
Οδηγίες προς γονείς για την πλατφόρμα e-me 

Βήμα – βήμα 
 Η ψηφιακή πλατφόρμα e-me θα χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.  Τα μαθήματα που 

αναρτούν οι εκπαιδευτικοί ονομάζονται «Κυψέλες» και για να συμμετάσχετε σε μια κυψέλη θα πρέπει να σας προσκαλέσει ο εκπαιδευτικός.  Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τα στοιχεία σας από το ΠΣΔ και θα σας προσκαλέσουν στις κυψέλες τους οι ίδιοι.  Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να 

συνδεθείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me, οπωσδήποτε μια πρώτη φορά ώστε να σας καταχωρήσει το σύστημα και να μπορεί να σας αναζητήσει ο 

εκπαιδευτικός σας.  Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, αρκεί να ελέγξετε τις «Ειδοποιήσεις» για να αποδεχτείτε τις προσκλήσεις που θα σας σταλούν.  

Για να συνδεθείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me (τουλάχιστον μια πρώτη φορά) και να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (οι 

εικόνες των οδηγιών βρίσκονται στο τέλος του κειμένου): 

Σύνδεση στην πλατφόρμα: 

 πατήστε κλικ στο σύνδεσμο αυτό: https://e-me.edu.gr/ και επιλέξτε το πλαίσιο «Είσοδος» (εικόνα 1) 

 βάλτε τα στοιχεία του λογαριασμού ΠΣΔ που δημιουργήσατε (όνομα χρήστη και κωδικό) και πατήστε «Σύνδεση» (εικόνα 2) 

(μόλις κάνετε τα παραπάνω βήματα την πρώτη φορά, μπορείτε να αποσυνδεθείτε και να περιμένετε να σας προκαλέσουν οι εκπαιδευτικοί στις 

κυψέλες τους) 

Αναζήτηση των προσκλήσεων των εκπαιδευτικών: 

 Όταν συνδεθείτε στην e-me, πάνω δεξιά στην οθόνη σας υπάρχουν οι «Ειδοποιήσεις».  Πατήστε κλικ στο εικονίδιο κι έπειτα «όλες οι ειδοποιήσεις» 

(εικόνα 3) 

 πατάμε κλικ πάνω στην ειδοποίηση που θα βρούμε (εικόνα 4) 

 στη συνέχεια πατάμε «Συμμετοχή» (εικόνα 5) και πατάμε «Ναι» (εικόνα 6) 

 πλέον είμαστε μέλη της κυψέλης και μεταφερόμαστε στο υλικό της 

https://e-me.edu.gr/


Γενικές οδηγίες 
 Ο εκπαιδευτικός κάθε κυψέλης στην οποία γίνεστε μέλος επιλέγει το υλικό που ανεβάζει.  Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξοικείωσή σας με την 

πλατφόρμα e-me σας προτείνουμε να κοιτάξετε τo παρακάτω προτεινόμενο βίντεο και να αναζητήσετε περισσότερα βίντεο στο διαδίκτυο.  Προτείνεται να 

διαβάσετε και τις οδηγίες προς μαθητές που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της e-me (εικόνα 8). Για διευκρινίσεις σχετικά με τα μαθήματα και το υλικό 

τους μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό του μαθήματος.   

Προτεινόμενο βίντεο για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me: 

1. Είσοδος στην e-me και κάποιες βασικές λειτουργίες (προφίλ, κυψέλες, τοίχος κ.α.): https://www.youtube.com/watch?v=oGuQs1ruErE&t=208s  

https://www.youtube.com/watch?v=oGuQs1ruErE&t=208s
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