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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αρχικά θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν στην κατοχή τους

όλες τις e-mail διευθύνσεις των μαθητών τους.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής των μαθητικών λογαριασμών 

(π.χ. ο Διευθυντής) που κάνει είσοδο στο: 

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

θα πρέπει να εξάγει  και να προμηθεύσει  τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου του με τα e-mail των μαθητών.

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


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Aν ΔΕΝ είστε διαχειριστές των μαθητικών λογαριασμών (οι 
περισσότεροι από εσάς) προσπεράστε τα επόμενα βήματα που 
αφορούν αυτή την ενέργεια – πατήστε εδώ και πηγαίνετε στο βήμα 6

ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ η-τάξη

- Αλλιώς δεν γίνεται , δεν τον βρίσκει -
Για αυτό προτρέψτε τους μαθητές να μπουν στην η-τάξη 

Στη συνέχεια περιγράφεται, πως ο υπεύθυνος διαχειριστής εξάγει 
σε αρχεία τα e-mail των μαθητών του σχολείου 

(αυτοί που έχουν κάνει εγγραφή στο ΠΣΔ).



ΒΗΜΑ 1

Πληκτρολογείτε : https://register.sch.gr/students/admins/

και κάνετε είσοδο με τα στοιχεία σας στο ΠΣΔ

(θα πρέπει να έχετε οριστεί ως υπεύθυνος διαχειριστής αλλιώς 

ΔΕΝ σας αναγνωρίζει). 

Ο διευθυντής μπορεί να μπει και με τα στοιχεία του σχολείου
(username και password που χρησιμοποιεί και για τα mail του
σχολείου)

Μετά την είσοδο εμφανίζεται η επόμενη οθόνη

Αφορά τους διαχειριστές των μαθητικών λογαριασμών

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


ΒΗΜΑ 2
Πατήστε αριστερά στη επιλογή Ενεργοί Λογαριασμοί.

Αφορά τους διαχειριστές των μαθητικών λογαριασμών



ΒΗΜΑ 3
Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται το σύνολο των εγγραφών και ανά τμήμα το 
πλήθος των εγγραφών. Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να εξάγετε τα e-mail των 
μαθητών. π.χ. τμήμα Α1

Αφορά τους διαχειριστές των μαθητικών λογαριασμών



ΒΗΜΑ 4
Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για τους μαθητές 
σας. Όνομα Χρήστη, Επώνυμο, Όνομα, Κηδεμόνας, Αρ. Μητρώου.

Πατάτε Επιλογή όλων, μετά Εκτύπωση Εντύπων και εμφανίζεται η Λίστα μαθητών όπου 
και επιλέγετε

Αφορά τους διαχειριστές των μαθητικών λογαριασμών



ΒΗΜΑ 5
Στο σημείο αυτό καλό θα είναι εκτός από το να κάνετε εκτύπωση να
αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση ως .pdf αρχείο (αλλάζοντας τις
ρυθμίσεις εκτύπωσης στο παράθυρο που εμφανίζεται).

Αυτά τα βήματα ακολουθείτε για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Επομένως στο τέλος θα έχετε τόσα .pdf αρχεία όσα και τα τμήματά σας.

Στη συνέχεια μπορείτε να στείλετε σε όλους τους εκπαιδευτικούς αυτά τα αρχεία
και εκείνοι να επιλέξουν ποια τμήματα τους ενδιαφέρουν.

Παρατήρηση: Τα αρχεία επειδή είναι .pdf θα πρέπει να υποστούν μια mini επεξεργασία π.χ.
ένα copy paste για τα ονόματα των χρηστών. Ακόμη και οι νεότερες εκδόσεις του word τα
ανοίγουν ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρίξτε μια ματιά μην έχει μεταφερθεί πουθενά λάθος username π.χ.
username από dimil σε dimi1).
Επομένως οι καταστάσεις μπορεί να δοθούν και σε word για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών
στο επιπλέον κομμάτι της διαχείρισής τους.

Αφορά τους διαχειριστές των μαθητικών λογαριασμών



ΒΗΜΑ 6
Πληκτρολογείτε στο Chrome eclass.sch.gr

Αυτή είναι η αρχική σελίδα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη)

eclass.sch.gr


ΒΗΜΑ 7
Δεξιά βλέπετε ένα εικονίδιο για Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr

Πατάτε εκεί και συνεχίζετε δίνοντας τα στοιχεία σας στο ΠΣΔ.



ΒΗΜΑ 8
Στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΑΣ ΟΘΟΝΗ βλέπετε ΟΛΑ τα μαθήματα που έχετε 
δημιουργήσει . Για να κάνετε εγγραφή μαθητών σε κάποιο 
μάθημά σας, επιλέξτε αρχικά το μάθημα αυτό 
π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



ΒΗΜΑ 9
Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται το μάθημα που επιλέξατε και αριστερά στο
μενού επιλέξτε Διαχείριση μαθήματος και μετά Χρήστες



ΒΗΜΑ 10
Στο σημείο αυτό έχετε την πλήρη εικόνα για το ποιοι μαθητές του σχολείου έχουν κάνει
εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεξιά μπορείτε να διαγράψετε κάποιον μαθητή (π.χ.
μαθητής άλλης τάξης – το κρίνετε εσείς αν χρειάζεται) – Επιλέξτε όλα αντί 10 (συνολική προβολή)



ΒΗΜΑ 11
Αν παρατηρήσετε ότι υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν εγγραφεί θα πρέπει να τους γράψετε
εσείς (ειδικά όταν το μάθημα το κλειδώσετε). Έχετε δυνατότητα να γράψετε έναν έναν μαθητή
ή μαζικά). Αρχικά ας δούμε της προσθήκη ενός.



ΒΗΜΑ 12
Μετά την επιλογή +ενός χρήστη μεταφερόμαστε στην παρακάτω οθόνη.

Οι διευθυντές θα σας έχουν προμηθεύσει με τα e-mail ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Στη
συγκεκριμένη ενέργεια χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μόνο το όνομα χρήστη του
μαθητή π.χ. μαθητής με e-mail mathitisa@sch.gr χρειαζόμαστε μόνο το mathitisa

mailto:mathitisa@sch.gr


ΒΗΜΑ 13
Στη συνέχεια πηγαίνετε στο πεδίο Όνομα χρήστη (username) και εισάγετε το
όνομα χρήστη του μαθητή που θέλετε να εγγράψετε.

Π.χ. για τον μαθητή με e-mail mathitisa@sch.gr πληκτρολογήστε mathitisa

mailto:mathitisa@sch.gr


ΒΗΜΑ 14
Όταν βρει τον μαθητή, σας επιστρέφει τα πλήρη στοιχεία που έχει στο ΠΣΔ και δεξιά σας δίνει
την ενέργεια να τον εγγράψετε στο μάθημα. Αν πάτε με το ποντίκι στο κουμπάκι δεξιά θα σας
καλέσει να κάνετε εγγραφή. Αν ο μαθητής είναι αυτός που αναζητάτε πατήστε.



ΒΗΜΑ 15
Αμέσως μας ειδοποιεί ότι «Ο χρήστης προστέθηκε στο μάθημα».

Όταν όμως έχετε να προσθέσετε πολλούς (λειτουργεί και για έναν μόνο)
πηγαίνετε στην επιλογή +πολλών χρηστών

Αυτή τη μέθοδο συστήνω.



ΒΗΜΑ 16
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχετε τα e-mail των μαθητών που θέλετε να γράψετε.

Για αυτό ανοίξτε τα αρχεία που σας έχει προμηθεύσει ο διευθυντής ώστε να αντλείτε στοιχεία
από εκεί και να τα περνάτε εδώ (copy-paste τα username) το ένα κάτω από το άλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ . Στο τέλος πατήστε Προσθήκη



ΒΗΜΑ 17

Μαθητές που δεν βρέθηκαν

δηλαδή αυτοί που δεν έχουν μπει ΠΟΤΕ
στην η-τάξη και ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
να τους ειδοποιήσετε να μπουν έστω
μια φορά με τους κωδικούς τους

Οδηγίες για μαθητές πατήστε εδώ

Μαθητές που έγινε εγγραφή επιτυχώς

Μαθητές που ήδη έχουν κάνει
εγγραφή στο μάθημα

Ακριβώς μετά σας ενημερώνει για:

https://www.youtube.com/watch?v=r6wrlPSYDjo&feature=youtu.be


Καλή δύναμη


