
Αγαπητοί Εκπαιδευτές του ΙΕΚ Γιαννιτσών, 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της επίσημης ιστοσελίδας μας http  ://  iek  -  giann  .  pel  .  sch  .  gr  /   και 
της εγκατάστασης σε αυτήν της νέας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http  ://  iek  -  giann  .  pel  .  sch  .  gr  /  openeclass  /  , θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε για την εύρυθμη 
λειτουργία της κατάρτισης. 

Στην επίσημη ιστοσελίδα και στον σύνδεσμο http://iek-giann.pel.sch.gr/?page_id=319 
(ΜΕΝΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ) μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε προσεκτικά τα 
εξής έντυπα:

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.  

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έντυπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ, συμπληρώστε το 
ηλεκτρονικά, ένα για καθένα από τα μαθήματα που σας έχουν ανατεθεί, και στη συνέχεια 
θα πρέπει να μεταβείτε στον σύνδεσμο http  ://  iek  -  giann  .  pel  .  sch  .  gr  /  openeclass  /   (ΜΕΝΟΥ  
ECLASS), όπου με το username και το password που θα σας δοθούν από τη Γραμματεία του 
ΙΕΚ, θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης όπου μπορείτε να δείτε και να έχετε 
πρόσβαση στα μαθήματα που σας έχουν ανατεθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καλό είναι να αλλάξετε τον μυστικό κωδικό (password) που θα σας δοθεί από τη
Γραμματεία κατά την πρώτη είσοδό σας στην πλατφόρμα!

Αρχική οθόνη πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης openeclass, όπου εισάγετε username και password

Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα, θα δείτε τον τίτλο του μαθήματος ή των μαθημάτων 
που σας έχουν ανατεθεί:

http://iek-giann.pel.sch.gr/openeclass/
http://iek-giann.pel.sch.gr/?page_id=319
http://iek-giann.pel.sch.gr/openeclass/
http://iek-giann.pel.sch.gr/


 

Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός μαθήματος, σας βγάζει στα περιεχόμενα του μαθήματος:

όπου μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα 
μαθήματά σας.

Υποχρεωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνετε

Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε είναι πατώντας κλικ στον σύνδεσμο «Έγγραφα», 
και στην οθόνη που θα ανοίξει:

 και πατώντας κλικ στον σύνδεσμο «Ανέβασμα αρχείου»:



και μετά κλικ στην επιλογή «Choose File», να ανεβάσετε:

1. Το έντυπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (το αργότερο 
μέχρι 1 εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων)

2. Τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του μαθήματος που θα αποτελέσουν την εξεταστέα ύλη (σε ένα ή 
περισσότερα αρχεία, το αργότερο μέχρι 1 μήνα από την έναρξη των μαθημάτων)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή στα παραπάνω θα έχουν πρόσβαση τόσο οι καταρτιζόμενοι όσο και το 
Διοικητικό Προσωπικό του ΙΕΚ, θα πρέπει να είστε σίγουροι για την ορθότητα του υλικού 
που θα ανεβάζετε στην πλατφόρμα.

Επίσης, θα πρέπει τα αρχεία των σημειώσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρά σε 
μέγεθος, επειδή ο χώρος που διατίθεται από το Σχολικό Δίκτυο είναι περιορισμένος.

Ένας δωρεάν και εύκολος τρόπος για να πετύχετε τη σμίκρυνση των αρχείων σας είναι 
μέσω της ιστοσελίδας: https://smallpdf.com/, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και να 
συμπιέζετε τα αρχεία σας ώστε να πιάνουν λιγότερο χώρο. Μπορείτε ωστόσο να 
χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε πρόσφορο και γνώριμο σε εσάς τρόπο για να το πετύχετε 
αυτό.

Υπόλοιπα εργαλεία της πλατφόρμας (προαιρετικά)

Όσον αφορά στα υπόλοιπα εργαλεία της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του κάθε Εκπαιδευτή αν θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Για περισσότερες 
οδηγίες σχετικά, μπορείτε από την αρχική οθόνη της πλατφόρμας να κάνετε κλικ στον 
σύνδεσμο «Εγχειρίδια», όπου μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια της εφαρμογής για 
περαιτέρω πληροφορίες.

Πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε κατά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα

Επειδή το Σχολικό Δίκτυο δεν υποστηρίζει SSL, υπάρχει περίπτωση όταν πάτε να συνδεθείτε
στην πλατφόρμα με τα στοιχεία σας (username και password), να μην μπορείτε να 
συνδεθείτε και να σας ζητάει να τα ξαναβάλετε.

Τρόπος αντιμετώπισης: 

 Για Mozilla     Firefox     : Κάνουμε κλικ στο λουκέτο με την κόκκινη γραμμούλα που 
φαίνεται πάνω αριστερά στη γραμμή διευθύνσεων.

https://smallpdf.com/


 

Στο μενού που ανοίγει

κάνετε κλικ στο «Διαγραφή cookies και δεδομένων ιστοσελίδων…».

Στο παράθυρο που ανοίγει

κάνετε κλικ στο «ΟΚ».

Στη συνέχεια εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας και σας εμφανίζει πάνω πάνω το μήνυμα:



Μετά εισάγετε άλλη μία φορά τα στοιχεία σας και πλέον θα είστε συνδεδεμένοι.

 Για Google     Chrome   : Κάνουμε κλικ στη φράση «Μη ασφαλής» που φαίνεται πάνω 
αριστερά στη γραμμή διευθύνσεων.

Στο μενού που ανοίγει

κάνετε κλικ στο «Cookie». Στο παράθυρο που ανοίγει



επιλέγουμε τα cookie που αφορούν το σχολικό δίκτυο (περιλαμβάνουν δηλαδή το sch.gr) 
και πατάμε «Κατάργηση» για καθένα από αυτά. Μετά πατάμε «Ολοκληρώθηκε».

Στη συνέχεια εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας και σας εμφανίζει πάνω πάνω το μήνυμα:

Μετά εισάγετε άλλη μία φορά τα στοιχεία σας και πλέον θα είστε συνδεδεμένοι.

 Αντίστοιχος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης και για άλλους browsers.

Πρόσβαση μέσω   smartphone  

Τέλος, η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης είναι εφικτή και μέσω smartphone, 
μέσα από την επίσημη εφαρμογή της πλατφόρμας Openeclass που μπορείτε να βρείτε και 
να κατεβάσετε δωρεάν είτε από το Play Store της Google για Android, είτε από το App Store
για iOS.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή:

θα πρέπει να βάλετε:

 Στο πεδίο eClass URL: http://iek-giann.pel.sch.sch.gr/openeclass/

 Στο πεδίο User name: το όνομα χρήστη που θα σας δοθεί από τη Γραμματεία του 
ΙΕΚ

 Στο πεδίο Password: τον μυστικό κωδικό που επίσης θα σας δοθεί από τη 
Γραμματεία του ΙΕΚ και καλό είναι να αλλάξετε με την είσοδό σας στο σύστημα.

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών

Ο  Διευθυντής

Γερονάτσιος Σπυρίδων

http://iek-giann.pel.sch.sch.gr/openeclass/

