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

2ο μέρος - Μάθημα με εγγεγραμμένους μαθητές 

2o Φύλλο εργασίας  

1. Μπείτε στο eclass και συνδεθείτε με το λογαριασμός σας. Βρείτε το μάθημα που 
δημιουργήσατε την προηγούμενη ώρα και ανοίξτε το 

 
2. Επιλέξτε Χρήστες μαθήματος. Εδώ βλέπετε τους χρήστες που είναι γραμμένοι στο 
μάθημα. Προς το παρόν υπάρχει μόνο ο εαυτό σας. 
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3. Επιλέξτε «Προσθήκη ενός χρήστη» 

 
4. Γράψτε το username του διπλανού σας και πατήστε «Αναζήτηση». 

 
Αν βρεθεί τότε εμφανίζεται με τα πλήρη στοιχεία του και επιλέγοντας «Εγγραφή 
νέου χρήστη στο μάθημα» ολοκληρώνετε την εγγραφή του. 
Για την εγγραφή μαθητών χρειάζεται πρώτα να είναι εγγεγραμμένοι στο σχολικό 
δίκτυο. Αυτό γίνεται από τον Διευθυντή ή τον υπεύθυνο διαχειριστή 
μηχανοργάνωσης του Σχολείου που γνωρίζει τους κωδικούς του email του σχολείου 
ή και από τους ίδιους τους μαθητές αν γίνει ειδική ρύθμιση από το υπεύθυνο. Η 
διαδικασία εγγραφής δεν είναι δύσκολη και στο λύκειο δεν απαιτεί έγκριση 
κηδεμόνα.  
Φυσικά υπάρχουν επιλογές για διαγραφή των χρηστών, απόδοση δικαιωμάτων 
βοηθού ή εκπαιδευτικού. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε και ομάδες 
χρηστών. Αυτό βοηθά στην οργάνωση του μαθήματος με εργασίες ανά ομάδες. 
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Υποσυστήματα που λειτουργούν και φαίνονται μόνο από τους χρήστες. 
 
Υπάρχουν υποσυστήματα (εργαλεία) όπως: 

 η γραμμή μάθησης 
 οι εργασίες 
 ανταλλαγή αρχείων 
 ερωτηματολόγια 
 wiki 
 κουβέντα 
 συζητήσεις 
 ομάδες 

Που λειτουργούν μόνο εφόσον έχουμε εγγεγραμμένους χρήστες (μαθητές). Ειδικότερα 
το υποσύστημα «Ανακοινώσεις» αποκτά ιδιαίτερη δυναμική γιατί ό,τι ανακοίνωση 
αναρτήσουμε στο μάθημα μας, αυτόματα, στέλνεται μαζικά στα email των χρηστών του 
μαθήματος. 

Εμείς θα εξετάσουμε αναλυτικά τη γραμμή μάθησης και τις εργασίες. 

1. Επιλέξτε «Γραμμή μάθησης». Στη γραμμή μάθησης καθορίζουμε τη σειρά που θα 
πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής κατά τη μελέτη του υποστηρικτικού υλικού και τις 
ασκήσεις που ανεβάσαμε. (π.χ. για να διδάξουμε μια ενότητα θα πρέπει ο μαθητής να 
μελετήσει μια παρουσίαση που έχουμε στα έγγραφά μας, μετά να δει μια ταινία που 
έχουμε στα πολυμέσα και τέλος να κάνει μια άσκηση που έχουμε δημιουργήσει στην 
αυτοαξιολόγηση.) 

 

2. Αν είναι ανενεργό πατήστε (ενεργοποίηση) και θα ενεργοποιηθεί. (Δηλ.θα φαίνεται και 
στο χρήστη του μαθήματος). Θα μπορούσαμε να το ενεργοποιήσουμε και από το 
εργαλείο διαχείρισης «Ενεργοποίηση εργαλείων» 
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3. επιλέξτε Δημιουργία 

 
4. Γράψτε το όνομα της γραμμής μάθησης και σχολιάστε τη. 

 
5. Πατήστε «Δημιουργία» 

 
6. Πατήστε το εικονίδιο “edit” 
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7. Από το παράθυρο «Διαμόρφωσης γραμμής μάθησης» επιλέξτε Προσθήκη Εγγράφου 

 

8. επιλέξτε την παρουσίαση και πατήστε «Προσθήκη επιλεγμένων». 
9. Κατόπιν προσθέστε ένα σύνδεσμο και μια άσκηση αυτοαξιολόγησης 
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10. Πατώντας τώρα τη γραμμή μάθησης βλέπουμε τι δημιουργήσαμε. 

 
11. Πατήστε το κουμπί «παρακολούθηση»  . Μπορούμε να παρακολουθούμε αν οι 

μαθητές μας μελέτησαν το υποστηρικτικό υλικό και αν έκαναν τις ασκήσεις. Επίσης να 
δούμε πόση ώρα έκαναν και πότε το έκαναν. 
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Υποσύστημα (εργαλείο) Εργασίες 

Με το υποσύστημα «εργασίες» μπορούμε: 

a) Να διαμοιράσουμε στους χρήστες  φύλλα εργασίας που τα έχουμε φτιάξει με το 
word. 

b) Να τα συμπληρώσουν οι μαθητές και να τα υποβάλουν στον καθηγητή 
c) Ο εκπαιδευτικός να τα διορθώσει, να τα σχολιάσει. 
d) οι μαθητές να δουν τους βαθμούς τους και τα σχόλια. 

1. Πατήστε εργασίες  

 
και ενεργοποιήστε το 

2. Ανοίξτε το word και ετοιμάστε το πιο κάτω φύλλο εργασίας 
Φύλλο εργασίας  
Μπείτε στο google και βρείτε ποια είναι η πρωτεύουσα του Κονγκό 
Η πρωτεύουσα του Κονγκό είναι η …………………………………. 
Βρείτε πως λεγόταν παλιότερα το Κονγκό ………………. 
Ποιου ευρωπαϊκού κράτους ήταν αποικία το Κονγκό ………………………………. 

3. Αποθηκεύστε το και ονομάστε το «φύλλο_εργασίας_ΚΟΝΓΚΟ.doc» 
4. Κατόπιν ανεβάστε το στα έγγραφα του μαθήματος 
5. Πατήστε Δημιουργία εργασίας 

γράψτε σαν τίτλο «Εργασία για το Κονγκό» 
και στη περιγραφή γράψτε: 

1. Κατεβάστε το φύλλο εργασία πατώντας εδώ 
2. Κάντε τις δραστηριότητες που ζητάει 
3. Συμπληρώστε τα κενά και υποβάλτε το 

Η οθόνη σας θα είναι κάπως έτσι: 
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Τώρα θα κάνουμε τη λέξη «εδώ» υπερσύνδεσμο προς το φύλλο εργασίας που 
φτιάξαμε. 

6. Μαυρίστε τη λέξη «εδώ» και επιλέξτε το εικονίδιο .  

 
7. Πατήστε εύρεση 
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8. επιλέξτε Φυλλο εργασίας Κονγκό 
9. και άνοιγμα σε νέα σελίδα 

 
10. και εισαγωγή 
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Η λέξη «εδώ» θα γίνει υπερσύνδεσμος με μπλε γράμματα και υπογραμμισμένη

 
11. Ορίστε τη προθεσμία υποβολής της από τους μαθητές και πατήστε «Προσθήκη». Η 

εργασία δημιουργήθηκε. 

Για το δείτε από τη πλευρά του μαθητή αποσυνδεθείτε από το eclass και ζητήστε από τον 
διπλανό σας (που ήδη τον έχετε γράψει σαν χρήστη του μαθήματος») να συνδεθεί.  

1. μπείτε στο μάθημα και επιλέξτε «Εργασίες» 

 

2. Μπείτε στην εργασία 
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3. Πατώντας τον υπερσύνδεσμο «εδώ» κατεβάζετε το φύλλο εργασίας. 
4. Το συμπληρώνετε και το αποθηκεύετε. 
5. Από το πλαίσιο Υποβολή πατήστε «Επιλογή αρχείου» 
6. βρείτε το αρχείο, γράψτε σχόλια (αν έχετε) και υποβάλτε το 
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Έλεγχος και βαθμολογία εργασίας 

1. Συνδεθείτε στην Η-τάξη. 
2. ανοίξτε τις εργασίες

 

βλέπετε ότι σας έχει υποβληθεί μια εργασία που δεν την βαθμολογήσατε 

3. Ανοίξτε την εργασία

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες. Να τις βαθμολογήσετε. Να τις σχολιάσετε. 


