ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
μέσω της η-ταξη
Με τις οδηγίες αυτές μπορείτε να εγγραφείτε σε όποιο άλλο μάθημα του
προγράμματος της τάξης σας, που βρίσκεται στην πλατφόρμα η-ταξη.
1. Πατάτε το σύνδεσμο https://eclass.sch.gr/ για να μπείτε στην ηλεκτρονική
τάξη. Ανοίγει η αρχική σελίδα και πατάτε κάτω στο πράσινο πλαίσιο στην

Είσοδο

Πατάτε ΕΔΩ

2. Συμπληρώνετε τον προσωπικό κωδικό σας στα κουτάκια και μετά
πατάτε Login

Username
Password

3. Τώρα βρίσκεστε στο δικό σας Χαρτοφυλάκιο, « Χαρτοφυλάκιο Χρήστη»
Εδώ θα βλέπετε τα μαθήματά σας, εφόσον έχετε εγγραφεί και
ανακοινώσεις για αυτά από τους δασκάλους σας.
Τώρα πατήστε στο εγγραφή σε μάθημα

4.Εδώ φαίνονται όλα τα μαθήματα του σχολείου σας σε μια λίστα.
Κάνετε τικ V στα μαθήματα του προγράμματος της τάξης σας. Υπάρχουν
τα μαθήματα για όλες τις ειδικότητες ανά τάξεις.

v

5. ΩΡΑΙΑ!!! Τώρα έχετε εγγραφεί στα μαθήματα!!!
Πώς θα δείτε τώρα τα μαθήματά σας???
Πρέπει να επιστρέψετε στο χαρτοφυλάκιο!!!
Πατήστε πάνω στη λέξη με τα μικρά γράμματα «Χαρτοφυλάκιο»
ή πάνω στο κουτάκι όπου φαίνεται
το προσωπικό σας
username
Χαρτοφυλάκιo
oο

Αν πατήσετε πάνω στο κουτάκι με το username θα εμφανιστούν πολλές
επιλογές. Καλύτερα να πατήσετε την πρώτη επιλογή το χαρτοφυλάκιο

μου

6. ΜΠΡΑΒΟ!!!
Τώρα είσαι στο χαρτοφυλάκιό σου. Μπορείς να δεις τα μαθήματα στα οποία
έχεις εγγραφεί αλλά και ανακοινώσεις του δασκάλου του κάθε μαθήματος.
Κάνεις κλικ στο μάθημα που σε ενδιαφέρει

Οι τελευταίες μου ανακοινώσεις.
Σ αυτές συνήθως ανακοινώνεται το πιο πρόσφατο μάθημα

7. ΤΩΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ!!!
Αυτή είναι η περιγραφή του μαθήματος

8. Το πιο πρόσφατο μάθημα θα εμφανιστεί κάτω από τις ΕΝΟΤΗΤΕΣ.
Συνήθως υπάρχει μια ημερομηνία κάτω από τον τίτλο του μαθήματος από την
οποία μπορείς να καταλάβεις αν το μάθημα είναι το πιο πρόσφατο.
Έγγραφα

Μηνύματα
Ενότητες
Συνδέσεις
Διαδικτύου

Την αριστερή μαύρη μπάρα την ανοίγεις για να ανοίξεις το ΕΓΓΡΑΦΑ, τις
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ κ. α, αν στο προτείνει ο δάσκαλός σου με σχετική
οδηγία που θα σας γράψει στο μάθημα.
Από την αριστερή μπάρα μπορείς να αφήσεις το μήνυμά σου στο δάσκαλό
σου και να ανεβάσεις ασκήσεις.
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

