Οδηγίες ηλεκτρονικής τάξης
Edmodo
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Λίγα λόγια για την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε για την
ηλεκτρονική μας τάξη – το EDMODO
Το Εdmodo είναι ένα παγκόσμιο, ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και
ηλεκτρονικής μάθησης, ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων
μαθητών/τριών, τη διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών καθώς και τη συμμετοχή τους
σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Με πάνω
από 30.000.000 εκπαιδευτικούς και μαθητές σήμερα το Edmodo είναι η μεγαλύτερη
και ασφαλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης. Με το
Edmodo οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό
περιβάλλον στο οποίο να δημοσιεύουν ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα, να
αναθέτουν εργασίες στους μαθητές, εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικά κουίζ κ.α.

Κανόνες ορθής λειτουργίας ηλεκτρονικής τάξης
 Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα

του παιδιού σας γραμμένο με κεφαλαία (το πρώτο γράμμα) και πεζά
Π.χ.: Γεωργίου Γιώργος
 Για κάθε σας παιδί θα πρέπει να φτιάξετε διαφορετικό λογαριασμό
 Η εφαρμογή όπως περιγράψαμε και παραπάνω αποτελεί και μέσο
κοινωνικής δικτύωσης αλλά θα θέλαμε να γίνεται υπό την επιτήρησή σας και
να γίνονται μόνο ερωτήσεις - σχόλια σχετικές με το εκπαιδευτικό υλικό.
Κάθε τι που θα δημοσιεύεται από τους μαθητές και δε θα είναι σχετικά με
το υλικό και το μάθημα, θα αποκρύπτεται.

Διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα
Βήμα 1ο
Πληκτρολογείτε σε έναν browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, κ.α.) τον σύνδεσμο του
EDMODO:https://www.edmodo.com/ ή κάντε απευθείας κλικ στον σύνδεσμο.

Βήμα 2ο
Επιλέγω από την αρχική σελίδα να κάνω εγγραφή ως μαθητής κάνοντας κλικ στο Student.

Βήμα 3ο
Στη συνέχεια θα μεταφερθώ στην αμέσως επόμενη σελίδα, όπως φαίνεται και παρακάτω:

Σε αυτήν τη σελίδα πρέπει να κάνω την εγγραφή του παιδιού μου και συμπληρώνω ως
εξής:
First Name: «Το όνομα του παιδιού»
Last Name: «Το επίθετο του παιδιού»
Class Code: «Τον κωδικό της τάξης του» (Που θα τον έχετε λάβει σε ξεχωριστό email)
Username: «Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη που επιθυμείτε να έχετε σε αυτή την
εφαρμογή κατά την είσοδό σας.»
Email: συμπληρώστε το email σας για να μπορείτε να λαμβάνετε και ειδοποιήσεις
ενημερώσεων στην εφαρμογή.
Password: Συμπληρώστε και τον κωδικό που επιθυμείτε να έχετε για την είσοδό σας στην
εφαρμογή.

 Σημείωση 1: Σε αυτό το σημείο σημειώστε κάπου το όνομα χρήστη και τον κωδικό
σας για την είσοδό σας στην εφαρμογή τις επόμενες φορές.
 Σημείωση 2: Μην επιλέξετε την εγγραφή μέσω Google ή Office 365 γιατί θα
επιλέξει αυτόματα η εφαρμογή στο όνομα του παιδιού το όνομα του κατόχου του
email.

 Σημείωση 3: Τις επόμενες φορές που θα εισέλθετε στην πλατφόρμα επιλέγετε
σύνδεση στην εφαρμογή και όχι ξανά εγγραφή. Από την επιλογή που φαίνεται
παρακάτω.

Βήμα 4ο
H εγγραφή σας στην πλατφόρμα ολοκληρώθηκε. Αριστερά στο μενού φαίνεται η τάξη του
παιδιού που αν κάνω κλικ μεταφέρομαι στον «τοίχο» της τάξης και μπορώ να δω όλες τις
αναρτήσεις των δασκάλων του.

Πως μπορώ να κατεβάσω ένα αρχείο από μία ανάρτηση;
Παρακάτω βλέπω το παράδειγμα μίας ανάρτησης με ένα αρχείο Word.
O 1ος τρόπος να δω το αρχείο, είναι να κάνω κλικ πάνω στον τίτλο του και να ανοίξει σε νέο
παράθυρο το αρχείο.
Ο 2ος τρόπος είναι να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου κάνοντας κλικ στις 3 τελείες που
εμφανίζονται δεξιά του τίτλου επιλέγοντας το Download.

