
Πώς να απαντάτε στις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί μέσα 
από την πλατφόρμα του eclass; 

Έχουμε κατεβάσει την εργασία και την έχουμε απαντήσει είτε σε έγγραφο στον 
υπολογιστή μας, είτε την έχουμε τυπώσει, την έχουμε γράψει στο χέρι και την έχουμε 
βγάλει φωτογραφία για να την επιστρέψουμε στον δάσκαλο. 

Πώς όμως τη στέλνω μέσα από το eclass; 

Είναι προτιμότερο να τη στέλνετε μέσα από το eclass παρά με το email γιατί οι 
απαντήσεις σας αποθηκεύονται και μπορεί ο δάσκαλος να απαντήσει πολύ πιο 
εύκολα και άμεσα. Επίσης οι απαντήσεις όλων των μαθητών είναι συγκεντρωμένες 
και όχι διάσπαρτες. 

Οι απαντήσεις σας στις εργασίες στο eclass είναι 2 ειδών. 

Στην πρώτη μορφή κατεβάζουμε ένα αρχείο στον ΗΥ, το απαντούμε και το 
στέλνουμε πίσω στον δάσκαλο. 

Στη δεύτερη μορφή δεν κατεβάζουμε κάτι γιατί η άσκηση μας ζητάει να 
απαντήσουμε επί τόπου μέσα στο eclass και να πατήσουμε στο τέλος υποβολή. 

Πάμε τώρα να δούμε πώς επιστρέφουμε στον δάσκαλο την εργασία που μας έχει 
αναθέσει. 

ΟΔΗΓΟΣ 

Α. Απάντηση με αρχείο 

1. Πρώτα βρίσκουμε το μάθημα στο οποίο ανήκει η εργασία που απαντήσαμε 
(Ιστορία στο παράδειγμά μας) και πατάμε κάτω αριστερά την ενότητα (Ο 
χρυσός αιώνας της τέχνης) στο παράδειγμά μας. 

 



 

2. Πατάμε να ανοίξουμε την εργασία (Μεσοστιχίδα του Παρθενώνα) για το 
παράδειγμά μας. 

 

 

 

3. Αφού ανοίξει το παράθυρο της εργασίας πατάμε το κουμπί αναζήτηση για να 
βρούμε την απάντησή μας στον ΗΥ μας. 

 

 

 

 

 



 

4. Βρίσκουμε την απάντησή μας (1ο βελάκι – αρχείο ΑΠΑΝΤΗΣΗ.jpg στο 
παράδειγμά μας και πατάμε άνοιγμα (2ο βελάκι). 

 

 

 

5. Τέλος, στο νέο παράθυρο πατάμε υποβολή και περιμένουμε να ολοκληρωθεί 
το ανέβασμα και η αποστολή του αρχείου στον δάσκαλο. 

 

 



Β. Απάντηση σε εργασία που εκτελείται άμεσα μέσα στην πλατφόρμα 
του eclass 

Αν οι εργασίες είναι της μορφής να απαντήσεις μέσα από την πλατφόρμα του eclass 
τότε απλώς δίνεις την απάντησή σου και πατάς το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ για να τις 
στείλεις στον δάσκαλο. 

 

Ελπίζω να βρήκατε τον οδηγό χρήσιμο. 

Χατζησάββας Παναγιώτης 
Δάσκαλος 10ου Δ.Σ. Βέροιας 
email: panhatz2002@gmail.com 
Τηλέφωνο: 6977685777 


