
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ (e-class) 

 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΟΛΒΙΟΥ 

ΤΗΛ : 2541095231 

e-mail :mail@gym-olviou.xan.sch.gr 

mailto:mail@gym-olviou.xan.sch.gr


 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πληκτρολογήστε στο google : η τάξη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Θα οδηγηθείτε στην διπλανή οθόνη και 

θα πατήσετε κλικ πάνω στον σύνδεσμο : 

Ηλεκτρονική Τάξη(η-Τάξη) 



 

 

3. Θα εμφανιστεί η διπλανή οθόνη 
της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) 
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  
( Π.Σ.Δ ) .Μπορείτε να αποφύγετε 
τα βήματα 1. και 2. και να βρεθείτε 
εδώ κατ΄ευθείαν αν 
πληκτρολογήσετε τον σύνδεσμο : 
https://eclass.sch.gr 

 

4. Οι μαθητές που έχουν 
λογαριασμό στο Π.Σ.Δ θα 
συνδεθούν σ΄αυτόν με τους 
κωδικούς που έχουν και θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και 
συνεπώς να αλληλεπιδρούν με τον 
καθηγητή , ενώ οι υπόλοιποι που 
δεν έχουν λογαριασμό στο Π.Σ.Δ  
θα μπορούν να κάνουν αναζήτηση 
μαθημάτων και αφού βρούν τον 
νομό Ξάνθης , θα πατήσουν πάνω 
και θα πάνε στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και θα βρουν το 
σχολείο τους και πατώντας πάνω 
στον σύνδεσμο του σχολείου θα 
μπορούν μόνο να ΒΛΕΠΟΥΝ τα 
ανοικτά μαθήματα(απλή μελέτη- 
ανάγνωση)  χωρίς αλληλεπίδραση 
με τον καθηγητή 

https://eclass.sch.gr/


 

5.  ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ  : και πάτησαν σύνδεση με 
λογαριασμό sch.gr θα εμφανιστεί η διπλανή οθόνη όπου 
πρέπει να συμπληρώσουν το Όνομα Χρήστη (Username) 
και τον Κωδικό ( Password ) που τους έχει δοθεί από το 
Π.Σ.Δ και να πατήσουν σύνδεση . 



 
 

6. Έτσι βρίσκονται στο δικό 
τους χαρτοφυλάκιο ( εικονική 
τσάντα ) όπου το πρώτο 
πράγμα που πρέπει να κάνουν 
είναι η εγγραφή στο μάθημα ή 
τα μαθήματα 

 

Έτσι αν πατήσουμε εγγραφή 
θα παρουσιαστούν όλα τα 
μαθήματα που έχουν 
δημιουργήσει οι καθηγητές 
και θα οδηγηθούμε στην 
παρακάτω εικόνα 



 
 
 

7. Πρέπει να αποφασίσετε ποια μαθήματα 
θέλετε να παρακολουθήσετε και να εγγραφείτε 
σ΄ αυτά επιλέγοντας το κουτάκι που βρίσκεται 
αριστερά από τον τίτλο του κάθε μαθήματος 

Μετά την επιλογή εμφανίζεται ένα «τσέκ» ∨ 
στο κουτάκι και ένα «τσέκ» ∨ δίπλα από τον

 
τίτλο κάθε μαθήματος 

 

Όταν επιλέξουμε τα μαθήματα που θέλουμε και 
τελειώσουμε πατάμε Επιστροφή 



 

Έτσι επιστρέφουμε στο αρχικό μας 
χαρτοφυλάκιο όπου βλέπουμε όλα τα 
μαθήματα στα οποία έχουμε εγγραφεί . 

 

Πατώντας πάνω στο κάθε μάθημα 
βλέπουμε το μάθημα με την ύλη ,τις 
ασκήσεις , τις εργασίες κ .α 



 
 

Όταν επιλέγουμε να εγγραφούμε σε 
κάποιο ή κάποια μαθήματα τότε : 

 

Στο δεξί μέρος κάθε μαθήματος δίπλα από 
το όνομα του καθηγητή και στη στήλη 
Τύπος βλέπετε ένα λουκέτο , αν αυτό είναι 
ανοικτό τότε έχουμε «ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς σύνδεση» και μπορείτε 
να συμμετέχετε επίσης μπορούν να 
συμμετέχουν και αυτοί που μπήκαν χωρίς 
κωδικούς ,  αν ε ίν αι κλει δωμέν ο με  
έ να  κόκκινο μολύβι τότε είναι 
«ανοικτό με εγγραφή» δηλαδή επιτρέπει 
την εγγραφή μόνον σ΄ αυτούς που 
συνδέθηκαν με κωδικούς του Π.Σ.Δ 



 

 αν  εί ναι κ λει δωμέ νο χωρίς κόκκ ινο μολύ βι  
δεν σας επιτρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα (βγάζει 
ένα απαγορευτικό στο κουτάκι επιλογής) και δεν 
μπορείτε να εγγραφείτε σ΄ αυτό το μάθημα . 

 

Αν πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούμε τότε κάνουμε 
«κλίκ» πάνω στο μάθημα και μας βγάζει σε μία οθόνη 
όπου γράφουμε ένα μήνυμα στον καθηγητή του 
μαθήματος π.χ « Είμαι ο Νίκος  Δημητρίου του Β1 
τμήματος και θέλω να γραφτώ στο μάθημα σας» και 
πατάμε «Υποβολή αίτησης» 

 

Μετά την επιτυχή υποβολή αίτησης επιστρέφουμε στο 
χαρτοφυλάκιο όπου μας πληροφορεί ότι η αίτηση 
στάλθηκε στον καθηγητή ή τους καθηγητές του 
μαθήματος. 

 

Έτσι όταν την παραλάβει ο καθηγητής θα σας 
απαντήσει σχετικά με το αίτημα . 

 

Αν πατήσουμε επιστροφή τότε : 



 

 

8. Μας γυρίζει πίσω , όπου βλέπουμε όλα 
τα μαθήματα στα οποία έχουμε εγγραφεί . 

 

Αν κάναμε λάθος ή θέλουμε να 
«ξεγραφτούμε» από το μάθημα τότε 
πατάμε εδώ 
και κάνουμε «Απεγγραφή από το μάθημα» 

 

Έτσι μένουν μόνο τα μαθήματα στα οποία 
έχουμε κάνει εγγραφή και πατώντας πάνω 
στο κάθε μάθημα βλέπουμε το μάθημα με 
την πιθανώς καινούργια ύλη ,τις ασκήσεις 
τις εργασίες κ .α 



9.  Όταν τελειώσουμε θα πρέπει να 
αποσυνδεθούμε με τον σωστό τρόπο 
πράγμα πολύ σημαντικό γιατί αν απλά 
κλείσουμε το παράθυρο περιήγησης 
πιθανόν να παραμένουμε σε σύνδεση και 
να επιβαρύνουμε το δίκτυο του Π.Σ.Δ. 

 

Έτσι στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης μας 
εμφανίζεται το όνομα μας όπου πατώντας 
επάνω με αριστερό «κλίκ» ανοίγει ένα 
μενού όπου στο τέλος γράφει «Έξοδος» 

 

Πατάμε το «έξοδος» και κάνουμε έτσι 
σωστή αποσύνδεση από το Π.Σ.Δ 


