
 

Τι είναι το e-me 

Περιγραφή 

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ασφαλές 

ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me αναπτύχθηκε για να αποτελέσει: 

 το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού 

 έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και αξιοποίησης 

ψηφιακού περιεχομένου 

 έναν χώρο για κοινωνική δικτύωση μαθητών και εκπαιδευτικών 

 ένα πλαίσιο για υποδοχή εξωτερικών εργαλείων και εφαρμογών (apps) 

 έναν χώρο για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 

των σχολείων 

 

 

Βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας e-me 

  

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221#section-5
https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221#section-5


 

Κυψέλες 

Δημιουργία χώρων (συν-)εργασίας από μαθητές 

και εκπαιδευτικούς. Επικοινωνία μέσω 

αναρτήσεων στον τοίχο της Κυψέλης 

 

 Επικοινωνία 

 Βιντεοκλήσεις, κλήσεις ήχου και αποστολή 

μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ επαφών 

 

 Αρχεία 

Προσωπικός χώρος αρχείων σε περιβάλλον 

υπολογιστικού νέφους 

 

 e-me content 

Δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών 

αντικειμένων / διαδραστικών εκπαιδευτικών 

πόρων 

 

e-me assignments 

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μέλη 

Κυψελών 

 

 e-portfolio 

Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών 

και εκπαιδευτικών 

 

 

 

 



Είσοδος στην πλατφόρμα e-me 

Εκδοχές της e-me 

 

Κύρια-επίσημη εκδοχή μόνο για χρήστες ΠΣΔ 

H κύρια, επίσημη εκδοχή της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, η οποία απευθύνεται σε όλους 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και -σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις- περιλαμβάνει την πιο πλήρη 

και πιο πρόσφατη λειτουργικότητα της e-me. 

Η είσοδος των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην επίσημη εκδοχή της e-me γίνεται ΜΟΝΟ με 

λογαριασμούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι χρήστες της είναι 

πιστοποιημένοι. 

Στην επίσημη εκδοχή της e-me περιλαμβάνεται επίσης υποστήριξη χρηστών και όλες οι αναφερόμενες 

παροχές. 

Χρησιμοποιώντας την επίσημη εκδοχή της e-me βρίσκεστε σε έναν ασφαλή χώρο όπου μπορείτε να (συν-

)εργαστείτε με τους υπόλοιπους πιστοποιημένους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

https://e-me.edu.gr 

e-me για όλους 

Η "e-me για όλους" απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). 

Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, 

προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή. Η "e-me για όλους" 

έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε 

γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες 

παροχές και υποστήριξη χρηστών. 

https://4all.e-me.edu.gr 

 

Είσοδος στην πλατφόρμα 

Για την είσοδο στην e-me χρειάζεται να έχετε έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη. Όταν θα ζητήσετε να 

δείτε μία σελίδα της e-me, ο περιηγητής αυτόματα θα σας οδηγήσει στη σελίδα ταυτοποίησης χρήστη, όπου 

θα χρειαστεί να δώσετε σωστά τα στοιχεία του λογαριασμού σας: το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. 

Εφόσον διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

επίσημη έκδοση της e-me. Πατώντας στο κουμπί "ΕΙΣΟΔΟΣ" θα μεταβείτε στη σελίδα πιστοποίησης χρηστών 

του ΠΣΔ, όπου μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ και να εισέλθετε στην e-me. 

https://e-me.edu.gr/
https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221#section-5
https://4all.e-me.edu.gr/


 

Επίσημη εκδοχή της e-me 

Αρχικές ρυθμίσεις 

Αρχική σελίδα χρήστη 

Η κεντρική σελίδα της e-me περιέχει την αρχική σελίδα χρήστη, έναν κεντρικό δηλαδή χώρο για την 

πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές της που αποτελείται από τρία μέρη: 

 την πάνω οριζόντια μπάρα, που περιλαμβάνει το λογότυπο της e-me, μια μικρογραφία της 

εικόνας προφίλ του συνδεδεμένου χρήστη με το όνομά του, καθώς και τα εικονίδια των ενεργών 

ειδοποιήσεων. Το λογότυπο της e-me είναι πάντα ένας ενεργός σύνδεσμος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλα τα σημεία της e-me για επιστροφή στην αρχική σελίδα. Η μικρογραφία της 

εικόνας προφίλ του χρήστη προσφέρει πρόσβαση σε ένα μενού επιλογών από όπου παρέχεται η 

δυνατότητα i) επεξεργασίας του προσωπικού προφίλ, ii) προσαρμογής των προσωπικών 

ρυθμίσεων, iii) διαχείρισης των προσωπικών επαφών, iv) μετάβασης στις οδηγίες χρήσης, v) 

προβολής των στοιχείων επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης, καθώς και vi) η δυνατότητα 

αποσύνδεσης από την e-me. 

 την κεντρική περιοχή εφαρμογών, με όλα τα εικονίδια που οδηγούν στις επιμέρους λειτουργίες 

και εφαρμογές. Η κεντρική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον σελίδες καθώς και φακέλους 

για την ομαδοποίηση των εικονιδίων, όταν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος. Σε κάθε σελίδα 

μπορούν να εμφανίζονται μέχρι οχτώ (8) εφαρμογές, ενώ κάθε φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει 

μέχρι έξι (6). 

 την σταθερή περιοχή εφαρμογών, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και πέντε (5) εφαρμογές 

ή/και φακέλους, τα οποία παραμένουν σταθερά, ανεξάρτητα από την επιμέρους σελίδα που είναι 

επιλεγμένη στην κεντρική περιοχή. 



 

e-me store 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της e-me, είναι η δυνατότητα προσθήκης νέων "μικρο-

εφαρμογών". Μέσω αυτών επεκτείνεται η λειτουργικότητα της πλατφόρμας, ώστε να καλύψει καλύτερα τις 

απαιτήσεις κάθε χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες, το ρόλο και την εκπαιδευτική βαθμίδα του. Η περιήγηση 

στις διαθέσιμες μικρο-εφαρμογές γίνεται μέσω του αποθετηρίου μικρο-εφαρμογών (e-me store), το οποίο 

ενημερώνεται τακτικά με νέες ή βελτιωμένες εκδόσεις εφαρμογών που δημιουργούνται από την ομάδα 

υλοποίησης της e-me ή και συνεργαζόμενους φορείς. 

Πατώντας το εικονίδιο του αποθετηρίου από την αρχική σελίδα χρήστη, μπορείτε να δείτε όλες τις μικρο-

εφαρμογές, να επιλέξετε ανάμεσα στις μη εγκατεστημένες ή να δείτε τις εγκατεστημένες. Με τα κουμπιά 

"Εγκατάσταση" ή "Απεγκατάσταση" κάτω από κάθε εφαρμογή μπορείτε να εκτελέσετε τις αντίστοιχες 

ενέργειες, οπότε και τοποθετείται ή αφαιρείται η εφαρμογή από την αρχική σας σελίδα. Επιπλέον, μπορείτε 

να αναζητήσετε εφαρμογές με βάση τον τίτλο και την περιγραφή τους. 

Σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω εφαρμογές 

 



 

 

 

Επεξεργασία προσωπικού προφίλ 

Κάθε χρήστης της e-me διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ, το οποίο αποτελεί και την "ταυτότητά" του στο 

πλαίσιο της πλατφόρμας. Για την επεξεργασία του προσωπικού σας προφίλ πρέπει να επιλέξετε Προφίλ από 

το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω οριζόντια μπάρα. 

 

Προφίλ χρήστη 

 

 



Δημιουργία μαθήματος - κυψέλης 

Η έννοια της κυψέλης 

Η Κυψέλη είναι o βασικός χώρος (συν-)εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Έχει μέλη, κανάλι επικοινωνίας 

των μελών ("τοίχο"), επιφάνεια εργασίας, διαμοιραζόμενα αρχεία, εφαρμογές (apps) και έναν Υπεύθυνο 

(συντονιστή). 

Μία Κυψέλη δημιουργείται από/ αντιστοιχεί σε μια "ομάδα" που συνεργάζεται σε κάποιο 

συγκεκριμένο πλαίσιο ή με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Παραδείγματα τέτοιων "ομάδων": 

- Ένα τμήμα (π.χ. Β2 Γυμνασίου) 

- Ένα τμήμα για ένα συγκεκριμένο Μάθημα (π.χ. Β2-Φυσική) 

- Ένας όμιλος (π.χ. Όμιλος Φωτογραφίας) 

- Μια ομάδα μαθητών του ίδιου ή διαφορετικών τμημάτων που συνεργάζονται για μια εργασία 

- Μια ομάδα μαθητών σε μια γειτονιά που συνεργάζονται για μια τοπική δραστηριότητα (π.χ. Ανακύκλωση 

στη γειτονιά) 

- Μία ολόκληρη τάξη (π.χ. Γ' τάξη Γυμνασίου, με πολλά τμήματα) 

- Ένα project που υλοποιούν συνεργατικά δύο σχολεία 

Τύποι Κυψελών 

H e-me παρέχει δύο τύπους Κυψελών, τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές. 

Κάθε Δημόσια Κυψέλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 είναι αναζητήσιμη, δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης Κυψελών, 

 έχει τοίχο, ο οποίος μπορεί να είναι δημόσιος (ορατός σε όλους τους χρήστες της e-me) ή ιδιωτικός 

(ορατός μόνο στα μέλη της Κυψέλης), 

 έχει προεγκατεστημένη την εφαρμογή e-me blogs Κυψέλης, δηλαδή διαθέτει ένα συνεργατικό 

ιστολόγιο Κυψέλης όπου όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα δημιουργίας αναρτήσεων. 

 υποστηρίζει ακόλουθους (followers) 

Κάθε Ιδιωτική Κυψέλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 δεν είναι αναζητήσιμη από τους χρήστες της e-me, δηλαδή δεν εμφανίζεται στη λίστα 

αποτελεσμάτων αναζήτησης Κυψελών, 

 έχει ιδιωτικό τοίχο, τον οποίο μπορούν να δουν μόνο τα μέλη της, 



 παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικού ιστολόγιου Κυψέλης, μέσω της εφαρμογής e-me 

blogs που διατίθεται για εγκατάσταση στο αποθετήριο μικρο-εφαρμογών (Store) της Κυψέλης 

 

 

Δημιουργία κυψέλης 

Κάθε χρήστης της e-me μπορεί να δημιουργήσει Κυψέλες, δημόσιες και ιδιωτικές. Επιλέγοντας το 

κουμπί Νέα στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας εισόδου στις Κυψέλες, οδηγείστε στην οθόνη, όπου 

επεξηγούνται τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου Κυψέλης. 

 

Μετά την παραπάνω επιλογή, καλείστε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση της 

δημιουργίας της νέας σας Κυψέλης, όπως εικόνα Κυψέλης και φόντου, τίτλος, αναγνωριστικό, περιγραφή, 

ετικέτες και επιπρόσθετες ρυθμίσεις. 

Σημείωση: Το αναγνωριστικό που θα επιλέξετε καλό είναι να είναι σύντομο και εύκολο στη γραφή καθώς 

χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές Κυψέλης (π.χ. αποτελεί μέρος της διεύθυνσης URL του Ιστολογίου 

Κυψέλης). 



 

Προσθήκη μαθητών στην κυψέλη 

Μετά τη δημιουργία Κυψέλης, μπορείτε να καλέσετε χρήστες της e-me για να συμμετάσχουν. Από την 

αρχική σελίδα της Κυψέλης, επιλέξτε το εικονίδιο Μέλη και μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Ο 

Υπεύθυνος μπορεί να προσκαλέσει χρήστες που είναι ήδη στις επαφές του, χρήστες που συμμετέχουν ήδη σε 

άλλες Κυψέλες των οποίων είναι επίσης Υπεύθυνος ή να αναζητήσει και να προσκαλέσει κάποιον χρήστη της 

e-me (η αναζήτηση γίνεται στα πεδία όνομα χρήστη (username), όνομα και επώνυμο). 

Οι μαθητές σας θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα μέσω του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ πριν 

τους προσθέσετε ως μέλη στην κυψέλη σας 



 

Εγχειρίδιο χρήσης 

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html για να ανοίξετε τον πόρο. 

 

https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html

