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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  e-me  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

 

Πώς θα συνδεθείς στην e-me ψηφιακή τάξη 

 

Για να συνδεθείς στην e-me: 

Από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό) συνδέεσαι στο διαδίκτυο. 

1. Πληκτρολογείς e-me.edu.gr για να μεταβείς στη σελίδα εισόδου της  e-me. 

 

Εικόνα 1: Σελίδα εισόδου e-me 

2. Επιλέγεις “ΕΙΣΟΔΟΣ”(εικόνα 1). Στη καρτέλα που εμφανίζεται στη συνέχεια 

συμπληρώνεις το username και το password του μαθητικού σου λογαριασμού ΠΣΔ. 

Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, μεταφέρεσαι στην κεντρική σελίδα της   e-me  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα e-me 
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 Από την αρχική σελίδα της e-me (εικόνα 2) επίλεξε την εφαρμογή Κυψέλες» και δες 

όλες τις κυψέλες στις οποίες συμμετέχεις. 

 Κάνε κλικ στο εικονίδιο της κυψέλης που επιθυμείς, για να μεταβείς μέσα. 

 

 

Πώς να συμμετέχεις στην  κυψέλη της ψηφιακής σου τάξης 

Ο βασικός χώρος συνεργασίας στην e-me λέγεται «κυψέλη». Η κάθε κυψέλη έχει: 

 μέλη, άτομα που συμμετέχουν στην κυψέλη 

 τοίχο, για να επικοινωνείτε με όλα τα μέλη της κυψέλης 

 φάκελο με αρχεία για όλα τα μέλη της κυψέλης 

 ειδοποιήσεις, (καμπανάκι), ελέγχεις τις ειδοποιήσεις σου στην e-me  

                                                                                                                                                     

Ειδοποιήσεις 

 

 

 

 

 

Τοίχο 

 

 

 

Μέλη 

                                                                                Αρχεία 

Εικόνα 3:Βασικός χώρος εργασίας κυψέλης 
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Ο τοίχος της κυψέλης 

 

Ο «τοίχος» της κυψέλης είναι o πίνακας της ψηφιακής τάξης σου. 

είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας με όλα τα μέλη της κυψέλης. 

Εκεί ο/η εκπαιδευτικός σου μπορεί να αναρτά ανακοινώσεις, συνδέσμους με τα μαθήματα 

της τάξης σου ή άλλο υλικό. (Εικόνα 3) 

Βρες εκεί, λοιπόν, τυχόν ανακοινώσεις, συνδέσμους με τα μαθήματα της τάξης σου 

ή άλλο υλικό. 

Μπορείς, αν θες, να γράψεις και εσύ στον τοίχο, να σχολιάσεις ή να ρωτήσεις κάτι τον/την 

εκπαιδευτικό σου ή τους/τις συμμαθητές/τριές σου. 

Μην ξεχάσεις να πατήσεις το σύμβολο √  για να αποθηκεύσεις ό,τι έχεις γράψει, διαφορετικά 

θα χαθούν. 

            Αποθήκευση 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Τοίχος της κυψέλης 

 

 

Ο φάκελος «αρχεία» 

 

Στην κυψέλη της ψηφιακής σου τάξης υπάρχει ένας κοινόχρηστος φάκελος αρχείων, όπου 

έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της κυψέλης.(Εικόνα 3) 

Στον χώρο αυτό ο/η εκπαιδευτικός σου μπορεί να έχει ανεβάσει και διαμοιράσει επιπλέον 

υλικό για το μάθημα (αρχεία κειμένου, παρουσιάσεις, ασκήσεις κ.ά.). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα σας έχει ενημερώσει σχετικά μέσα από τον τοίχο της 

κυψέλης. 

Βρες εκεί τυχόν ψηφιακό υλικό που έχει αναρτήσει ο/η εκπαιδευτικός ήκάποιο άλλο 

μέλος της κυψέλης. Επίλεξε το αρχείο που θέλεις, για να το ανοίξεις ή/και να το αποθηκεύσεις 

τοπικά.ς να  


