
Οδηγίες Πρωτοετών του τμήματος 
 
Στάδια που πρέπει να ολοκληρώσετε για την ομαλή εγγραφή στο μάθημα 
 
1ο.  Ιδρυματικός λογαριασμός  UNIWA.GR 
 Σας έχουν σταλεί από τη διεύθυνση του Κέντρου υποστήριξης δικτύων (noc). 
 
2ο. Εγγραφή / Δημιουργία φοιτητικού λογαριασμού σας στο πλατφόρμα του E-Class 
 Θα πρέπει να πάτε στο παρακάτω σύνδεσμο https://eclass.uniwa.gr  
 Οι φοιτητές με την εγγραφή τους έχουν απευθείας πρόσβαση στην πλατφόρμα. 
 
3ο. Επιλογή μαθήματος Θεωρίας / εργαστηρίου και εγγραφή σας σε αυτό 
  
 

Τα μαθήματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος www.gd.uniwa.gr.
 

 
Συγκεκριμένα θα τα βρείτε στο menu

 
Προπτυχιακές Σπουδές

 
  
 

  
  
 Στη συνέχεια επιλέγετε (κάνοντας κλικ επάνω στο σύνδεσμο του μαθήματος) το μάθημα 
 που θα παρακολουθήσετε το χειμερινό εξάμηνο. Βλέπετε την παρακάτω εικόνα… 
 

 
 
 
 

https://eclass.uniwa.gr/
http://www.gd.uniwa.gr/


 Στη συνέχεια κάνοντας κλικ επάνω στο σύνδεσμο του e Class δηλώνεται η συμμετοχής 
 σας στο μάθημα όπως το παράδειγμα που ακολουθεί… 
 

 
 
 Με την είσοδος σας στη σελίδα e Class του μαθήματος, έχετε γίνει ενεργός χρήστης 
 (user) της ψηφιακής πλατφόρμας του μαθήματος.  Αφιερώστε λίγο χρόνο να καταλάβετε 
 τον τρόπο λειτουργείας του e Class, παρέχεται και σχετικό εγχειρίδιο της χρήσης του από 
 αυτό το σύνδεσμο https://docs.openeclass.org/el/3.9/student. 
 
 Ο υπεύθυνος μαθήματος έχει δημιουργήσει (μόνο για τα εργαστηριακά μαθήματα) 
 ομάδες / τμήματα των 30 + φοιτητών.  Θα τοποθετηθείτε σε αυτές της ομάδες με 
 αλφαβητική σειρά και μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή. 
  
 Προσοχή. Δεν θα επιλέξετε εσείς ομάδα / τμήμα. 
 
 Τα στοιχεία του υπευθύνου καθηγητή μαθήματος βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα 
 του εκάστοτε μαθήματος κάνοντας κλικ στο όνομα του. 
 
4ο.  Εγγραφή/Δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα του MS TEAMS 
 Τα μαθήματα / εργαστήρια που γίνονται εξ αποστάσεως, πραγματοποιούνται μέσα από 
 την πλατφόρμα της Microsoft με όνομα εφαρμογής το TEAMS.   
 
 Το Πανεπιστήμιο σας παρέχει την δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών Office  365 της 
 Microsoft μόνο με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.  
 
 Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμός σας (webmail), θα σας βγάλει στην εφαρμογή 
 Outlook. θα δείτε επάνω αριστερά 9 με μικρά λευκά τετράγωνα που πατώντας τα 
 ανοίγουν όλες οι εφαρμογές του 365 βλέπε στην παρακάτω εικόνα. 

https://docs.openeclass.org/el/3.9/student


 
 
 Επιλέγοντας την εφαρμογή Teams θα σας ζητηθεί να την κατεβάσετε και να την 
 εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της είναι έτοιμη 
 προς χρήση. 
 
 Ο καθηγητής του εκάστοτε μαθήματος είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των 
 μαθημάτων στο Ms Teams. Θα ενημερωθείτε από αυτόν με ανακοίνωση του στο e 
 Class,  θα σας σταλεί σχετικός σύνδεσμος του Teams (link), την ομάδα που θα 
 συμμετέχετε. 




