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Kaip galiu susikurti e-me paskyrą? (Europinis leidimas)
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e-me yra mokymo platforma, skaitmeninė erdvė skirta darbui bei bendradarbiavimui mokiniams ir 
mokytojams. Šis vadovas yra apie Europinio leidimo e-me diegimą, kuris buvo pritaikytas vykdant PAFSE 
projektą (Partnerystės mokslų švietime). Europinis e-me leidimas yra atviras ir nemokamas mokykloms, 
mokytojams, mokiniams, universiteto studentams, tėvams, akademikams, institucijoms ir kiekvienam 
besidominčiam Europa.

Atidarykite interneto naršyklę naudodami, bet kurį iš šių prietaisų (asmeninį kompiuterį, planšetę, 
mobilųjį telefoną) prijungtų prie interneto. 

e-me skaitmeninė mokymo platforma
(Europinis leidimas)

Pradėkime su e-me: Žingsnis po žingsnio mokytojams 

Adreso juostoje (URL) įrašykite e-me4all.eu, kad patektumėt į e-me prisijungimo puslapį. 
Pasirinkite „SUKURTI PASKYRĄ“

Prieinama  https://e-me4all.eu

Įveskite norimą naudotojo vardą į e-me ir nusistatykite slaptažodį.
Įveskite galiojantį elektroninio pašto adresą, savo vardą ir savo 
pavardę.
Pasirinkite „Mokytojas“ statusą sąraše.
Susipažinkite su platformos taisyklėmis bei sąlygomis ir 
patvirtinkite jas paspausdami atitinkamą langelį.

Naujame skirtuke: 

Įgalinkite savo paskyrą taip: patikrinkite elektroninio pašto paskyrą, kuria naudojatės 
registruojantis e-me ir spustelėkite ant nuorodos, kad įgalintumėte savo e-me paskyrą.

Pasirinkite „SUKURTI PASKYRĄ“ 

http://e-me4all.eu
 https://e-me4all.eu
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Kaip prisijungti prie e-me?
Atidarykite interneto naršyklę naudodami bet kurį iš šių prietaisų (asmeninį kompiuterį, planšetę, 
mobilųjį telefoną) prijungtų prie interneto ir suveskite https://e-me4all.eu.

e-me prisijungimo puslapyje (Europinis leidimas) spustelėkite ant „PRISIJUNGTI“.

Naujame skirtuke įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos pasirinkote registruojantis.

Spustelkite ant „PRISIJUNGTI“, jog patektumėte į pagrindinį e-me puslapį.

Kaip suasmeninti savo pagrindinį puslapį? 
Spustelėkite ant piktogramos „Nustatymai“.

Pasirinkite temą, fono paveikslėlį ir šriftą.

Spustelėkite ant „Profilis“ piktogramos, pasitikrinti savo 
vardą, pavardę ir statusą, kaip jau registruotą.
Įkelkite vaizdą (arba geriau pasirinkite avatarą), prisistatykite save ir parašykite šūkį, kuris jus 
labiausiai apibūdina.

Jei norite, nuspręskite, kurie elementai bus matomi jūsų viešame profilyje (a) viešuosiuose 
Hives, kuriuose būnate arba dalyvaujate, ir (b) pasirinktas turinys iš jūsų e-me profilio.

Kaip tinkinti savo profilį? (mano skaitmeninę tapatybę)
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Spustelėkite ant „Kontaktai“ piktogramos ir tada ant paieškos piktogramos       .

Įveskite „Naudotojo vardą“ iš e-me naudotojo, kurį norėtumėte pridėti į savo 
„kontaktus“ (jei jį pažįstate) arba įveskite jo/jos pilną vardą.

Kaip pridėti narių savo kontaktuose?

Iš paieškos rezultatų pasirinkite asmenį, kurio jūs ieškote. Tada nusiųskite prašymą susisiekti 
spustelėję ant „Kontaktinis prašymas“ piktogramos.

Prašymo gavėjas gaus žinutę apie naują prašymą susisiekti. Tam, kad pridėti į savo kontaktus, 
jis/ji  turėtų spustelti ant Priimti. 

PASTABA: Jūs galite išsiųsti prašymą susisiekti bet kuriam e-me (Europinio leidimo) nariui ar 
tai būtų mokytojas ar mokinys, iš  bet kurios mokyklos ar šalies.

Atidarykite „Kontaktai“ programėlę ir pasirinkite mokinį ar mokytoją su kuriuo norite susisiekti.  

Spustelėkite ant atitinkamos piktogramos, kad galėtumėte susisiekti su 
juo/ja per skambutį, audio skambutį ar žinutę.  

Tam, kad bendrauti tiesiogiai su mokiniais arba mokytojais, be jūsų skaitmeninės klasės, 
jie turi būti jūsų kontaktuose. Be to, šie kontaktai turi būti prisijungę (žalias taškas) prie 
e-me, tuo metu kai norite bendrauti. 

 Kaip bendrauti su e-me nariais? (Europinis leidimas)  

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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Kaip susikurti skaitmeninę klasę arba  bendradarbiavimo darbinę erdvę (Hives) 
e-me platformoje?  

Savo pagrindiniame puslapyje spustelėkite ant „Hives“ piktogramos. „Hive” yra pagrindinė 
darbo ir bendradarbiavimo erdvė e-me platformoje. 

Susikurkite naują asmenį „Hive“, spustelėjus ant „Naujas“  ir paskui ant „Privatus Hive“.

Užpildykite savo „Hive“ laukus informacija: vaizdas, apibūdinimas, biografijos faktai, žymės 
t.t. ir spustelėkite Saugoti. Jūsų Hive paruoštas. 

Išsiųskite kitiems e-me naudotojams dalyvavimo kvietimus (Europinis leidimas), spustelėjus 
ant „Nariai“ piktogramos Hives puslapyje ir pasirinkite „Narių kvietimai > Paieška“ ieškodami 
naudotojų, kuriuos norite pakviesti, įvesdami jų  naudotojo vardą arba pilną vardą.

Pakviesti nariai savo pranešimuose ras laukiantį patvirtinimo kvietimą konkrečiam „Hives“. 
Jiems patvirtinus kvietimą, jie taps „Hives“ nariais (dalyvavimo prašymų priėmimas yra 
privalomas dėl platformos socialinės prigimties).

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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Kaip pakviesti narius dalyvauti „Hives“?

Pagrindiniame „Hives“ puslapyje spustelėkite ant piktogramos “Nariai” ir pasakui ant 
„Narių pakvietimas”.

išsiųskite prašymą dalyvauti, paspaudę ant piktogramos .

Pasirinkite:
Kontaktai, kad pakviestumėte bet kurį iš jūsų kontaktų.
Paieška, kad ieškotumėte narių per ieškojimo įrankį.
Hives nariai, kad pakviestumėte narius iš jūsų esančių Hives.

Kaip susisiekti su visais mano hives nariais? 

Savo hives pagrindiniame puslapyje spustelėkite ant „SIENA”. 

Naudokitės savo hives “Siena”, kad galėtumėte bendrauti su visais jūsų skaitmeninės 
klasės mokiniais, įkelti pranešimus ir dalintis mokymo turiniu.

„Siena” yra pagrindinis e-me bendravimo kanalas. Jis prieinamas visiems hives nariams ir 
kiekvienas narys gali jame rašyti. 

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MOKYTOJAMS

2 ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

1 ŽINGSNIS

2 ŽINGSNIS

1 ŽINGSNIS



Psl. 06/11

Kaip išsiųsti/dalintis turiniu su kitais hives nariais? 

A. Įkeliant ant hives sienos 

Susikurkite įrašą ant hives Sienos.  

Naudokitės sienos teksto redaktoriumi, rašant tekstą ar įterpiant bet kurio formato iki 4 MB 
filmus (word, pdf, exels, powerpoint, scratch t.t), vaizdus, video medžiagą ( iš YouTube ar Vimeo), 
mokymo objektus iš “e-me content“ programėlės, išorinių svetainių hipersaitus, mokymo 
objektus iš skaitmeninių saugyklų t.t.. 

Spustelėkite ant „Failai“. Ten jūs rasite parengtą bendrinimo aplanką, kur visi hives nariai turi 
prieigą tikrinti ir įkelti failus. 

Β. Įkeliant failus į bendrinamą hives aplanką  

įkelkite (arba nutempkite) į šį aplanką kurso medžiagą arba kurią kitą turinio medžiagą, bet 
kurio formato (tokio kaip tekstiniai failai, pristatymai, skaidrės, t.t). 

Informuokite hives narius apie tai kas išdėstyta aukščiau hives sienoje.

PASTABA: naudotis hives failais yra būtina, pirmą kartą, įdiegiant files programėlę savo hives: 
spustelkite ant “Store” piktogramos, kad patikrintumėte prieinamas hives programas, paskui, 
spustelėkite “Instaliuoti” ant “Failai” programėlės. 

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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Kaip susikurti savo skaitmeninį turinį? (e-me content) 

Atidarykite „e-me content“ programą savo pagrindiniame e-me platformos puslapyje.

Naudokitės „e-me content” programa, kad sukurtumėte savo skaitmeninį mokymo turinį, tokį 
kaip užduotys su keliais pasirinkimais, kurso pristatymais, interaktyviais video t.t. (.h5p failai). 

Pasirinkite turinio tipą, kurį norite susikurti. Yra apie 45 skirtingo turinio tipai.  

Užpildykite laukus pasirinkto objekto kūrimo formoje. Laukai skiriasi priklausomai nuo pasirinkto 
turinio tipo. Pasitikrinkite prieinamas instrukcijas ir video medžiagą kiekvienam turinio tipui.

Spustelėkite ant “Sukurti”. Mokymo objektas, kurį susikūrėte yra parengtas, jūs galite pasitikrinti 
„e-me content“ sąraše.

Naudokitės ir dalinkitės objektu per Hives Sieną, įdėkite jį į užduoties, kurią norite priskirti, 
aprašymą, arba  net patalpinkite jį savo e-me tinklaraštyje. 

PASTABA: jūs galite lengvai įkelti į programėlę, o taip pat pakartotinai panaudoti kitų  sukurtus 
e-me content objektus.

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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Atidarykite “e-me assignments” programėlę savo „e-me“ pagrindiniame puslapyje ir spustelėkite 
ant “Naujos užduotis” piktogramos.

Užpildykite laukelius, kad pridėtumėte pavadinimą ir užduoties aprašymą.  

Kaip galiu susikurti ir priskirti užduotis? (e-me assignments) 
Naudokite “e-me assignments”, norėdami kurti užduotis, priskirti jas mokiniams, stebėti jų 
pažangą, palikti atsiliepimus. 

Kaip sukurti užduotį: 

Prie aprašymo galite pridėti multimedijos turinį (vaizdus, video medžiagą, audio, failus ir t.t.), 
kuriuos sukaupėte medijų bibliotekoje arba pridėkite failus įskaitant išorinių šaltinių ryšius.

Spustelėkite ant “Sukurti užduotį”, kad išsaugotumėte užduotį savo užduočių bibliotekoje. 

Iš savo Užduočių bibliotekos spustelėkite ant “Priskirti”, kad priskirtumėte konkrečią užduotį. 

 Kaip priskirti užduotį:  

Iš savo Hives sąrašo pasirinkite Hives, kuriame norite priskirti užduotį visiems jo nariams ar tik 
pasirinktiems nariams. Jei norite nustatykite pateikimo datą/laiko intervalą. 

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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Naudokite “e-portfolio” programėlę, kad mokiniai galėtų rinkti, dokumentuoti ir išlaikyti kasmet 
atrinktus pasiekimus, kurie geriausiai palaiko savęs – pristatymą.

Atidarykite “e-portfolio” programėlę savo pagrindiniame „e-me“ platformos puslapyje.

Kaip galiu kurti ir naudoti skaitmeninį portfelį? (e-portfolio) 

Pasirinkite “naujas aplankas”, pridėkite pavadinimą ir trumpą šio aplanko apibūdinimą, 
išsaugokite ir spustelėkite ant jo, kad atidarytumėte.
Pasirinkite “Nauja > Turinys”. Įdėkite užduoties pavadinimą, kurį pasirinkote įvesdami į e –
portfolio aplanką, ir patvirtinkite savo pasirinkimą.

Įkelkite (įtempkite) failus pasirinktai užduočiai (teksto failai, audio, video, hipersaitus ir t.t.). 
Spustelėkite ant “Išsaugoti”.

NOTICE: You can easily upload in the app and reuse e-me content objects, created by others. 

Savo pagrindiniame puslapyje spustelėkite ant “Failai“ programėlės.

Įkelkite (arba įtempkite) bet kurio formato failus (teksto failus, pristatymus, skaidres ir t.t).

Jei norite kurkite aplankus, kad tvarkytumėte savo turinį. 

Naudokite “Failai” programėlę, kad išsaugotumėte failus, tvarkytumėte juos aplankuose ir 
dalinkitės jais su kitais nariais. Kaip bet kuris kitas e-me narys (mokytojas ar mokinys), turite 
laisvos vietos 2 GB. 

Kur galiu įkelti ir tvarkyti savo skaitmeninį turinį e-me platformoje?

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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Atidarykite “e-me blogs” programėlę savo e-me pagrindiniame puslapyje ir pasirinkite  “Sukurti 
tinklaraštį” , kad sukurtumėte savo tinklaraštį.

Prietaisų skydelyje nuspręskite apie jūsų tinklaraščio išdėstymą ir temą.

Spustelėkite ant “Tinkinti ir skelbti”, kad išsaugotumėte savo pasirinkimus ir paskelbkite 
tinklaraštį.  

Naudokite e-me blogs programėlę, kad sukurtumėte savo asmeninį ar bendradarbiavimo „Hives“ 
tinklaraštį. Tinklaraščiai yra vieši visiems, naudojami pademonstruoti ir akcentuoti mokinių bei 
mokytojų darbus ir mokyklas. 

Α. Kaip sukurti tinklaraštį? 

 Kaip galiu parodyti klasės darbą už e-me platformos ribų? 

e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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B. Kaip paskelbti straipsnį tinklaraštyje?

e-me tinklaraščio pagrindiniame puslapyje pasirinkite „Mano svetainės“ ir aplankykite tinklaraštį, 
kurį susikūrėte. 
Prietaisų skydelyje pasirinkite  “Įrašai > Pridėti naują”.

Parašykite skelbimą (straipsnį) ir redaguokite jį savo nuožiūra.  
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Spustelėkite Peržiūra, pasitikrinkite straipsnio išdėstymą ir jei jus tai tenkina, spustelėkite ant 
“Paskelbti“.
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e-me Skaitmeninė Mokymo Platforma (Europinis leidimas)
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For the European edition of e-me, the content was adjusted and translated into Bulgarian, Deutsch, Latvian and 
Lithuanian in the context of iLearning-e-Creativity-eDiversity (Intelligent iLearning Environment for Creativity and 
Diversity) Erasmus+ project (2021-1-EL01-KA220-SCH-000027791), funded by the European Union (2021-2023).

The current content was developed by the Computer Technology Institute and Press “Diophantus” (CTI) in the 
context of the projects “Digital School II” and T4E “Fast-track Training of Teachers in Distance Education” of the 
NSRF 2014-2022.


