
Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους.  

Είμαι η μουσικός του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης και στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται 

να κρατήσουμε όλοι την επαφή μεταξύ μας και να βοηθήσουμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν τον 

χρόνο τους δημιουργικά και παιδαγωγικά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω δημιουργήσει 

στο e-me.edu.gr τις ηλεκτρονικές μου τάξεις. 

Σας στέλνω μια σειρά από βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να 

αλληλεπιδράσουμε. Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά όλο το κείμενο. 

Θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες βήμα βήμα από εσάς και από εμένα ώστε να ξεκινήσουμε 

τα μαθήματά μας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και έχετε υπόψη σας ότι αν δεν 

γίνει το ένα βήμα (είτε το δικό σας, είτε το δικό μου) δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στα 

επόμενα. 

Η διαδικασία εγγραφής στο τμήμα έχει ως εξής.  

Βήμα 1ο Εσείς: Μπαίνετε στη διεύθυνση της Κυψέλης σας. https://e-me.edu.gr/groups/6gym-

petr-b1-music 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο παραπάνω link ανάλογα σε ποιο τμήμα ανήκετε αλλάζετε το b1 με 

το b2 ή με το b3 ή με το b4 ή με το b5  

ΓΙΑ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ αλλάζετε το b1 με το g1 ή με το g2 ή με το g3 ή με το g4 

Κυψέλη ονομάζεται το τμήμα σας. Κάνετε αίτηση συμμετοχής στην κυψέλη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν 

κάνετε αίτηση σύνδεσης με εμένα, διότι αυτό είναι κάτι άλλο. 

Βήμα 2ο Εγώ: Βλέπω στις ειδοποιήσεις μου το αίτημά σας (πάνω δεξιά στο καμπανάκι όλοι μας 

βλέπουμε την ειδοποίηση που μας αφορά) και το κάνω αποδεκτό.  

Αφού σας εντάξω στην κυψέλη, συγχρόνως σας απευθύνω αίτημα σύνδεσης. 

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε το δικό μας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) και θα μπορείτε μέσω 

μηνυμάτων να ζητάτε οδηγίες, πληροφορίες ή ιδιαίτερες επεξηγήσεις. 

Βήμα 3ο Εσείς: Μπαίνετε στη σελίδα e-me.edu.gr και ελέγχετε τις ειδοποιήσεις σας (πάνω δεξιά 

στο καμπανάκι). Αποδέχεστε το αίτημα σύνδεσης, οπότε προστίθεμαι στις επαφές σας.  

Προσοχή όσοι δυσκολεύεστε με το Βήμα 1, μπορείτε έστω να κάνετε αίτημα σύνδεσης με εμένα. 

Θα σας εντάξω στις επαφές μου και θα σας στείλω αντίστοιχα εγώ πρόσκληση συμμετοχής στην 

κυψέλη. Κοιτάτε πάντα τις ειδοποιήσεις σας (πάνω δεξιά στο καμπανάκι) αποδέχεστε την 

πρόσκληση και τότε πια θα μπορείτε να μπαίνετε στην Κυψέλη σας. 
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Αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα 

Γυρνάτε στην αρχική σας σελίδα, μπαίνετε στο εικονίδιο ΕΠΑΦΕΣ, με εντοπίζετε και πατώντας 

πάνω στο φακελάκι που έχει από κάτω μου, σας ανοίγει η φόρμα συμπλήρωσης του μηνύματος. 

Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε πατώντας Αποστολή. 

Κάθε φορά που μπαίνετε στην πλατφόρμα της e-me να ελέγχετε το καμπανάκι για νέες 

ειδοποιήσεις και μηνύματα. 

 

 

Βήμα 4ο: Μπαίνετε στην αρχική σελίδα σας και πατάτε το εικονίδιο ΚΥΨΕΛΕΣ. Σας εμφανίζεται το 

τμήμα μας (Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4 ΜΟΥΣΙΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), 

επιλέγετε το σωστό τμήμα σας και πατάτε επάνω του, ανοίγετε και βλέπετε τις ανακοινώσεις. 

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στο εικονίδιο με το όνομα ΤΟΙΧΟΣ. Δεξιά στην οθόνη περίπου στη 

μέση. Έχω ήδη αναρτήσει την πρώτη ανακοίνωση και θα ήθελα όλοι σας από κάτω να προσθέσετε 

ένα σχόλιο. Γράφετε το κείμενό σας και πατάτε V για να καταχωρηθεί. 

Για τις  ανακοινώσεις στον Τοίχο δεν θα λαμβάνετε ειδοποίηση, οπότε θα πρέπει να μπαίνετε να 

ελέγχετε κατά καιρούς. Δυστυχώς αυτό είναι αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη! 

Βήμα 5ο: Φτιάχνετε το προφίλ σας διαλέγοντας ένα avatar ή ανεβάζοντας μια δική σας 

φωτογραφία. 

Βήμα 6ο: Επιστρέφετε στην αρχική σας σελίδα και αναζητάτε τις οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας 

της πλατφόρμας Αυτές θα τις βρείτε στο εικονίδιο με το ερωτηματικό (κάτω ακριβώς από το 

καμπανάκι). 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 1: Αν δεν καταφέρετε να κάνετε αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη, κάντε έστω 

αίτημα σύνδεσης, αλλά έχετε υπόψη ότι μετά θα πρέπει να σας προσκαλέσω στην κυψέλη και να 

αποδεχτείτε την πρόσκληση. Τις ειδοποιήσεις ξέρετε πλέον που θα τις αναζητάτε. 

Υπενθύμιση 2:Τις νέες ανακοινώσεις που θα γράφω, θα τις ελέγχετε κάθε φορά μπαίνοντας στον 

ΤΟΙΧΟ. Για αυτές δεν σας έρχεται ειδοποίηση, ούτε για τις εργασίες σας. Ελέγχουμε τον ΤΟΙΧΟ 

λοιπόν. 

Ξεκινήστε άμεσα με το βήμα 1. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Τσιούλου Κωνσταντίνα 

 

 


