
αο ελεκεξώλνπκε όηη από ζήκεξα 18/10/2022, ε Πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο 
Open eClass ηνπ 1νπ ΔΙΕΚ Λάξηζαο, έρεη ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη είλαη 
δηαζέζηκε γηα ην θζηλνπσξηλό εμάκελν 2022Β. Με ηελ είζνδό ζαο κπνξείηε λα δείηε 
όια ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζείηε θαζώο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ θάζε 
καζήκαηνο. Πξνζνρή, δελ απαηηείηαη θακηά ελέξγεηα από κέξνπο ζαο γηα ηελ 
εγγξαθή ζαο ζην eClass. Έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ινγαξηαζκνί γηα θάζε ρξήζηε-
θαηαξηηδόκελν ζηελ πιαηθόξκα θαη έρεη γίλεη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε κε ηα πξνζσπηθά 
ζηνηρεία ζύλδεζεο (όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο). 

 Παξαθαινύκε όινη νη θαηαξηηδόκελνη ηνπ 1νπ Γ.Ι.Δ.Κ. Λάξηζαο, λα εηζέιζεηε ζηελ 
πιαηθόξκα, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η είζνδνο 
κπνξεί λα γίλεη από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ επίζεκνπ site ηνπ ΙΔΚ Λάξηζαο. 

Δηαδηθαζία Εηζόδνπ Φξεζηώλ (Καηαξηηδόκελνη) 

Με ηελ είζνδό ζαο βιέπεηε ηελ νζόλε ζύλδεζεο. ηα πεδία: 

Όλνκα ρξήζηε (username) : xxxx 

Οη 4 ραξαθηήξεο “xxxx” είλαη ηα 4 ςεθία ηνπ AMK ζαο (Αξηζκόο Μεηξώνπ 
Καηαξηηδνκέλνπ/εο) ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γλσξίδεηαη (αλαγξάθεηε θαη ζην 
απνπζηνιόγην θάζε ηκήκαηνο). 

Σπλζεκαηηθό (password): **** 

Οη 4 ραξαθηήξεο “****” είλαη πάιη ηα 4 ςεθία ηνπ AMK ζαο. 

Παράδειγμα καηαρηιζόμενος/-η: με ΑΜΚ: 6565 έτει: 

Όνομα τρήζηη: 6565 

Σσνθημαηικό: 6565 

Μεηά ηελ είζνδό ζαο κπνξείηε λα αιιάμεηε κόλν ην ζπλζεκαηηθό (password) θαη 
όρη ην username. 

Παξαθαινύκε κεηά ηελ πξώηε είζνδό ζαο λα ειέγμεηε/ελεκεξώζεηε άκεζα ην email 
ζαο (είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ην Ι.Δ.Κ. θαηά ηελ θαηάξηηζή ζαο 
αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο ζαο). Απηό γίλεηαη σο εμήο: 

 Από ηελ αξρηθή νζόλε πεγαίλνπκε ζην αξηζηεξό κελνύ: 

«Επηινγέο ρξήζηε»  

       « Τν πξνθίι κνπ»  

 Μεηά δεμηά ζηελ νζόλε θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «Επεμεξγαζία».  

 Αθνύ θάλνπκε εηζαγσγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ email αλ απαηηείηε, παηάκε πάληα ζην 
ηέινο ηεο νζόλεο «Υπνβνιή». 

 Πξνηείλνπκε επίζεο λα πξνρσξήζεηε ζε αιιαγή ηνπ ζπλζεκαηηθνύ (password) κε 
θάπνην ηεο αξεζθείαο ζαο. Δπηιέγνπκε θάπνηνλ θσδηθό πνπ δελ ζα μεράζνπκε θαη 



θαηά πξνηίκεζε λα είλαη ζπλδπαζκόο αξηζκώλ θαη ραξαθηήξσλ. Ο θσδηθόο είλαη 
κνλαδηθόο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. Δίλαη πξνζσπηθό ζηνηρείν θαη δελ πξέπεη λα  
θνηλνπνηείηαη ζε θαλέλα άιιν άηνκν. 

Πεγαίλνπκε πάιη: «Τν πξνθίι κνπ» θαη δεμηά ζηελ νζόλε θάλνπκε θιηθ ζηελ 
επηινγή «Αιιαγή ζπλζεκαηηθνύ». Γίλνπκε πξώηα ην ηζρύνλ ζπλζεκαηηθό όπσο 
παξαπάλσ θαη ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνύκε ην λέν, δύν θνξέο. ην ηέινο 
παηάκε «Αιιαγή».  

Σελ επόκελε θνξά πνπ ζα ζπλδεζνύκε, ρξεζηκνπνηνύκε πιένλ ην λέν ζπλζεκαηηθό. 

 Γελ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ πεδίνπ «Όλνκα Φξήζηε» (είλαη ν ΑΜΚ 
θάζε θαηαξηηδόκελνπ θαη ηνλ αθνινπζεί ζε όια ηα εμάκελα θαηάξηηζεο ηνπ). 

 Καηά ηελ είζνδό ζαο ζηε πιαηθόξκα ζα δείηε ην «Χαρτουυλάκιο χρήστη» θαη ηα 
καζήκαηα πνπ είζηε εγγεγξακκέλνη σο ρξήζηεο. Δίλαη ηα καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο 
ζαο γηα ην ηξέρνλ εμάκελν θαηάξηηζεο. Δπηιέγνληαο έλα κάζεκα ζα δείηε αξηζηεξά 
ζην κελνύ ηηο επηινγέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δει. Αλαθνηλώζεηο, έγγξαθα, 
κελύκαηα θιπ. 

 Μεηά ηελ έλαξμε αλάξηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ζεκεηώζεηο καζεκάησλ θιπ) 
από ηνπο εθπαηδεπηέο ζα έρεηε ηε έρεηε ηε δπλαηόηεηα βιέπεηε νηηδήπνηε αλαξηά ν 
εθπαηδεπηήο ζαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

ΠΡΟΟΧΗ : Πξόζβαζε ζα έρεηε κόλν ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο 
εηδηθόηεηάο ζαο γηα ην ηξέρνλ εμάκελν θαηάξηηζεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
θαηάξηηζεο νη ζεκεηώζεηο δελ ζα είλαη δηαζέζηκεο. 

Γώζηε επίζεο πξνζνρή ζηελ εηδηθόηεηα θαη ην εμάκελν θαζώο θαη ηα καζήκαηα πνπ 
είζηε εγγεγξακκέλνη. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθόξκα eClass δελ ζα κπνξείηε λα έρεηε 
πξόζβαζε ζε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθό πιηθό αλεβάδνπλ νη εθπαηδεπηέο ζαο 
(ζεκεηώζεηο καζεκάησλ, εξγαζίεο θιπ.) 

Παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε θαη ηε ζπλεηζθνξά ζαο, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα.  

ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θ. 
Γθνπγθνπιέηζην Ισάλλε ζην 2410619752-3 θαη ζην email: oik-1laris@1iek-
laris.lar.sch.gr 
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