
 
Πλατφόρμα e-me  

 
Δημιουργία ψηφιακού υλικού 

Χριστίνα Δημητριάδου 
 

Στο προηγούμενο βήμα είδαμε πώς διαμοιράζουμε υλικό σε έναν 
κοινόχρηστο φάκελο (Αρχεία) της κυψέλης (ιδιωτικής ψηφιακής τάξης) 

 
Στο παρόν εγχειρίδιο εξηγείται πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ψηφιακό 

υλικό, το οποίο δε θα χρειαστεί να μεταφορτώσουμε από τον υπολογιστή, 
καθώς το αναπτύσσουμε κατευθείαν online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 



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

Πατάω τον παραπάνω σύνδεσμο και μεταφέρομαι στην πλατφόρμα e-me.         
Πατάω είσοδος. 

 
 
Συνδέομαι με τους κωδικούς του ΠΣΔ. 
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https://e-me.edu.gr/


Επιλέγω την εφαρμογή e-me content (κόκκινο εικονίδιο).  

 
 
Ό, τι δραστηριότητα δημιουργείται στο e-me content (περιεχόμενο) μπορεί να          
αναρτηθεί στον τοίχο.  
Υπενθύμιση για τη μετάβαση στον τοίχο: 
Κυψέλες (πάνω:  μωβ εικονίδιο). 
Εμφανίζονται οι κυψέλες που έχουν δημιουργηθεί (εικόνα κάτω). Επιλέγω την          
κυψέλη μου και πατάω στο εικονίδιο, π.χ. ΔΣ Νέας Νικομήδειας - Ε’ τάξη. 
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Πατάω στην εφαρμογή Τοίχος (κάτω: γαλάζιο εικονίδιο δεξιά).  
Στον τοίχο αναρτάται το δημιουργημένο ψηφιακό υλικό.      

 
Τέλος υπενθύμισης. 
 
 
Έχοντας πατήσει την εφαρμογή e-me content, στο παράθυρο που ανοίγει,          
επιλέγω Νέο αντικείμενο (αριστερά). Δίνεται μια σειρά τύπων περιεχομένου         
(course presentation, Quiz κλπ). Πατώντας πάνω σε κάποιον τύπο, φορτώνεται          
το νέο αντικείμενο. Συμπληρώνω τα απαραίτητα πεδία, δημιουργώ την online          
δραστηριότητα και πατάω Δημιουργία (δεξιά: πορτοκαλί).  
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Επιλέγοντας αριστερά Όλα τα αντικείμενα, εμφανίζεται η λίστα με τις          
δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί. Εδώ μπορεί κανείς να επιλέξει         
Δραστηριότητα χρηστών για να δει τη βαθμολογία των χρηστών/μαθητών που          
ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα ή και επεξεργασία για να αλλάξει, διορθώσει          
κλπ τη δραστηριότητα. 

 
 
Παράδειγμα αντικειμένου: πατώντας στο Luft-B_Lektion-4_Μικρή διδακτική      
χρωμάτων (2ο αντικείμενο πάνω), ανοίγει το παράθυρο της εργασίας (κάτω).          
Πατώντας την επεξεργασία (κάτω: γαλάζια ετικέτα), μπορεί κανείς να         
επεξεργαστεί τη δραστηριότητα. 
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Στην εικόνα κάτω, έχουμε πατήσει την επεξεργασία και μπορούμε να          
αλλάξουμε τα δεδομένα, π.χ. τίτλος, περιγραφή άσκησης, κείμενο κλπ.         

 
 

Πατάμε Ενημέρωση (κάτω δεξιά: πορτοκαλί επισήμανση), οπότε       
αποθηκεύονται όλες οι αλλαγές που έχουμε κάνει. 
 
Στην προβολή επεξεργασίας υπάρχει για κάθε νέο αντικείμενο και ένα          
παράδειγμα (γαλάζια γράμματα), που παρουσιάζει μια έτοιμη άσκηση ή δίνει          
περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο της δραστηριότητας. 
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Στην παρακάτω εικόνα έχουμε πατήσει για τη δραστηριότητα        
Luft-B_Lektion-4_Μετάφραση χρωμάτων τη Δραστηριότητα χρηστών.     
Εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: 
Χρήστης, βαθμολογία, μέηιστη βαθμολογία, ημερομηνίες ολοκλήρωσης,      
χρόνος. 

 
 

Λίστα αντικειμένων που μπορούν να δημιουργηθούν 
 

Course presentation παρουσίαση ενότητας 

Quiz (Question Set) κουίζ (σετ ερωτήσεων) 

Drag the words σύρε τις λέξεις 

Flashcards καρτέλες 

Fill in the Blanks συμπλήρωσε τα κενά 

Collage κολάζ 

Interactive Video διαδραστικό βίντεο 

Dialog Cards κάρτες διαλόγων 

Mark the Words μάρκαρε τις λέξεις 

Memory Game παιχνίδι μνήμης 

Find the Words βρες τις λέξεις 

Single Choice Set σετ επιλογών μίας σωστής απάντησης 

Twitter User Feed ροή των tweets του χρήστη 

appear.in for Chat and Talk συνομιλία 

Virtual Tour (360) εικονική περιήγηση (360 μοιρών) 

Dictation υπαγόρευση ορθογραφίας 
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Image Pairing αντιστοίχιση εικόνων 

Essay έκθεση 

Image Slider σλάιντερ εικόνων 

Image Sequencing σωστή ακολουθία εικόνων 

Agamotto (Image Blender) μίξη εικόνων (π.χ. χάρτες) 

Audio Recorder ηχογράφηση 

Audio ήχος 

Image Juxtaposition διαδραστική σύγκριση δύο εικόνων 

Find Multiple Hotspots εντοπισμός κοινών κατηγοριών εικόνων 

Image Hotspots Προσθήκη κειμένου, εικόνων, βίντεο σε 
εικόνες 

True/False Question σωστό/λάθος 

Timeline χρονογραμμή 

Summary περίληψη 

Personality Quiz κουίζ προσωπικότητας 

Multiple Choice ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

Iframe Embedder ενσωμάτωση iframe 

Guess the Answer μάντεψε την απάντηση 

Find the Hotspot εντοπισμός σωστής εικόνας 

Drag and Drop σύρε και εναπόθεσε 

Documentation Tool δημιουργία δομής project 

Column στήλη 

Chart γράφημα 

Arithmetic Quiz αριθμητικό κουίζ 

Accordion πτυσσόμενο μενού πληροφοριών 

 
ΤΕΛΟΣ 
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