
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ Η-ΤΑΞΗ 

 

Σημείωση:  

Προϋπόθεση για την εγγραφή του μαθητή είναι να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΠΣΔ και 

να διαθέτει username & password της μορφής: a999999@sch.gr 

Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή δείτε τις οδηγίες (για εγγραφή έως 30/3/2020) στον 

σύνδεσμο https://register.sch.gr/students/  

 

Βήμα 1 

Ανοίγουμε τον browser (Chrome / Firefox / Edge) και γράφουμε στην γραμμή διεύθυνσης: 

eclass.sch.gr 

 

 

Βήμα 2 

Μόλις εμφανιστεί η παραπάνω σελίδα, κάνουμε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr 
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Βήμα 3 

Δίνουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του λογαριασμού μας στο ΠΣΔ και πατάμε Σύνδεση 

και περιμένουμε να συνδεθούμε στην ψηφιακή μας τάξη… 

 

 

Η διαδικασία αυτή θα γίνεται κάθε φορά που επιθυμείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική τάξη 

  



Τα επόμενα βήματα θα γίνονται μόνο όταν θέλουμε να εγγραφούμε σε νέο μάθημα. 

Υπεύθυνος για το κάθε μάθημα είναι ο εκπαιδευτικός του σχολείου. 

Αν υπάρχουν ανακοινώσεις για τους μαθητές, αυτές θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, 

όπου αναγράφονται. 

 

 

Βήμα 4 

Πατάμε Εγγραφή σε μάθημα (το πράσινο κουμπί)  

 

 

Παρατηρώντας κάτω από το Χαρτοφυλάκιο χρήστη, αναγράφεται η σχολική μονάδα του μαθητή. 

 

Αφού ελέγξετε ότι η σχολική μονάδα είναι η σωστή, μπορείτε να διαλέξετε τα μαθήματα κάνοντας 

κλικ στο κουτάκι του μαθήματος της στήλης Εγγραφή. Το μάθημα έχει επιλεχθεί μόλις εμφανιστεί 

ένα πράσινο τσεκ δεξιά του ονόματός του. 

 

 



 

Μόλις τελειώσετε την επιλογή των μαθημάτων πατήστε Επιστροφή.  

 

Βήμα 5 

Για να εισέλθω σε ένα εγγεγραμμένο μάθημα, απλά κάνω κλικ πάνω στο όνομά του. 

 

Βήμα 7 

Μόλις μπούμε στο μάθημα που επιλέξαμε, θα δούμε την περιγραφή του, τυχών ανακοινώσεις που 

έχουν αναρτηθεί (πχ. Εργασία) και στο αριστερό μενού, από την επιλογή Έγγραφα να δούμε τα 

έγγραφα που έχει ανεβάσει ο καθηγητής. 

 



 

Μπορώ να ανοίξω το έγγραφο που θέλω, απλά κάνοντας κλικ πάνω στο όνομά του, ή να το 

κατεβάσω στον Η/Υ μου πατώντας στο εικονίδιο  

 

Καλή επιτυχία! 

 

Θωμάς Δράκος 

Καθηγητής ΠΕ84 

tdrakos@gmail.com 

 

mailto:tdrakos@gmail.com

