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1. Εγγραφή μαθητή 
Για την δημιουργία λογαριασμού μαθητή στην πλατφόρμα, ακολουθείστε τα παρακάτω 

βήματα:  

Βήμα 1ο 

Επίσκεψη δικτυακού τόπου: http://1epal.papline.gr/  

Βήμα 2ο 

Επιλογή «Εγγραφή» στο αριστερό μέρος της οθόνης. 

 

Αμέσως μετά επιλέξτε «Δημιουργία νέου λογαριασμού (Εκπαιδευόμενου)». 

 

Βήμα 3ο 

Συμπλήρωση όλων των στοιχείων της φόρμας (προσέξτε να επιλέξετε τη σωστή κατηγο-

ρία: Γενικής παιδείας / Τομέας Πληροφορικής / Τομέας Οικονομίας – Διοίκησης / Τομέας 

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας ανάλογα που ανήκετε) και πατήστε «Εγγραφή».  

Μην συμπληρώσετε Αριθμό Μητρώου και Τηλέφωνο. 

http://1epal.papline.gr/
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Η πλατφόρμα σας πληροφορεί ότι πρέπει να μπείτε στο email που δηλώσατε και να επι-

βεβαιώσετε την εγγραφή σας. 

 

Μετά την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, ο λογαρια-

σμός σας είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. 

2. Σύνδεση μαθητή 
Στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας και στο αντίστοιχο πλαίσιο σύνδεσης τοποθετείστε το 

username και το password που έχετε επιλέξει. 
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3. Εγγραφή σε μάθημα 
Κατά την πρώτη σας σύνδεση το «Χαρτοφυλάκιο» σας είναι κενό, δεν συμμετέχετε δη-

λαδή σε κανένα μάθημα. Η συμμετοχή σας σε κάποιο μάθημα είναι εφικτή πατώντας το κου-

μπί «Εγγραφή σε μάθημα» στο άνω δεξί άκρο της οθόνης. 

 

Τα μαθήματα που υποστηρίζει η πλατφόρμα είναι δύο ειδών (ανάλογα με το πως υλοποι-

ήθηκαν από τον καθηγητή): 
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• Μαθήματα που είναι ανοικτά προς εγγραφή και πρέπει απλά να τα επιλέξετε. 

Στην εικόνα παρακάτω τα μαθήματα «ΒΔ – ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (119)» και «ΒΔ1 -

ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΤ. ΔΙΚ.)» είναι τέτοιου είδους μαθήματα, απλά τα τσεκάρετε ό-

πως δείχνει η εικόνα και είστε έτοιμοι. 

• Μαθήματα που είναι κλειστά προς εγγραφή και πρέπει να αιτηθείτε την εγ-

γραφή σε αυτό. Στην εικόνα παρακάτω τα μαθήματα «ΒΔ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΑ (ΟΙΚ. ΜΑΘ)» και «ΒΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (153)» είναι τέτοιου 

είδους μαθήματα. Κάντε κλικ πάνω στο μάθημα, υποβάλετε την αίτηση εγγραφής 

και περιμένετε τον υπεύθυνο καθηγητή να την εγκρίνει ή όχι. 

 

 

4. Μηνύματα 
Για να αποστείλετε ένα μήνυμα στον καθηγητή σας ή/και σε έναν ή περισσότερους συμ-

μαθητές σας που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο μάθημα, χρησιμοποιείστε το υπο-

σύστημα «Μηνύματα» στο αριστερό μέρος της πλατφόρμας. Δεν χρειάζεται να ξέρετε το 

email τους, το ξέρει η πλατφόρμα!!! 

 

Στην εικόνα που θα εμφανιστεί επιλέξτε «Νέο μήνυμα μαθήματος». 
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Στο πεδίο «Προς» γράψτε λίγα γράμματα από το όνομα του παραλήπτη και θα εμφανιστεί 

σύντομα το όνομα του - απλά επιλέξτε το. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να προσθέ-

σετε όσους παραλήπτες θέλετε. Εάν επιλέξετε «Επιλογή όλων» θα προστεθούν αυτόματα 

όλοι οι συμμετέχοντες του μαθήματος. 

  

Συμπληρώστε το θέμα το μηνύματος, το κύριο περιεχόμενο, κάποιο αρχείο που πιθανώς 

θέλετε να στείλετε και πατήστε «Αποστολή». 

Τα μηνύματα που έχουν σταλεί σε εσάς μπορείτε να τα δείτε πάλι από το υποσύστημα 

«Μηνύματα» στα αριστερά – δεν χρειάζεται να μπείτε στο email σας  - και θα βρίσκονται 

στην καρτέλα «Εισερχόμενα». 

5. Εργασίες 
Τις εργασίες που πιθανά σας έχουν βάλει οι καθηγητές και οι καθηγήτριες σας μπορείτε 

να τις δείτε από το υποσύστημα «Εργασίες» στα αριστερά της οθόνης.  
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Κάνοντας κλικ στο «Εργασίες» εμφανίζονται όλες οι εργασίες που σας έχουν ανατεθεί. Η 

ένδειξη «Έχει αποσταλεί» και «Βαθμός» σας πληροφορούν αν έχετε στείλει ή όχι την απά-

ντηση στην εργασία και τον βαθμό που πήρατε. 

 

Όταν θέλετε να κάνετε μία εργασία, πρώτα επιλέξτε την. Το παράθυρο που θα σας ανοίξει 

είναι σαν αυτό παρακάτω: 
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Η εκφώνηση της εργασίας είναι το αρχείο στο σημείο 1. Αφού την κατεβάσετε, δημιουρ-

γήστε το αρχείο της απάντησης σας και ανεβάστε το για να το διορθώσει ο καθηγητής σας 

από το κουμπί «Αναζήτηση» στο σημείο 2 ενώ πιθανά σχόλια βάλτε τα στο σημείο 3. Η δια-

δικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Υποβολή».  Από το ίδιο σημείο θα μάθετε και 

τον βαθμό που πήρατε!!! 

6. Κουβεντούλα 
Το υποσύστημα «Κουβεντούλα» προσφέρει τη δυνατότητα ενός διαλόγου (chat) με όλους 

τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα. Και αυτό το εργαλείο βρίσκεται στα 

αριστερά της οθόνης και το ενεργοποιεί – ρυθμίζει ο καθηγητής. 

 

Στην εικόνα παρακάτω βλέπετε μια κουβεντούλα με τίτλο «Γενική».  

 

και εδώ ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος μαθητής. 
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7. Πηγές βοήθειας 
Αναλυτικά εγχειρίδια μπορείτε να βρείτε στην επιλογή «Εγχειρίδια» στο αριστερό μέρος 

της πλατφόρμας και στο παρακάτω video: 

https://www.youtube.com/watch?v=sIsq2Xh0Qps 

 


