότητες θα μπορούσαν να είναι τα μαθήματα της ημέρας, ή περισσότερα από ένα μαθήματα που αφορούν 

το ίδιο διδακτικό αντικείμενο. 

Συμπληρώστε τον τίτλο, βάλτε στην περιγραφή μια εικόνα και στις ετικέτες συμπληρώστε λέξεις κλειδιά που 

αφορούν αυτή την ενότητα 



 

Προσθήκη αρχείων-εγγράφων 

Πριν αναρτήσετε έγγραφα (Word, PDF κλπ) σε ενότητες θα πρέπει να τα ανεβάσετε στην πλατφόρμα στον 

χώρο των Εγγράφων. Σε αυτόν τον χώρο καλό είναι να οργανώσετε τα έγγραφά σας σε φακέλους. 

Οπότε, επιλέξτε από το μενού αριστερά πατήστε Έγγραφα και στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο φάκελο 

με όνομα Ενότητα 

1 πατώντας το κουμπί  

Μπείτε στο φάκελο που δημιουργήσατε και ανεβάστε ένα έγγραφο Word και μια 

παρουσίαση PowerPoint ή PDF σχετικά με την ενότητα 1 χρησιμοποιώντας το 

κουμπί  . Συμπληρώστε τα πεδία που θεωρείτε απαραίτητα 

 

Προσθήκη πολυμέσων 

Κατά την ίδια λογική πριν αναρτήσετε ένα αρχείο video ή ένα σύνδεσμο προς ένα video (π.χ. youtube) θα 

πρέπει να το ανεβάσετε στον χώρο Πολυμέσα. 

Αν το εργαλείο Πολυμέσα βρίσκεται στα ανενεργά εργαλεία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το 

ενεργοποιήσετε: 



 

 

 

Έτσι πλέον, τα Πολυμέσα θα βρίσκονται στα Ενεργά εργαλεία.  



Αναζητήστε στο youtube ή σε κάποιο άλλο αποθετήριο ένα video σχετικό με την ενότητά σας. Για να το 

προσθέσετε στη λίστα των πολυμέσων πατήστε 

 

και έπειτα συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας 

 

Δημιουργία εργασίας 

Στο eclass μπορείτε να δημιουργήσετε εργασίες στις οποίες θα ζητάτε από τους μαθητές σας να σας τις 

παραδίδουν ηλεκτρονικά. Οι μαθητές μπορούν να σας παραδώσουν είτε αρχείο είτε κείμενο. Για να 

δημιουργήσετε μια νέα εργασία αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το εργαλείο Εργασίες 

Στη συνέχεια πατήστε   και συμπληρώστε την φόρμα ως 

ακολούθως 



 
 

Προσθήκη πληροφοριών στην ενότητα 

Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας πατώντας στον σύνδεσμο στο πάνω μέρος της 

σελίδας  

και στη συνέχεια μπείτε στην ενότητα. 

Πατώντας στο εργαλείο πάνω δεξιά μπορείτε να προσθέσετε υλικό στην ενότητά σας. 



 

Μπορείτε να προσθέσετε στην ενότητά σας τα εξής: 

 Κείμενο με τους διδακτικούς στόχους 

 Κείμενο με την ύλη του σχολικού βιβλίου που θε πρέπει να μελετήσουν οι μαθητές 

 Έγγραφο με επιπλέον πληροφορίες για την ενότητα 

 Το έγγραφο Powerpoint Παρουσίασης της ενότητας 

 Πολυμεσικό αρχείο με video σχετικό με την ενότητα 

 Εργασία για την ενότητα 

η-τάξη (e-class): Προσθήκη χρηστών 

Σκοπός 

Στη δραστηριότητα αυτή θα γνωρίσετε πώς να προσθέτετε μαθητές – χρήστες στο 

μάθημά σας 

Διδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να: 

  προσθέτετε χρήστες/μαθητές στην η-τάξη (e-class) σας 

Περιγραφή 

Προσθήκη χρηστών 

Κατ' αρχάς πηγαίνετε στην η-τάξη (https://eclass.sch.gr/) και συνδέεστε με τον 

λογαριασμό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) 

https://eclass.sch.gr/


Προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός χρήστη στο μάθημά σας είναι να έχει λογαριασμό 

στο ΠΣΔ. Για να αποκτήσουν οι μαθητές σας λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. θα πρέπει να 

ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία (απευθυνθείτε στον Καθηγητή Πληροφορικής 

του σχολείου σας). Εσείς θα προσθέσετε σαν μαθητές τους συναδέλφους σας στην 

επιμόρφωση. 

Από το αριστερό μενού επιλέξτε: Επιλογές χρήστη - Τα μαθήματά μου κι επιλέγετε το 

μάθημα που έχετε ήδη δημιουργήσει. Επιλέγετε Διαχείριση μαθήματος->Χρήστες 

 

Στη συνέχεια πατήστε .   Εισάγετε στο πεδίο του Επωνύμου το 

επώνυμο ενός συναδέλφου σας και πατήστε  

  

Στην λίστα που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί στα δεξιά για να εισάγετε τον χρήστη στο 

μάθημα 

 

Στην οθόνη των Χρηστών εμφανίζεται πλέον η λίστα με τους χρήστες του μαθήματος και 

μπορείτε να δώσετε επιπλέον δικαιώματα σε κάποιον χρήστη 

 

 

 



η-τάξη (e-class): Βαθμολόγιο 

Σκοπός 

Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε ένα βαθμολόγιο και θα βαθμολογήσετε τους μαθητές σας 

Διδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να: 

  δημιουργείτε βαθμολόγιο 

 προσθέτετε δραστηριότητες και ασκήσεις στο βαθμολόγιό σας 

 βαθμολογείτε τους μαθητές – χρήστες σας 

Περιγραφή 

Θα δημιουργήσετε ένα νέο βαθμολόγιο με 4 βαθμολογικά στοιχεία και θα βαθμολογήσετε τους μαθητές σας. 

Τα στοιχεία θα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και σε μια κανονική τάξη, δηλαδή: Προφορική 

εξέταση, Test, Πρόχειρο διαγώνισμα, Εργασίες 

Δημιουργία βαθμολογίου 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή βαθμολόγιο για να βαθμολογείτε τους μαθητές σας. Με αυτό 

τον τρόπο μπορείτε να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα πρόχειρο διαγώνισμα και μικρότερη στην 

προφορική εξέταση και στο τέλος να υπολογίζεται αυτόματα ο Μ.Ο. 

Αρχικά ενεργοποιήστε το εργαλείο Βαθμολόγιο 

 

 

Προσθέστε ένα νέο βαθμολόγιο πατώντας  

 

Θα δημιουργήσετε ένα βαθμολόγιο για το Α τρίμηνο οπότε εισάγετε τα στοιχεία 



 

Ανοίξτε το βαθμολόγιο και προσθέστε τους μαθητές σας πατώντας  . Στη συνέχεια 

πατήστε , επιλέξτε Συμμετοχή όλων των χρηστών (προκαθορισμένη επιλογή) και 

πατήστε . 

Αν όλα έχουν πάει καλά θα εμφανιστεί η λίστα των χρηστών. Πατήστε  

για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του βαθμολογίου. 

Θα προσθέσουμε στο βαθμολόγιο 3 δραστηριότητες και 1 εργασία χρησιμοποιώντας το κουμπί 

 

 

Δραστηριότητα 1: Προφορικά 



 

 

Δραστηριότητα 2: Test 

 

Δραστηριότητα 3: Πρόχειρο Διαγώνισμα 

 

Τέλος θα προσθέσετε την εργασία που είχατε δημιουργήσει την προηγούμενη εβδομάδα πατώντας 



 

Στο τέλος το βαθμολόγιό σας θα μοιάζει ως εξής: 

 
Για να βαθμολογήσετε τους μαθητές σας επιλέξτε μια-μια τις  δραστηριότητες και βάλτε βαθμό στους 

μαθητές. 

 

η-τάξη (e-class): Βιβλίο Ύλης 

Σκοπός 

Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε το βιβλίο ύλης για το μάθημά σας 

 

 

Διδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να: 



 χρησιμοποιείτε το εργαλείο Βιβλίο ύλης 

 προσθέτετε επαναλαμβανόμενο γεγονός στο Βιβλίο ύλης 

 επεξεργάζεστε μεμονωμένο γεγονός στο βιβλίο ύλης 

Περιγραφή 

Θα δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης στο οποίο θα καταγράφετε τα μαθήματά σας και την ύλη 

που διδάξατε. 

Δημιουργία βιβλίου ύλης 

Αρχικά ενεργοποιήστε το εργαλείο Βιβλίο ύλης (αν είναι απενεργοποιημένο) 

 

 

Θα προσθέσετε τα μαθήματά σας. Αν το μάθημά σας γίνεται 2 φορές την εβδομάδα θα πρέπει να εκτελέσετε 

τα παρακάτω βήματα 2 φορές, μία για κάθε μέρα της εβδομάδας 

Προσθέστε ένα νέο γεγονός πατώντας  

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ξεκινώντας από την ημερομηνία που ξεκινήσατε το πρώτο σας μάθημα. 

Προσέξτε στην επανάληψη να βάλετε 1 εβδομάδα 

 

Αν όλα έχουν πάει καλά θα εμφανιστεί στο ημερολόγιο μια μπλε κουκίδα κάθε ημέρα που έχετε μάθημα 



 

Πατήστε το κουμπί     για να δείτε όλα τα μαθήματά σας. 

 

Για να επεξεργαστούμε το 1ο μάθημα πατήστε το κουμπί στα δεξιά και μετά Επεξεργασία 

 

Αλλάξτε τον τίτλο του μαθήματος και γράψτε την ύλη που διδάξατε 



 

Στο τέλος πατήστε Αποθήκευση και στο παράθυρο επιβεβαίωσης πατήστε Όχι, μόνο αυτό για να 

τροποποιήσετε μόνο αυτό το μάθημα και όχι όλη την ακολουθία 

 

 

Open Eclass - Δημιουργία και Επεξεργασία Μαθήματος 

Περιγραφή 

Η πλατφόρμα η-τάξη βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό Open Eclass. Σας δίνουμε μερικά video tutorials με 

οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του Open Eclass. Οι οδηγίες αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό και στη 

λειτουργία της  η-τάξης. 

http://eclass.sch.gr/
http://www.openeclass.org/


Video 

Δημιουργία Μαθήματος 

https://youtu.be/CgigTzgquo0 

Ανάρτηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού 

https://youtu.be/W9PXVIqeVp4 

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος 

https://youtu.be/037rowXpM74 

Open Eclass - Προσθήκη χρηστών & Δημιουργία 

Βαθμολογίου 

Περιγραφή 

Η πλατφόρμα η-τάξη βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό Open Eclass. Σας δίνουμε μερικά video tutorials με 

οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του Open Eclass. Οι οδηγίες αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό και στη 

λειτουργία της  η-τάξης. 

Video 

Προσθήκη Χρηστών 

https://youtu.be/WMo7KL0A2wU  

Μαζική δημιουργία χρηστών 

https://youtu.be/Z3MtfjUs0Tc  

Δημιουργία Βαθμολογίου 

https://youtu.be/isDABhLrmxM  

 

 

https://youtu.be/CgigTzgquo0
https://youtu.be/W9PXVIqeVp4
https://youtu.be/037rowXpM74
http://eclass.sch.gr/
http://www.openeclass.org/
https://youtu.be/WMo7KL0A2wU
https://www.youtube.com/watch?v=Z3MtfjUs0Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Z3MtfjUs0Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Z3MtfjUs0Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Z3MtfjUs0Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Z3MtfjUs0Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Z3MtfjUs0Tc

