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Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr) 

1o Φύλλο εργασίας  

1. Μπείτε στον ιστοχώρο  eclass.sch.gr 

 

2. Πατήστε σύνδεση 
3. Συμπληρώστε το username και το password που σας έχει δοθεί από το σχολικό 

δίκτυο και θα δείτε το προσωπικό σας  χαρτοφυλάκιο στο eclass 

 

4. Πατήστε δημιουργία μαθήματος. Ξεκινάει ο οδηγός δημιουργίας μαθήματος… 

το όνομά σας το σχολείο  σας 

τα μαθήματα σας 
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5. συμπληρώστε τον τίτλο του μαθήματός σας (τώρα, για το σεμινάριο συμπληρώστε 
«Δοκιμαστικό μάθημα») και πατήστε επόμενο βήμα. 

6. στην επόμενη οθόνη γράψτε ένα κείμενο με το οποίο περιγράφετε το μάθημα σας. 
πχ γενική περιληπτική περιγραφή, στόχοι κλπ. 

 
7. στην επόμενη οθόνη ορίζουμε αν το μάθημα μας είναι  

a. ανοικτό (δηλαδή το βλέπουν όλοι όσοι μπαίνουν στον ιστοχώρο του 
σχολείου στο eclass.sch.gr)  

b. κλειστό (δηλ.το βλέπουν όσοι χρήστες του σχολικού δικτύου (μαθητές ή 
καθηγητές)   έχουμε εγγράψει στο μάθημα σαν μέλη [θα το κάνουμε 
παρακάτω]. 

c. ανενεργό (το βλέπει μόνο ο εκπαιδευτικός που το φτιάχνει) 
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και ενεργοποιούμε τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουμε και θα φαίνονται 
από τους μαθητές (μπορεί να γίνει και μετέπειτα). 

 
Αφήστε το «Ανοικτό μάθημα» και ενεργοποιήστε τα υποσυστήματα: 

 Συνδέσεις διαδικτύου 
 Έγγραφα 
 Πολυμέσα 
 Αυτοαξιολόγηση 

 
και πατήστε «δημιουργία μαθήματος». 
Μόλις δημιουργήσατε το πρώτο σας μάθημα. 
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8. Μπείτε πατώντας είσοδο 

 
Ενεργά εργαλεία (υποσυστήματα) είναι αυτά που είχαμε ενεργοποιήσει κατά την 
δημιουργία του μαθήματος και είναι αυτά που βλέπουν όσοι μπαίνουν στο 
μάθημα.  

9. Πατώντας το εικονίδιο μπαίνουμε σε κατάσταση edit και μπορούμε να 
τροποποιήσουμε το περιεχόμενο που γράψαμε (δοκιμάστε το). 

10. Πατώντας το + μπορούμε να γράψουμε τις θεματικές ενότητες του προγράμματος 
σπουδών που καλύπτει το μάθημα μας. 
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Τα Υποσυστήματα (εργαλεία) 

«Συνδέσεις διαδικτύου» 
 

1. Επιλέξτε το εργαλείο «Συνδέσεις διαδικτύου» 

 
2. Πατήστε «Προσθήκη συνδέσμου» 

 
και συμπληρώστε στο πεδίο URL (διεύθυνση στο web) μια διεύθυνση ιστοσελίδας 
σχετική με το μάθημα σας. [για τις ανάγκες του σεμιναρίου συμπληρώστε τη 
διεύθυνση του σχολικού δικτύου www.sch.gr και στο όνομα του συνδέσμου γράψτε 
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«Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»]. Στη περιγραφή μπορείτε να συμπληρώστε 
ενημερωτικά στοιχεία για την ιστοσελίδα.[γράψτε «αρχική σελίδα του ΠΣΔ»] 

3. προσθέστε και τους συνδέσμους webmail.sch.gr που είναι το webmail του σχολικού 
δικτύου καθώς και τον σύνδεσμο eclass.sch.gr που είναι η αρχική σελίδα της Η-
τάξης. 

4. Πατήστε «προσθήκη κατηγορίας» με αυτή την επιλογή μπορούμε να 
ομαδοποιήσουμε τους συνδέσμους. 

 
5. Γράψτε στο όνομα της κατηγορίας «Σχολικό Δίκτυο» 
6. Κατόπιν δημιουργήστε και τη κατηγορία «Μαθήματα» 
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7. Πατήστε το εικονίδιο (edit) στο σύνδεσμο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
επιλέξτε κατηγορία «Σχολικό δίκτυο» 

 
8. Κάντε το ίδιο και στο σύνδεσμο «webmail σχολικού δικτύου» 
9. Στο σύνδεσμο Η-τάξη επιλέξτε κατηγορία «Μαθήματα» 

τώρα οι Συνδέσεις Διαδικτύου φαίνονται κάπως έτσι: 

 
Οι κατηγορίες φαίνονται σαν φάκελοι που αν τους ανοίξετε (με διπλό κλικ) θα δείτε 
τους συνδέσμους της κατηγορίας. 
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Εργαλείο (Υποσύστημα) «Εγγραφα» 
 

1. Πατήστε στο υποσύστημα «Εγγραφα».  
Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις σημειώσεις τις παρουσιάσεις σας και ότι άλλο υλικό 
θεωρείτε υποστηρικτικό για το μάθημα σας. Θα είναι στη διάθεση όλων που 
μπαίνουν στο μάθημά σας, αν είναι «ανοιχτό» ή μόνο στους μαθητές σας αν είναι 
«κλειστό». 

 
2. Επιλέξτε «Ανέβασμα αρχείου στον εξυπηρετητή» 

 
Επιλέξτε ένα αρχείο doc, docx ή και pdf με τις σημειώσεις σας ή κάποιο ppt, pptx 
παρουσίασης.[Για το σεμινάριο επιλέξτε το αρχείο eclass_Παρουσίαση.pptx] 
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Γράψτε αν το επιθυμείτε τίτλο, Σχόλια κλπ και πατώντας το κουμπί «Ανέβασμα» 
ανεβάστε το. 

 
ΥΠOΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι μικρότερο από 180MByte. 
Ο συνολικός χώρος που έχετε στη διάθεσή σας για έγγραφα για κάθε μάθημα είναι 
200ΜByte. 
Πόσο διαθέσιμο χώρο έχετε μπορείτε να δείτε αν επιλέξτε «Επισκόπηση 
αποθηκευτικού χώρου» 

 
 
Μπορείτε και εδώ να δημιουργήστε καταλόγους και να μοιράσετε τα αρχεία που 
ανεβάσατε σε καταλόγους . 
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Υποσύστημα (εργαλείο) Πολυμέσα 

1. Πατήστε το εργαλείο «Πολυμέσα». Η λειτουργία του είναι παρόμοια με τα έγγραφα 
αλλά εδώ είναι καλύτερα να ανεβάζετε εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο ή συνδέσμους από 
το Youtube ή άλλους ιστοχώρους με βίντεο και animations  (κινούμενα σχέδια). 

 

2. Πατήστε «Προσθήκη πολυμεσικού υλικού» και επιλέξτε την εικόνα επαλ_art.png 

 
γράψτε τίτλο ΕΠΑΛ Υμηττού και ανεβάστε το. 
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3. Πατήστε προσθήκη «συνδέσμου βίντεο» 

 
4. Μπείτε στο youtube, βρείτε ένα βίντεο, αντιγράψτε το URL και επικολλήστε το στο 

πεδίο URL. Γράψτε ένα τίτλο και πατήστε  «Προσθήκη».  
(ή συμπληρώστε το URL https://www.youtube.com/watch?v=F9avndgcJM8 και γράψτε 
τίτλο «Project του Βπ Υμηττού») 

5. Από την επιλογή «Επισκόπηση αποθηκευτικού χώρου» δείτε τον διαθέσιμο χώρο που 
έχετε για το μάθημα. 
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Υποσύστημα (εργαλείο) Αυτοαξιολόγηση 
 

1. Πατήστε «Αυτοαξιολόγηση». Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε Τεστ αυτοαξιολόγησης 
για τους μαθητές σας. Οι δυνατές μορφές που μπορεί να έχουν είναι πολλαπλής 
επιλογής, ταιριασμα φράσεων, συμπλήρωμα κενών και επιλογής σωστού ή λάθους. 

 

2. επιλέξτε Νέα Άσκηση. 

 

Γράψτε όνομα άσκησης «Τεστ1». Επιλέξτε: 
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a. όλες οι ερωτήσεις να είναι σε μια σελίδα 

b. Να λήξη η άσκηση σε ένα μήνα (δηλ.οι μαθητές πρέπει να την κάνουν μέσα σε 
αυτόν τον μήνα.) 

c. Να έχει χρονικό περιορισμό 10 λεπτά.      κλπ 

Πατήστε «δημιουργία» για να δημιουργηθεί. 

 

3. Επιλέξτε νέα ερώτηση 
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Στην οθόνη βλέπουμε την επιφάνεια εργασίας  με την οποία δημιουργούμε την 
ερώτηση. Η οποία αποτελείται: 

 

 από το πεδίο που γράφουμε την ερώτηση 

 έναν Editor html (τον έχετε δει και σε πολλά άλλα εργαλεία)  με τον οποίο 
εμπλουτίζουμε την ερώτηση με σχόλια, εικόνες, βίντεο κλπ. 

 προσθήκη εικόνας (μην το χρησιμοποιείται έχει πρόβλημα) 

 Τύπο Απάντησης 

Ας δούμε καλύτερα τον html editor.  Έχει εργαλεία διαμόρφωσης του κειμένου όπως στο 
word (B,I,U, χρώμα, γραμματοσειρά  γραμμάτων, στοίχιση κλπ).  

 

Αλλά και εργαλεία με τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε στο κείμενο εικόνες (πού 
έχουμε στα έγγραφα η τα πολυμέσα του μαθήματος ή με το url τους από το ιντερνετ). 

Επίσης να ορίσουν λέξεις ή και εικόνες σαν συνδέσμους προς ιστοσελίδες 

Ακόμη να βάλουμε μέσα στο κείμενο να παίζει βίντεο είτε αναδυόμενο σε νέο 
παράθυρο . 

Και όσοι ξέρουν κώδικα html να το δουν και να το επεξεργαστούν  σε μορφή html 

4. Γράψτε στο πεδίο Ερώτηση «Ποιο είναι το σχολείο της φωτογραφίας;» 

5. Πατήστε το εικονίδιο  
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6. πατήστε το εικονίδιο  
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7. επιλέξτε πολυμέσα και βάλτε την εικόνα «ΕΠΑΛ Υμηττού». 

 

8. Πατήστε εισαγωγή 

 

9. Πατήστε «εντάξει»  
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10. Συμπληρώστε της δυνατές απαντήσεις όπως στο σχήμα. 

11. Πατήστε στη Προσθήκη Απαντήσεων +απαντ. Γράψτε στη  νέα απάντηση «ΕΠΑΛ 
Δάφνης» 
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12. Ορίστε την σωστή, βαθμολογήστε την με 5 και αν θέλετε γράψτε σχόλια. 

13. πατήστε δημιουργία. 

 


