
Edmodo 
Web 2.0 εργαλείο  

για την 

 εκπαίδευση 



Τι είναι το edmodo; 

 Πρόκειται για ένα ασφαλές 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης και 
ηλεκτρονικής μάθησης που αφορά 
εκπαιδευτικούς και μαθητές.  



Πού χρησιμεύει; 

 Με αυτό το web 2.0 εργαλείο δίνεται 
κυρίως η δυνατότητα δημιουργίας 
ηλεκτρονικών ομάδων και διαχείρισης φακέλων 
μαθητών. Με το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο 
μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμοιράζονται 
ψηφιακό υλικό και επικοινωνούν με ασφάλεια. 
Είναι σπουδαίο εργαλείο για την οργάνωση και 
περάτωση των ομαδοσυνεργατικών μαθητικών 
εργασιών και των καθημερινών μαθημάτων. 



Οδηγίες χρήσης για τον εκπαιδευτικό 

 Με μια πολύ απλή διαδικασία, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ολοκληρώσει την 
εγγραφή  του στο edmodo δίνοντας το e-mail του, δημιουργώντας έναν κωδικό και 
συμπληρώνοντας κάποια στοιχεία, όπως το σχολείο στο οποίο υπηρετεί και την ηλικιακή 
ομάδα των μαθητών του. 



Δημιουργία ομάδας 

 Στα αριστερά που γράφει “groups” (ομάδες) κάνουμε κλικ στον σταυρό και μετά στην επιλογή 
“create” (δημιουργία). Έπειτα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια απαραίτητα πεδία για να συνεχίσουμε, 
όπως το όνομα της ομάδας που θέλουμε να δημιουργήσουμε, το είδος του μαθήματος και την τάξη. 
Μόλις πατήσουμε «create» θα μας ζητηθεί τέλος να γράψουμε τον αριθμό των μελών της ομάδας και 
κάνουμε κλικ στην επιλογή “finish”(τέλος). 



Προσκαλούμε  
στην ομάδα 

 Πάνω δεξιά κάνουμε κλικ στην επιλογή 
«group settings»  και στη συνέχεια στην επιλογή 
«join url» και μετά “invite”. 

 Γράφοντας το E-mail των ατόμων που θέλουμε να 
κάνουμε μέλη της ομάδας μας, θα τους σταλεί η πρόσκληση 
εκεί και θα πρέπει να την δεχτούν. Έπειτα θα πρέπει και 
εμείς να αποδεχτούμε τη συμμετοχή τους. 



Προσθέτουμε εφαρμογές 

 Πάνω δεξιά κάνουμε κλικ στην 
επιλογή Store.  Στη σελίδα που ανοίγει 
μπορούμε από τα αριστερά να 
επιλέξουμε ανάλογα με το μάθημα που 
μας ενδιαφέρει ένα αντικείμενο, π.χ. 
“Maths”(Μαθηματικά). Στη συνέχεια, 
κάνουμε κλικ στην επιλογή “Free”, στην 
ομάδα που θα τη χρησιμοποιήσουμε,  

στο κουτάκι    και 
τέλος “install”. 



 Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Apps 
launcher” ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή 
που μας ενδιαφέρει και να μπορέσουμε να 
τη διαχειριστούμε.  

Διαχειριζόμαστε τις εφαρμογές 

 Στα δεξιά κάνουμε κλικ στην επιλογή “Manage Apps” 
(Διαχείριση εφαρμογών).  Στη σελίδα που ανοίγει, βλέπουμε 
την κάθε εφαρμογή που έχουμε εγκαταστήσει. Αν θελήσουμε 
να απεγκαταστήσουμε κάποια εφαρμογή, μπορούμε να 
κάνουμε κλικ πάνω στο «Χ» που βρίσκεται δίπλα στην ομάδα 
που την είχαμε εγκαταστήσει.  



Σημείωση 
Μπορούμε πολύ απλά να αναρτήσουμε μία ανακοίνωση 
στην ηλεκτρονική ομάδα που έχουμε δημιουργήσει, σε 

μία υποομάδα ή σε κάποιον μόνο μαθητή. Επίσης, 
μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να εισάγουμε ένα 

αρχείο από τον υπολογιστή μας, έναν σύνδεσμο, ένα 
αρχείο από τη βιβλιοθήκη ή μια δεδομένη στιγμή που 

θα θέλαμε να φανεί στην ομάδα η συγκεκριμένη 
ανάρτηση. 



Assignment (Εργασία) 

Μπορούμε να αναθέσουμε μια δραστηριότητα σε ομάδα μαθητών γράφοντας 
τίτλο, μια σύντομη περιγραφή της εργασίας που έχουν να περατώσουν, καθώς και 
την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να γίνει η κατάθεση της εργασίας. Επίσης, 
μπορούμε να δώσουμε π.χ. κάποιους υπερσυνδέσμους ή αρχεία που θα 
μπορούσαν να τους βοηθήσουν. 



Δημιουργία κουίζ 

Είναι χρήσιμα για την αυτοαξιολόγηση του 
μαθητή. Στην κεντρική οθόνη κάνω κλικ στην 
επιλογή «Quiz» και μετά «Create a Quiz» και 
μας δίνονται κάποιες δυνατότητες, για 
παράδειγμα,  μπορούμε να επιλέξουμε τον 
τύπο σωστό – λάθος, πολλαπλή επιλογή, 
σύντομη απάντηση, αντιστοίχηση, κ.ά. Επίσης, 
μπορούμε να ορίσουμε το χρόνο του Quiz και 
φυσικά να δημιουργήσουμε κι άλλη ερώτηση. 



Αν για παράδειγμα επιλέξουμε τον τύπο «Σωστό – λάθος», 
μπορούμε να γράψουμε την πρόταση και να την ορίσουμε αν 

είναι Σωστή ή όχι.  
 



Στο τέλος, κάνουμε κλικ στην επιλογή «Assign quiz» (Ανάθεση 
εξέτασης). Συμπληρώνουμε την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της δραστηριότητας και έπειτα κάνουμε κλικ στην 
επιλογή “send” (αποστολή) προκειμένου να τη στείλουμε στην 
ομάδα των μαθητών μας.  



Μπορούμε να διεξαγάγουμε κάποια ψηφοφορία 
δίνοντας την ερώτηση και τις πιθανές απαντήσεις. 

Οι απαντήσεις μπορεί να είναι δύο ή και παραπάνω. 
Έπειτα τη στέλνουμε στην ομάδα μας. 


