18ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης
Συμμετοχή σε κυψέλη (ψηφιακή τάξη) του εκπαιδευτικού στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me
Αναλυτικός Οδηγός

Προαπαιτούμενο
Πρέπει να έχετε κάνει την εγγραφή των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ). Συνεπώς πρέπει να διαθέτετε για κάθε μαθητή ένα Όνομα Χρήστη
(username) και έναν Κωδικό Πρόσβασης (password).
Για να συμμετέχετε σε μια κυψέλη ενός εκπαιδευτικού πρέπει να δεχθείτε την
πρόσκλησή του. Για να σας προσκαλέσουν όμως οι εκπαιδευτικοί στην κυψέλη τους
πρέπει να έχετε συνδεθεί έστω μια φορά στην e-me. Στα παρακάτω βήματα θα δείτε
πως γίνετε αυτό.

1ο Βήμα: Συνδέεστε στο διαδίκτυο και μπαίνετε στη διεύθυνση: https://e-me.edu.gr/
και επιλέγετε «ΕΙΣΟΔΟΣ»

2ο Βήμα: Συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό
Πρόσβασης (password) του ΠΣΔ και επιλέγετε «ΕΙΣΟΔΟΣ»

3ο Βήμα: Θα μεταφερθείτε τότε στο παρακάτω περιβάλλον.
Στο εικονίδιο «Κυψέλες» θα βρίσκετε τις ψηφιακές σας τάξεις, αφού σας
προσκαλέσουν οι εκπαιδευτικοί σας και αποδεχθείτε την πρόσκλησή τους.
Προς το παρόν δεν έχετε δεχθεί καμία πρόσκληση και δεν συμμετέχετε σε
καμία κυψέλη.

4ο Βήμα: Αποσυνδεθείτε, επιλέγοντας «Έξοδος», όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Τώρα, πλέον, έχετε πραγματοποιήσει την πρώτη σύνδεσή σας στην
e-me και οι εκπαιδευτικοί σας, μπορούν να σας αναζητήσουν.

5ο Βήμα: Ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς σας ότι πραγματοποιήσατε με επιτυχία
την πρώτη σας σύνδεση στην e-me και δώστε τους λίγο χρόνο για να σας
προσκαλέσουν.
6ο Βήμα: Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στην e-me (βήματα 1, 2, 3) θα έχετε
λάβει πρόσκληση για συμμετοχή σε κυψέλη. Στην εικόνα παρακάτω βλέπετε
τι πρέπει να κάνετε:

7ο Βήμα: Κάνε κλικ στο εικονίδιο της κυψέλης της ψηφιακής σου τάξης, για να
μεταβείς μέσα στην Κυψέλη.

8ο Βήμα: Η βασική επικοινωνία μέσα στη κυψέλη γίνεται στον «Τοίχο» . Ο τοίχος
της Κυψέλης είναι ο πίνακας της ψηφιακής σου τάξης. Εκεί θα βρίσκετε
τις δημοσιεύσεις του δασκάλου σας και των συμμαθητών σας και θα
δημοσιεύετε κι εσείς τις δικές σας.

