
Για να εισέλθετε στο χώρο του Open eClass, αρχικά μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ 

Μοναστηρίου (http://iek-monast.thess.sch.gr). 

Μόλις ανοίξει η ιστοσελίδα πατήστε στο εικονίδιο open eclass (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 

 

Στη νέα σελίδα που ανοίγει πατήστε στον σύνδεσμο Μετάβαση στο eClass (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2 

 

 

http://iek-monast.thess.sch.gr/


Στην επόμενη σελίδα δώστε τα στοιχεία σας  - Όνομα Χρήστη (Username) και Συνθηματικό 

(Password) - στα αντίστοιχα πλαίσια και πατήστε στο κουμπί Είσοδος (Εικόνα 3).  

ΣΗΜ: Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, πατήστε στο σύνδεσμο 

Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;  και ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα που ανοίγει. 

 

Εικόνα 3 

 

Αφού συνδεθείτε, θα ανοίξει η σελίδα του open eClass. Αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε 

ένα ή περισσότερα μαθήματα. Πατήστε στο κουμπί Δημιουργία μαθήματος (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 



Στη συνέχεια ανοίγει η καρτέλα δημιουργίας μαθήματος (Εικόνα 5). Εδώ, τα βασικά πεδία 

είναι το πεδίο Τίτλος και το πεδίο Κατηγορία (σημειώνουμε ότι στο open eClass, η έννοια 

της κατηγορίας είναι ταυτόσημη του τμήματος).  Παρατηρήστε επίσης, ότι στο πεδίο 

Εκπαιδευτές, είναι ήδη καταχωρημένο το ονοματεπώνυμό σας. 

Αρχικά, δώστε τον τίτλο του μαθήματος στο αντίστοιχο πεδίο (παρακαλούμε ο τίτλος να 

είναι όπως αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών προς αποφυγή παρανοήσεων). 

 

Εικόνα 5 

Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πεδίο Κατηγορία οπότε και ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο 

Επιλογή Κατηγορίας (Εικόνα 6). 

 

 

 



 

Εικόνα 6 

Σ’ αυτό το αναδυόμενο παράθυρο κάντε κλικ στο σύμβολο   +   που βρίσκεται αριστερά από 

το Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ οπότε και αναπτύσσεται η λίστα με όλες τις κατηγορίες (τμήματα) 

του Δ.Ι.Ε.Κ (Εικόνα 7). 

Η κατηγορία (τμήμα) για την οποία έχετε δηλωθεί ως εκπαιδευτές και για την οποία θα 

δημιουργήσετε το μάθημα, είναι γραμμένη με έντονα γράμματα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κάνετε μάθημα σε δύο ή περισσότερα τμήματα, σας έχει δοθεί αντίστοιχος 

αριθμός από Username και Password. Η κατηγορία που εμφανίζεται με έντονα γράμματα 

είναι αυτή για την οποία έχετε συνδεθεί και πρέπει να δημιουργήσετε το μάθημα. Μην 

επιλέξετε άλλη κατηγορία γιατί τότε θα βλέπουν το μάθημά σας οι εκπαιδευόμενοι εκείνης 

της κατηγορίας και όχι αυτής που θέλετε. 

 



 

Εικόνα 7 

Αφού επιλέξετε τη σωστή κατηγορία πατήστε στο πλήκτρο Επιλογή. Το αναδυόμενο 

παράθυρο κλείνει  και επιστρέφετε στην καρτέλα δημιουργίας μαθήματος (Εικόνα 8).  

Παρατηρήστε ότι στο πεδίο Κατηγορία εμφανίζεται πλέον η κατηγορία που επιλέξατε. Αν 

δείτε ότι κατά λάθος επιλέξατε άλλη κατηγορία από αυτή που έπρεπε, ξεκινήστε  την ίδια 

διαδικασία κάνοντας κλικ στο πεδίο Κατηγορία.   

Ολισθήστε προς το κάτω μέρος τη καρτέλας  δημιουργίας μαθήματος και από τις 

διαθέσιμες  επιλογές, Διαθέσιμοι Τύποι Πρόσβασης, επιλέξτε Απαιτείται Εγγραφή ή 

Κλειστό Μάθημα (Εικόνα 8). 

Τέλος, πατήστε στο πλήκτρο Δημιουργία Μαθήματος.  

 

Εικόνα 8 


