11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ (e-class) ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας,
επειδή πολλοί γονείς επικοινωνούν μαζί μας (είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά) και ζητούν
οδηγίες για την ψηφιακή πλατφόρμα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ηλεκτρονική
τάξη) σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) είναι η
εξής: https://eclass.sch.gr/
2. Στην κεντρική σελίδα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) σας δίνονται δύο
επιλογές:
2.1. Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr (σε αυτή την περίπτωση συνδέεστε με το
όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχει ο μαθητής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
2.2. Αναζήτηση μαθημάτων (σε αυτή την περίπτωση συνδεόμαστε ελεύθερα
χωρίς λογαριασμό του ΠΣΔ και μπορούμε να δούμε όλα τα ανοικτά μαθήματα των
εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Ο σύνδεσμος του σχολείου μας είναι ο εξής:
https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=9533
Με την σύνδεση σας (όνομα χρήστη και κωδικός) στον λογαριασμό του ΠΣΔ σας
κατευθύνει στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη. Οι ενέργειες που θα πρέπει να
ακολουθήσετε είναι οι εξής:
3.1. Κάνετε εγγραφή μόνο στα μαθήματα της τάξης και του καθηγητή που ο
μαθητής έχει στο ωρολόγιο πρόγραμμά του.
3.2. Για να κάνετε εγγραφή χρησιμοποιείτε το πράσινο πλαίσιο που βρίσκεται
στην δεξιά πλευρά της οθόνης και αναφέρει «Εγγραφή σε μάθημα»
3.3. Στη συνέχεια σας οδηγεί σε όλα τα μαθήματα του σχολείου μας.
3.4. Επιλέγετε μόνο τα ανοικτά μαθήματα ή τα ανοιχτά μαθήματα μετά από
εγγραφή της τάξης και του εκπαιδευτικού που έχετε, τσεκάροντας τα αντίστοιχα
τετράγωνα στη στήλη «εγγραφή».
3.5. Στην συνέχεια κάνετε επιστροφή (πάνω δεξιά στο πλαίσιο που γράφει
«επιστροφή»)
3.6. Την ίδια ενέργεια κάνετε και για τα κλειστά μαθήματα. Πατάτε το
κουμπί «εγγραφή σε μάθημα» και μόνο στα κλειστά μαθήματα της τάξης και του
εκπαιδευτικού που έχετε, τσεκάροντας τα αντίστοιχα τετράγωνα στη στήλη
«εγγραφή». Ο εκπαιδευτικός θα λάβει σχετικό μήνυμα και θα επιτρέψει την
είσοδο στον μαθητή.
3.7. Στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα μαθήματα και
μπορεί να ξεκινήσει την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό, ακολουθώντας τις
σχετικές οδηγίες που δίνονται σε κάθε μάθημα.
4. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδέεστε στην ηλεκτρονική σχολική τάξη του
11ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης χωρίς κωδικούς, ενώ θα έχετε την δυνατότητα
να βλέπετε τα μαθήματα (μόνο τα ανοικτά), δεν θα υπάρχει η δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με τον διδάσκοντα καθηγητή.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους με υγεία.

Από τη Διεύθυνση

