
Τι είναι
μια κυψέλη; 

Η Κυψέλη είναι ο χώρος όπου μαθητές, 
μαθήτριες  και εκπαιδευτικοί 
συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε, 

ανταλλάσσουμε υλικό και 
μαθαίνουμε ο ένας από τον 

άλλον!

Ποιος μπορεί 
να φτιάξει 
μια κυψέλη;

Μπορείς να φτιάξεις δημόσια ή ιδιωτική κυψέλη! 

Να θυμάσαι! Μια δημόσια κυψέλη μπορούν να τη δουν

όλοι στην e-me. Μια ιδιωτική κυψέλη μπορείτε να τη 

δείτε μόνο εσύ και τα μέλη της κυψέλης. Αν θέλεις 

να φτιάξεις δημόσια κυψέλη, επίλεξε δημόσιο ή ιδιωτικό

Τοίχο! Ο δημόσιος θα είναι ανοιχτός, δηλαδή θα φαίνονται 

οι αναρτήσεις σας σε όλους στην e-me, 

ενώ στον ιδιωτικό τοίχο οι αναρτήσεις σας 

θα φαίνονται μόνο σε εσένα και στα μέλη. 

Για να φτιάξεις μια μαθητική κυψέλη 

ακολούθησε δέκα βασικούς κανόνες!

Κυψέλη δημιουργούμε εμείς οι 
εκπαιδευτικοί για τα μαθήματά μας!

Κυψέλη δημιουργείτε κι εσείς 
οι μαθητές για τα μαθήματα, 

για μια σχολική εργασία και για 
μια κοινή σας δραστηριότητα, 

π.χ. για ένα χόμπι σας! 

Υπέροχα! Θα φτιάξω 
μια κυψέλη για την εργασία που 

μας ανέθεσε η δασκάλα! 
Αλλά, τι Κυψέλη να φτιάξω; 

Υπάρχουν κανόνες; 
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Δέκα κανόνες για Μαθητικές ΚυψέλεςΔέκα κανόνες για Μαθητικές Κυψέλες
Κάθε φορά που δημιουργώ μια δική μου κυψέλη και συμμετέχω σε άλλες κυψέλες, προσέχω!

Τί κάνω Τί δεν κάνω

Διαβάζω πολύ προσεκτικά τους όρους
χρήσης μιας μαθητικής κυψέλης. 
Αν έχω απορίες, συζητάω με έναν 
εκπαιδευτικό τους όρους που χρειάζε-
ται να αποδεχτώ.

Παίρνω πρώτα τη σύμφωνη γνώμη του
γονέα, κηδεμόνα μου ή ενός εκπαιδευτι-
κού και μετά φτιάχνω μια μαθητική  
κυψέλη. 

Στέλνω πρόσκληση συμμετοχής μόνο 
σε συμμαθητές και συμμαθήτριές μου.
Προσκαλώ άλλους φίλους μόνο με τη
σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα
μου, του εκπαιδευτικού και  των μελών
της κυψέλης. Προσκαλώ, εφόσον 
δεχτεί, έναν εκπαιδευτικό στην κυψέλη
για να είναι ο σύμβουλός μας. 

Προσέχω τι αναρτώ στον Τοίχο και τι
διαμοιράζομαι στα Αρχεία της κυψέλης.
Απαντάω με ευγένεια στα σχόλια των
άλλων μελών. 

Ζητάω ευγενικά, αν ένα μέλος κάνει μια
ανάρμοστη ανάρτηση, ένα προσβλη-
τικό σχόλιο ή αν διαμοιραστεί ανάρμο-
στο περιεχόμενο, να το διαγράψει και 
να απολογηθεί! Αν αρνηθεί, διαγράφω 
τις αναρτήσεις, τα σχόλια και το 
περιεχόμενο και ενημερώνω έναν 
εκπαιδευτικό. 

Μεταφέρω τους κανόνες σε όλα 
τα μέλη της κυψέλης, στις Επαφές μου
στην e-me, στον γονέα/κηδεμόνα μου
και σε εκπαιδευτικούς.

Δεν δημιουργώ μαθητική κυψέλη
χωρίς να έχω ενημερώσει τον γονέα/
κηδεμόνα μου ή έναν εκπαιδευτικό. 

Δεν προσκαλώ στην κυψέλη μου
άτομα που δεν γνωρίζω στον 
πραγματικό κόσμο. Πατάω Απόρριψη,
αν λάβω πρόσκληση συμμετοχής 
σε άγνωστη μαθητική κυψέλη.

Δεν κάνω προσβλητικά σχόλια στον
Τοίχο. Δεν αναρτώ στον Τοίχο ή στα
Αρχεία της κυψέλης ανάρμοστο 
περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες,  
βίντεο κ.ά., που προσβάλουν ή 
ενοχλούν τα μέλη της κυψέλης.  

Δεν διαμοιράζω από τα Αρχεία της 
κυψέλης ανάρμοστο περιεχόμενο
όπως φωτογραφίες,  βίντεο κ.ά., 
σε άλλα μέλη.

 

















Η e-me είναι 
το ψηφιακό μας 
σχολείο!
Συμμετέχουμε 
με σεβασμό! 
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