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Οδηγίες προς τους φοιτητές για τη χρήση της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (η-Τάξη, eClass) του 

ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr) 
 

 

 

Η η-Τάξη (eClass) αποτελεί την απαραίτητη πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
(https://eclass.uoa.gr). 

 

 

1. Γενικά 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα. 
Υπεύθυνος φορέας για την καλή λειτουργία και υποστήριξη της πλατφόρμας στο ΕΚΠΑ είναι 
το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).  

Η πρόσβαση στην Open eClass γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή – πλοηγού 
παγκόσμιου ιστού (web browser). Η πλατφόρμα Open eClass είναι πλήρως λειτουργική σε 
όλους τους πλοηγούς (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, κ.λπ.). Οι χρήστες 
μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Open eClass στο tablet ή το κινητό τους 
και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουργικό iOS και Android (εφαρμογή 
open eclass στις πλατφόρμες του AppStore και του Gogle Play). 

Η πλατφόρμα η-Τάξη υποστηρίζει τη δημιουργία και τη διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων 
ώστε να διασφαλίζονται: 

• Διακριτοί τρόποι πρόσβασης μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που 
απαιτούν εγγραφή, κλειστά, ανενεργά. 

• Διακριτές μορφές μαθημάτων: απλή μορφή, εβδομαδιαία μορφή, μάθημα με 
θεματικές ενότητες. 

• Διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής, κ.α. 

 

 

2. Σύνδεση στην πλατφόρμα της η-Τάξης 
Η σύνδεσή σας στην πλατφόρμα με την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου, θα σας επιτρέψει να 
αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά 
μαθήματα. Επιπλέον, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μαθήματα που απαιτούν 
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εγγραφή, καθώς επίσης και σε κλειστά μαθήματα, στα οποία θα σας εγγράψει ο εκπαιδευτής 
του μαθήματος.  

Για τη σύνδεση στην η-Τάξη θα χρησιμοποιείτε τα στοιχεία (όνομα χρήστη/ username και 
συνθηματικό/ password) που χρησιμοποιούνται και για τη σύνδεση στην υπηρεσία “My 
Studies” του ΕΚΠΑ. Στην εικόνα 1 φαίνεται η αρχική σελίδα της η-Τάξης, όπου επιλέγετε 
«Είδοδος» για τη σύνδεση σας. Μετά την επιλογή «Είσοδος» δίνετε τα στοιχεία σας (εικόνα 
2). 

 

 
Εικόνα 1: Αρχική σελίδα της η-Τάξης (eClass) 

 

 
Εικόνα 2: Αυθεντικοποίηση χρήστη στην η-Τάξη (εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης) 

 

 



Εργαστήριο Πληροφορικής Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
 

3 

3. Χαρτοφυλάκιο χρήστη 
Με την σύνδεσή σας στην πλατφόρμα (εισαγωγή ονόματος χρήστη/ username και 
συνθηματικού/ password) θα βρεθείτε στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που 
σας επιτρέπει να οργανώνετε και να ελέγχετε τη συμμετοχή σας στα ηλεκτρονικά μαθήματα 
της πλατφόρμας (εικόνα 3). 

Στην αριστερή στήλη, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από επιλογές που αφορούν την 
εγγραφή σε μάθημα, τη διαμόρφωση του προφίλ σας, το προσωπικό σας ημερολόγιο 
μαθημάτων, τις ανακοινώσεις κ.λπ. Στη δεξιά στήλη, θα βρείτε μια λίστα με τα μαθήματα που 
παρακολουθείτε εφόσον βέβαια έχετε εγγραφεί σε κάποια από αυτά. Επιπλέον, υπάρχει η 
επιλογή «Απεγγραφή» η οποία σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη λίστα το μάθημα που 
δεν θέλετε πλέον να παρακολουθείτε. Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός μαθήματος από 
τη λίστα εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μάθημα με δικαιώματα χρήστη – Εκπαιδευόμενου. 

 

 
Εικόνα 3: Χαρτοφυλάκιο χρήστη – Εκπαιδευόμενου 

 

Δείτε περισσότερα για το χαρτοφυλάκιο χρήστη εδώ. 

 

 

4. Εγγραφή σε μάθημα 
Επιλέγοντας «Κατάλογος μαθημάτων» στην αριστερή στήλη στο προσωπικό σας 
χαρτοφυλάκιο, θα μεταφερθείτε στη λίστα μαθημάτων στην οποία μπορείτε να επιλέξετε 
ποια από τα διαθέσιμα μαθήματα θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα 
παρακολούθησης. Τα διαθέσιμα μαθήματα παρουσιάζονται σε ομάδες ανάλογα με το τμήμα, 

https://docs.openeclass.org/el/3.8/student/portfolio/personal_portfolio
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τον κύκλο σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά μαθήματα) και το εξάμηνο στο οποίο 
ανήκουν. 

Επιλέξτε αρχικά το Τμήμα, το πρόγραμμα σπουδών και το εξάμηνο και κατόπιν θα πρέπει να 
κάνετε κλικ στο κουτί επιλογής (checkbox) δίπλα σε κάθε μάθημα που επιθυμείτε να 
παρακολουθήσετε (εικόνα 4). 

Να σημειώσουμε ότι μόλις κάνετε κλικ δίπλα σε κάθε μάθημα, αυτόματα βλέπετε δεξιά στον 
τίτλο του μαθήματος την πράσινη ένδειξη επιβεβαίωσης για την εγγραφή σας στο μάθημα. 
Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον προσωπικό σας κατάλογο με τα 
μαθήματα που παρακολουθείτε. (εικόνα 5). 

Μπορείτε να κάνετε κλικ στον τίτλο όποιου μαθήματος επιθυμείτε για να εισέλθετε στον 
χώρο του συγκεκριμένου μαθήματος με δικαιώματα χρήστη – Εκπαιδευόμενου. 

 

 
Εικόνα 4: Επιλογή μαθημάτων 

 

 
Εικόνα 5: Εγγραφή – Απεγγραφή από μάθημα 

https://docs.openeclass.org/_detail/el/student/portfolio/course_registration/course_reg_unreg.jpg?id=el%3A3.8%3Astudent%3Aportfolio%3Acourse_registration
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5. Ηλεκτρονικό μάθημα 
Το Ηλεκτρονικό Μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας η-Τάξη. Κάθε μάθημα 
αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα (εργαλεία 
μαθήματος). Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή, η οποία οργανώνεται και 
διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Ειδικότερα, η κεντρική οθόνη του ηλεκτρονικού 
μαθήματος για τον εκπαιδευόμενο έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα 6). 

 

 
Εικόνα 6: Αρχική σελίδα ηλεκτρονικού μαθήματος (εκπαιδευόμενος) 

 

Στην κεντρική οθόνη υπάρχει η ταυτότητα του ηλεκτρονικού μαθήματος όπου αναφέρονται 
βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, σύντομη περιγραφή, υπεύθυνος εκπαιδευτής, κ.λπ.). 
Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει το μενού με τα ενεργά εργαλεία μαθήματος (π.χ. 
Ανακοινώσεις, Έγγραφα, Ημερολόγιο, Μηνύματα, κ.λπ.). 

Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του μαθήματος μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προϋποθέτει οι εκπαιδευόμενοι, να έχουν ορίσει διεύθυνση 
email στο προφίλ τους). 

 

Δείτε περισσότερα για το ηλεκτρονικό μάθημα εδώ. 

 

https://docs.openeclass.org/el/3.8/student/course
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6. Εργαλεία μαθήματος 
Τα εργαλεία που προσφέρει στο ηλεκτρονικό μάθημα η πλατφόρμα η-Τάξη διακρίνονται σε: 

1. Εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα κυριότερα εργαλεία 
διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου της η-Τάξης είναι: 

• Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου. 

• Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού. 

 

2. Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Τα κυριότερα εργαλεία 
ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευόμενους – φοιτητές της η-
Τάξης είναι:  

• Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος. 

• Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 

• Κουβεντούλα: Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, μεταξύ εκπαιδευτών και 
εκπαιδευόμενων, σε πραγματικό χρόνο. 

• Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 

 

3. Εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Τα κυριότερα εργαλεία αξιολόγησης 
(φοιτητών από τους διδάσκοντες) και ανατροφοδότησης της η-Τάξης είναι: 

• Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών. 

• Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, 
αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού). 

 

 

 

Αναλυτική περιγραφή και οδηγίες για τη χρήση της η-Τάξης και των παραπάνω εργαλείων 
(π.χ. ανακοινώσεις, ασκήσεις, έγγραφα, εργασίες, ημερολόγιο, κουβεντούλα, μηνύματα, 
ομάδες χρηστών, πολυμέσα, κ.λπ.) από τους εκπαιδευόμενους υπάρχουν στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευόμενου της η-Τάξης εδώ. 

 

https://docs.openeclass.org/el/3.8/student

