3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Οδηγίες για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στην πλατφόρμα eclass
Στην πλατφόρμα eclass.sch.gr έχουν ανέβει ψηφιακά μαθήματα από καθηγητές του σχολείου μας. Άρα οι
μαθητές μας μπορούν να συνδεθούν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
Συνδεόμαστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://eclass.sch.gr/ και κάτω δεξιά κάνουμε κλικ στην επιλογή
.

Στην καινούργια οθόνη πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό μας που αποκτήσαμε από το
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να εισέλθουμε στην πλατφόρμα:

Το σχολείο μας θα εμφανιστεί ως ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ και όχι ως 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ.
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Στην αρχή δεν έχουμε κάνει εγγραφή σε κανένα μάθημα και για να ξεκινήσουμε πατάμε δεξιά στην επιλογή :

Τότε θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα μαθήματα του σχολείου μας. Γνωρίζοντας το τμήμα σας και τους
καθηγητές που σας διδάσκουν επιλέξτε (τσεκάρετε) στην αριστερή στήλη Εγγραφή τα μαθήματα που θα
παρακολουθήσετε:

Π.Χ.

Συγχαρητήρια μόλις έχετε γραφτεί σε αυτά τα ψηφιακά μαθήματα.
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Έπειτα πατάμε πάνω δεξιά το κουμπί
μας (παράδειγμα):

και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τα μαθήματά

Επιλέγω ποιο μάθημα θα παρακολουθήσω και ακολουθώ τις οδηγίες και τις αναρτήσεις του καθηγητή του
μαθήματος (πλευρικό μενού).
Π.χ.
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Επιλογή Μηνύματα

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που μπορεί να σας στείλει ο καθηγητής σας αλλά να
στείλετε και εσείς ένα μήνυμα μαζί μάλιστα και με επισυναπτόμενο αρχείο που πιθανόν μπορεί να σας έχει
ζητηθεί:

Εάν πατήσετε το κουμπί Νέο μήνυμα μαθήματος θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο για να
συμπληρώσετε το μήνυμά σας.
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Για να επιστρέφετε στην αρχική σας σελίδα κάντε κλικ στο πάνω αριστερό μέρος στην επιλογή
όπου θα βλέπετε τα μαθήματα που έχετε κάνει εγγραφή.

Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται με νέα ψηφιακά μαθήματα και γι’αυτό το
λόγο να κοιτάτε καθημερινά αν προστέθηκε κάποιο νέο μάθημα, όπου θα
χρειαστεί να κάνετε και σε αυτό εγγραφή.

Για να δούμε όλα τα μαθήματα του σχολείου μας εκ νέου κάνουμε κλικ στην επιλογή πάνω δεξιά
Εγγραφή σε μάθημα .
Αν κατά λάθος γραφτούμε σε λάθος μάθημα επιλέγουμε δεξιά του μαθήματος την επιλογή
Απεγγραφή από μάθημα.


Οι καθηγητές βλέπουν ποιοι μαθητές έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημά τους.



Αν ένα μάθημα έχει δεξιά του το εικονίδιο
τότε σημαίνει ότι αυτό το μάθημα είναι κλειδωμένο και
δεν μπορούμε να εγγραφούμε. Μπορεί όμως αργότερα να δοθεί η δυνατότητα για εγγραφή στο μάθημα.

Επισήμανση : Η πλατφόρμα όπως και όλο το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο τις τελευταίες μέρες έχει
υπερφορτωθεί, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολλά προβλήματα στην προσπέλαση της. Δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι άλλο από το να ξαναπροσπαθούμε!

ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ :
http://3gym-nikaias.att.sch.gr/ .





Παρακαλείστε να κοιτάτε τα emails σας για ενημερώσεις ανάλογα με τις εξελίξεις.
Όταν είναι έτοιμες οι διαδικασίες για την Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση θα σας αποσταλούν οδηγίες και
πρόγραμμα μαθημάτων.
Για να επικοινωνήσετε με το σχολείο μας γράψτε μήνυμα στο mail@3gym-nikaias.att.sch.gr .
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