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ΜΑΘΗΤΗΣ
Ο μαθητής αμέσως μόλις παραλάβει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα πρέπει να εισέλθει μια φορά με τους 
κωδικούς του στην πλατφόρμα του e-me.  Αυτό θα διευκολύνει τους 
καθηγητές του όταν θα τον αναζητήσουν για να του κάνουν πρόσκληση στην Κυψέλη 
(δηλαδή στο Τμήμα του).

Αυτή είναι η εισαγωγική οθόνη της πλατφόρμας e-me.

Έστω λοιπόν, ότι ο μαθητής εισέρχεται για δεύτερη φορά στην πλατφόρμα του e-me και 
στο μεταξύ κάποιος εκπαιδευτικός , του έχει κάνει πρόσκληση για συμμετοχή στο μάθημα.

Η αρχική οθόνη τώρα θα είναι η ακόλουθη:
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Στις ειδοποιήσεις υπάρχει ένα κίτρινο σημαδάκι   .Αν κάνει επάνω σε αυτό το εικονίδιο

Θα του εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι έχει λάβει πρόσκληση στην κυψέλη του τμήματός του.

Θα επιλέξει Συμμετοχή και μετά θα ακολουθήσει η επόμενη οθόνη:
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Και  εδώ, θα επιλέξει ΝΑΙ   για να αποδεχτεί την πρόταση συμμετοχής στην 
Κυψέλη.

Ο μαθητής μπορεί να είναι μέλος σε πολλές Κυψέλες. Μπορεί να μεταβεί στην αρχική 
οθόνη και να επιλέξει Κυψέλες.  Μετά από αυτό βρίσκεται στην παρακάτω οθόνη, και 
μπορεί να δει όλες τις κυψέλες στις οποίες είναι μέλος.

Επιλέγει την κυψέλη που θέλει να εισέλθει και βλέπει την παρακάτω οθόνη:
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πηγαίνει στο ΤΟΙΧΟΣ της κυψέλης αυτής για να διαβάσει τις ανακοινώσεις, 

αναρτήσεις.

Βλέπει τις αναρτήσεις και αν θέλει απαντάει  χωρίς να ξεχάσει να πατήσει  .

Ανάθεση Άσκησης-Εργασίας από τον Εκπαιδευτικό 
(Υπεύθυνο Κυψέλης)
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Στη σελίδα «Εργασίες» της εφαρμογής e-me assignments Κυψέλης, οι 
Μαθητές-Μέλη βλέπουν συγκεντρωμένες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί μέσα 
στη συγκεκριμένη Κυψέλη.

Επιλέγοντας Προβολή μιας εργασίας, οι μαθητές μεταφέρονται σε νέα σελίδα όπου 
μπορούν να δουν την εργασία και να υποβάλουν απάντηση.

Πληκτρολογεί την απάντηση και επιλέγει Υποβολή απάντησης

Μόλις ο Υπεύθυνος-Καθηγητής  υποβάλει ανατροφοδότηση σε μια απάντηση, ο χρήστης 
λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.
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Πατώντας στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση μπορεί να μεταφερθεί 
στην αντίστοιχη σελίδα ώστε να δει την ανατροφοδότηση που έλαβε (και εφόσον θέλει, να 
δώσει νέα απάντηση).

Ο μαθητής θα λάβει ειδοποίηση ότι έλαβε την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού του για 
την συγκεκριμένη άσκηση.


