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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ eclass 
Ανοίγουμε έναν φυλομετρητή (Firefox,  Chrome, Opera, Edge κ.α.) 
Πληκτρολογούμε στη διεύθυνση : https://eclass.sch.gr/  

 

Από την πάνω εικόνα επιλέγουμε «Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr» 

 

https://eclass.sch.gr/
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Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη (π.χ.  a1111111) και τον κωδικό πρόσβασης που βάλατε κατά την εγγραφή 

του μαθητή και επιλέγουμε «Σύνδεση». 

 

Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα πρέπει να μας επιτρέψει την είσοδο στο μάθημα ο 

δάσκαλος ή η δασκάλα του μαθήματος. Επιλέγουμε «Εγγραφή στο μάθημα». 
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Σε αυτή την οθόνη βλέπουμε όλα τα μαθήματα όλων των δασκάλων του σχολείου. Πρέπει να επιλέξετε ένα-ένα 

τα μαθήματα και να κάνετε εγγραφή στο μάθημα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν είμαι στην Ε΄τάξη βλέπουμε το μάθημα ΓΑΛΛΙΚΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και το όνομα του δασκάλου 

δεξιά. Κάνουμε κλικ στο μάθημα μας. 

 

 

Επιλέξαμε το μάθημα ΓΑΛΛΙΚΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ βλέπουμε το όνομα μας και του δασκάλου και στέλνουμε στον 

δάσκαλο μήνυμα το οποίο πληκτρολογούμε στο μεγάλο πλαίσιο πως θέλουμε να το παρακολουθήσουμε και 

πατάμε «Υποβολή Αίτησης». 

Με την υποβολή της Αίτησης παρακολούθησης ο δάσκαλος θα ενεργοποιήσει το μάθημα του μόνο στους 

μαθητές του τμήματός του. 

Με την ενεργοποίηση του μαθήματος ο μαθητής θα λάβει στο email του (με μορφή a111111@sch.gr ) το μήνυμα 

αποδοχής ή απόρριψης. Για να παρακολουθείτε το email του μαθητή, σας δίνονται οδηγίες εδώ. 

http://users.sch.gr/athkark/images/files/email.pdf
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Τα μαθήματα που παρακολουθούμε, μετά την αποδοχή των δασκάλων, εμφανίζονται στην πρώτη οθόνη μας 

πλέον. Επιλέγουμε το μάθημα κάνοντας κλικ πάνω του. 

 

Επιλέγουμε από αριστερά «Έγγραφα» και μετά στο δεξί μέρος κατεβάζουμε τις εργασίες του μαθητή. 

Οδηγίες για αποστολή των εργασιών μέσω email στο δάσκαλο μπορείτε να δείτε στο κατεβασμένο αρχείο ή στα 

πράσινα πλαίσια. 
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Κάνουμε κλικ στο όνομα χρήστη πάνω δεξιά και επιλέγουμε Έξοδος για να αποσυνδέσουμε τον μαθητή.  
Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία εισόδου για 2ο ή 3ο μαθητή  της οικογένειας με τους δικούς του κωδικούς. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

 
 
Από την αριστερή στήλη επιλέγουμε Τα μηνύματά μου και Νέο μήνυμα μαθήματος. 
Συμπληρώνουμε τα πεδία και στα Συνημμένα αρχεία κάνουμε Αναζήτηση της εργασίας του μαθητή ώστε να 
επισυναφτεί στο μήνυμα.  
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-me 
Ανοίγουμε έναν φυλομετρητή (Firefox,  Chrome, Opera, Edge κ.α.) 
Πληκτρολογούμε στη διεύθυνση : https://e-me.edu.gr/  

 

Κάνουμε κλικ στο ΕΙΣΟΔΟΣ και  

 

δίνουμε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του μαθητή και κλικ στο Είσοδος. 

https://e-me.edu.gr/
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Γνωριμία με την πλατφόρμα :  

1. Το εικονίδιο της μέλισσας με επιστρέφει στην αρχική σελίδα πάντα που είναι η συγκεκριμένη. 

2. Το εικονίδιο 3 εμφανίζει τα στοιχεία μας και κάνοντας κλικ πάνω του επιλέγουμε Έξοδος για 

αποσύνδεση του λογαριασμού μας και σύνδεση για άλλο μαθητή της οικογένειας. 

3. Εικονίδιο Κυψέλες που είναι οι δάσκαλοί μου  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : θα πρέπει να κάνετε μία είσοδο στην πλατφόρμα e-me για να μπορεί ο δάσκαλος να εντοπίσει τον 

μαθητή και να τον εντάξει στην κυψέλη του.  

Μετά την πρώτη εισαγωγή σας στην πλατφόρμα και όταν ο δάσκαλος εντοπίσει τον μαθητή θα δείτε την/ τις  

κυψέλη/ες  του δασκάλου σας. 
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 Αυτές είναι οι πόρτες εισόδου σας στην τάξη του μαθήματος. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε την τάξη σας. 

 

Αρχεία : Περιοχή που σου έρχονται οι ασκήσεις σου 
ΤΟΙΧΟΣ : Περιοχή πίνακα που μπορείτε να δείτε ή να υποβάλλετε ερωτήματα στον δάσκαλό σας ή χαιρετισμό. 
Καμπανάκι : Όταν εμφανίζεται πορτοκαλί κουκίδα λαμβάνετε ειδοποιήσεις. 
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1ο πλαίσιο : Κάνουμε νέα ανάρτηση ή ερώτημα στο δάσκαλο ή την τάξη 
2ο πλαίσιο : Σχολιάζουμε την ανάρτηση του δασκάλου ή συμμαθητή μας. 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Επιστροφή στο μενού της κυψέλης 

 
Επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στην μέλισσα πάνω αριστερά. Επιλέγουμε “e-me store”. 
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Επιλέγουμε «ΠΣΔ Email» και Εγκατάσταση. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ορατή πλέον στην 
αρχική οθόνη. Κλικ στην μέλισσα να πάμε πίσω στο μενού.  

 
Κάνουμε κλικ να συνδεθούμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του μαθητή. 

Στη διπλανή οθόνη μας ζητάει το όνομα χρήστη 
του μαθητή και τον κωδικό πρόσβασης τα οποία 
δίνουμε και κλικ στο Είσοδος.  
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Μετά από κάποιες ειδοποιήσεις αποδεχόμαστε τα στοιχεία και εμφανίζεται το πρόγραμμα αποστολής email. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Για περισσότερους από έναν μαθητές στην οικογένεια  πρέπει να κάνουμε ΈΞΟΔΟ (πάνω δεξιά) για 
να δούμε τα μηνύματα του άλλου μαθητή με τα στοιχεία του άλλου μαθητή. 
 
 
 
 
 


