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Τι είναι το EdModo 

To EdModo είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που απευθύνεται σε μαθητές και 

καθηγητές. Σκοπός του είναι να προσφέρει έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο 

επικοινωνίας των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τον οποίο θα μπορούν 

να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις ακόμη και έξω από τον χώρο 

του σχολείου. 

Σκεφθείτε ένα ιδιωτικό και περιορισμένο Facebook προορισμένο για την 

εκπαίδευση, ασφαλές και ελεγχόμενο από το δάσκαλο – καθηγητή. 

Ο οδηγός αυτός αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά της 

πλατφόρμας EdModo και δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπαιδευτικών σεμιναρίων του 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου προς συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων. Ελπίζουμε να σας φανεί 

χρήσιμος. 

 Η πλατφόρμα EdModo μπορεί να χρησιμεύσει στη δημιουργία μιας 

ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τάξη, όπου 

οι μαθητές μελετούν το υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο σπίτι 

διεκπεραιώνουν μια σειρά εργασιών, στην ανεστραμμένη τάξη γίνεται ακριβώς το 

αντίθετο. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν με τους δικούς τους ρυθμούς 

και από το σπίτι τους το νέο υλικό, συνήθως με τη βοήθεια διαδικτυακών,  διαδραστικών 

εφαρμογών, ενώ στη συνέχεια ο χρόνος μέσα στην τάξη αφιερώνεται για την επίλυση 

προβλημάτων και την εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε σε υλοποίηση σχετικών 

έργων. 
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Εγγραφή δασκάλου στο Edmodo. 

Αρχικά, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα EdModo και να 

«στήσουμε» την τάξη μας πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό «δασκάλου».  

 

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.edmodo.com 

 

Θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του EdModo, για να συνδεθούμε. Επειδή ακόμα δεν 

έχουμε δημιουργήσει λογαριασμό θα προχωρήσουμε σε εγγραφή στην πλατφόρμα, 

κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκπαιδευτικός, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, 

 

οπότε θα μεταφερθούμε στη σελίδα που φαίνεται παρακάτω για να δώσουμε τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή μας. 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητάει το EdModo, δηλαδή όνομα, 
επίθετο, email, και ένα συνθηματικό (κωδικός) που θα χρησιμοποιείται για 
την είσοδό σας στην πλατφόρμα. Επιλέξτε το κουτάκι «Συμφωνώ με τους 
Όρους Υπηρεσίας…» και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή. 

 

http://www.edmodo.com/
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Μόλις ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα, η οποία 

μας ζητά στοιχεία για το σχολείο μας.  

 

 

Ξεκινώντας να πληκτρολογούμε το όνομα του σχολείου μας, το EdModo θα μας 

εμφανίσει μια λίστα με τα καταχωρημένα σχολεία., όπως παρακάτω. 
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Εφόσον το σχολείο μας υπάρχει στη λίστα μπορούμε να το επιλέξουμε, οπότε αυτομάτως 

θα συνδεθούμε με τους υπόλοιπους δασκάλους του σχολείου που έχουν εγγραφεί πριν 

από εμάς στο EdModo. 

Στην περίπτωση που το σχολείο μας δεν υπάρχει, όπως παρακάτω 

 

θα πρέπει να το καταχωρήσουμε εμείς κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 

 

που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πεδίο κειμένου που γράψαμε το όνομα του 

σχολείου μας. 

 

Γράψτε την ονομασία του σχολείου σας. Αν το βρείτε στη λίστα με τα 
καταχωρημένα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο κουμπί Next Step. 
Διαφορετικά, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που αναφέραμε παραπάνω για να 
προσθέσετε το σχολείο σας στη λίστα. 

 

Αν χρειαστεί να προσθέσουμε το σχολείο μας θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα για να 

συμπληρώσουμε τα στοιχεία του, δηλαδή όνομα σχολείου, διεύθυνση, πόλη, νομός, 

ταχυδρομικός κώδικας και χώρα. Επίσης με τη βοήθεια της πράσινης λωρίδας που 

φαίνεται στο κάτω μέρος ρυθμίζουμε τα όρια των ηλικιών των μαθητών του σχολείου 

μας. 
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Ένα παράδειγμα συμπληρωμένης σελίδας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Μόλις ολοκληρώσουμε την καταχώρηση κάνουμε κλικ στο κουμπί Add. Ίσως να 

εμφανιστεί μια σελίδα, όπως η παρακάτω  
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Εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά την καταχώρηση κάνοντας κλικ στο κουμπί 

 

και επιτέλους η καταχώρηση του σχολείου μας, ολοκληρώνεται. 

 

 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί εμφανίζεται η σελίδα του προφίλ μας, στην 

οποία μπορούμε να προσθέσουμε/τροποποιήσουμε τα στοιχεία μας. Για παράδειγμα, 

μπορούμε να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μας ή να καθορίσουμε τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης στην οποία διδάσκουμε καθώς και το αντικείμενο μας. 
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Αλλάξτε τη βαθμίδα του σχολείου σας και το αντικείμενο διδασκαλίας σας. 
Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next Step. 

 

Για παράδειγμα 

 

Τέλος εμφανίζεται μια σελίδα με τα στοιχεία που καταχωρήσαμε. 

 

 

 

Κάντε κλικ στο κουμπί  για να μεταφερθείτε στην 
κεντρική σελίδα σας στο EdModo. 
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Μετά από τα παραπάνω βήματα, η εγγραφή μας ολοκληρώθηκε! Θα μεταφερθούμε στη 

σελίδα μας στο EdModo. 

 

Αλλαγή Γλώσσας 

Στο κάτω μέρος της σελίδας του EdModo εμφανίζεται μια σειρά επιλογών. 

 

Επιλέγοντας το Languages μπορούμε να ορίσουμε τη γλώσσα του συστήματος στα 

ελληνικά. 

Προφίλ - Λογαριασμός 

Ο κάθε χρήστης του EdModo έχει δυνατότητα να τροποποιήσει ή να δώσει 

συμπληρωματικά στοιχεία μετά την εγγραφή του, καθώς και να κάνει αλλαγές στις 

ρυθμίσεις του λογαριασμού του.  

Η σελίδα του EdModo είναι χωρισμένη σε περιοχές. Μια από αυτές που βρίσκεται στο 

πάνω αριστερό μέρος της σελίδας αφορά το προφίλ του χρήστη. 

 

 

Κάντε κλικ στο όνομά σας στην αντίστοιχη περιοχή που εμφανίζετε στη δική 
σας σελίδα. 
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Κάνοντας κλικ στο όνομά μας μεταφερόμαστε στη σελίδα του προφίλ μας.  

 

 

Από εδώ μπορούμε να δούμε διάφορα στοιχεία, όπως πόσους μαθητές έχουμε, με 

πόσους δασκάλους έχουμε συνδεθεί, πόσα αντικείμενα έχουμε ανεβάσει στη 

βιβλιοθήκη μας κλπ. Επίσης μπορούμε να τροποποιήσουμε προσωπικά μας στοιχεία, 

όπως η εικόνα μας. 

Μόλις μετακινήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα μας (που τώρα είναι 

κενή) θα εμφανιστεί το εικονίδιο ενός μολυβιού, όπως παρακάτω. 

 

 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ 
σας. 
 

 

Στη σελίδα που εμφανίζεται μπορούμε είτε να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που έχουμε 

αποθηκευμένη είτε να σχεδιάσουμε ένα avatar στο EdModo. 
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Κάντε κλικ στην επιλογή Personalize Avatar. Πειραματιστείτε με τις επιλογές 
και φτιάξτε το δικό σας προσωπικό avatar. Όταν είστε έτοιμοι κάντε κλικ στο 

κουμπί  και στη συνέχεια στη σελίδα που θα εμφανιστεί κάντε κλικ 

στο κουμπί . 
 

 

Έτοιμοι! 

 

 
Κάντε κλικ σto εικονίδιο με το σπιτάκι  για να επιστρέψετε στην αρχική 
σας σελίδα. 

 

Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν 

το λογαριασμό μας. Καταρχήν, για να μεταβούμε στη σελίδα με τα στοιχεία του 
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λογαριασμού μας κάνουμε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο μας στο 

πάνω δεξί μέρος της σελίδας. Από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγουμε 

Ρυθμίσεις. 

 

 

 

Κάντε τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω για να μεταβείτε στη 
σελίδα με τα στοιχεία του λογαριασμού σας. 

 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. 
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Παρατηρούμε ότι στο αριστερό μέρος της σελίδας υπάρχουν 5 διαφορές περιοχές 

ρυθμίσεων. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την περιοχή Λογαριασμός.  

 

Κάντε κλικ στην επιλογή Email & Text Updates.  

 

Από την περιοχή Email & Text Updates μπορούμε να ρυθμίσουμε ποιες ειδοποιήσεις θα 

έρχονται στο email μας.  
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Εξ ορισμού είναι επιλεγμένες όλες οι ενέργειες, οπότε θα ειδοποιούμαστε μέσω email 

για οτιδήποτε γίνεται και αφορά στο λογαριασμό μας. Παρόλα αυτά μετά από λίγο το 

συγκεκριμένο μπορεί να καταντήσει ενοχλητικό, επομένως μπορούμε να επιλέξουμε να 

ειδοποιούμαστε μόνο για ορισμένες, όπως παρακάτω. 

 

Όταν ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις κάνουμε κλικ στο κουμπί Save Updates και 

επιστρέφουμε στην αρχική μας σελίδα. 

Δημιουργία ομάδας στο EdModo 

Η ομάδα είναι το βασικό στοιχείο με το οποίο εργαζόμαστε στο EdModo. Στην ουσία η 

ομάδα είναι ένα μάθημα στο οποίο προσθέτουμε το υλικό διδασκαλίας, τα μέλη που 

ανήκουν στην ομάδα κλπ. 

Στην αριστερή στήλη της αρχικής σελίδας υπάρχει ένα τμήμα με ονομασία Ομάδες. 

 

Από εδώ μπορούμε να προσθέσουμε νέες ομάδες και να διαχειριστούμε τις υπάρχουσες. 

Παρόλο που το EdModo έχει δημιουργήσει αυτόματα μια νέα ομάδα κατά την εγγραφή 

μας, θα δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα για να μελετήσουμε την όλη διαδικασία. 

 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  που βρίσκεται δίπλα στο όνομα 
Groups και επιλέξτε Create από το μενού επιλογών που 
εμφανίζεται, για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα.   

Στο παράθυρο που εμφανίζεται 
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συμπληρώνουμε το όνομα της ομάδας μας, τη βαθμίδα που απευθύνεται καθώς και το 

θεματικό κλάδο που αφορά. 

 

 

 
Tips 

1. Είναι μια καλή τακτική να ονομάζετε τις ομάδες σας με βάση το σχολικό 
έτος, για παράδειγμα «Γεωμετρία Α’ Λυκείου 2014 – 2015». 
2. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική βαθμίδα της ομάδας καλό είναι να 
επιλέγετε βαθμό από 9 και πάνω (Γ’ Γυμνασίου και πάνω). Για τις 
μικρότερες ηλικίες η πολιτική του EdModo είναι αρκετά αυστηρή και θα 
μας ζητήσει να πιστοποιηθούμε ως δάσκαλοι. Παρόλο που μπορούμε να 
κάνουμε τη διαδικασία πιστοποίησης, αν θέλουμε να την αποφύγουμε 
απλά επιλέγουμε ηλικιακές ομάδες για τις οποίες δεν χρειάζεται κάτι 
τέτοιο. 

 

Στην επόμενη σελίδα 
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επιλέγουμε το εκτιμώμενο πλήθος ατόμων που θα συμμετέχει στην ομάδα και αν 

θέλουμε βάζουμε μια μικρή περιγραφή. 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί    

 

Η ομάδα μας είναι έτοιμη και μπορούμε να αρχίσουμε να προσκαλούμε νέα μέλη. 

Προσθήκη μελών στην ομάδα 

Έχουμε δύο τρόπους να προσθέσουμε μέλη στην ομάδα μας. Ο ένας είναι μέσω ενός 

κωδικού που παράγεται αυτόματα από το EdModo για κάθε νέα ομάδα που 

δημιουργούμε. Ο δεύτερος είναι με την χρήση της μοναδικής διεύθυνσης URL που 

αντιστοιχεί στην ομάδα που δημιουργήσαμε. 

Τον πρώτο τρόπο θα τον χρησιμοποιήσουμε κυρίως για να προσκαλέσουμε μαθητές, ενώ 

το δεύτερο για να προσκαλέσουμε και άλλους συναδέλφους με τους οποίους θα 

συνεργαστούμε στη συγκεκριμένη ομάδα. 

Μόλις ολοκληρώσουμε τη δημιουργία της ομάδας στην αριστερή στήλη εμφανίζεται η 

παρακάτω περιοχή. 
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Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο καρτέλες. Η καρτέλα Join URL που είναι αρχικά 

επιλεγμένη και η καρτέλα Κωδικός Ομάδας. 

Για να προσκαλέσουμε νέα μέλη στην ομάδα μας μπορούμε εφόσον γνωρίζουμε τις 

ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις αλληλογραφίας να τους προσκαλέσουμε μέσω email. 

Συνήθως με αυτό τον τρόπο θα προσθέσουμε συναδέλφους στην ομάδα. 

 

Κάντε κλικ στο κουμπί Invite. Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώστε 
το mail ενός συναδέλφου που θέλετε να προσκαλέσετε στην ομάδα σας 
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το φάκελο και γράφοντας τη διεύθυνση του 
ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε. 
 
 

 

 

Για να στείλετε την πρόσκληση κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή. 

O δεύτερος τρόπος είναι με το μοναδικό κωδικό της ομάδας.  

 

Κάντε κλικ στην καρτέλα Κωδικός Ομάδας. 
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Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται ένας κωδικός που μπορούμε να μοιράσουμε στους 

μαθητές μας, ώστε να συνδεθούν στην ομάδα μας και να γίνουν μέλη, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 

Οποιοσδήποτε έχει τον παραπάνω κωδικό μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας μας.  Για 

παράδειγμα μπορούμε να τον γράψουμε στον πίνακα της τάξης, ώστε να τον δώσουμε 

σε όλους τους μαθητές. 

 
Tips 

Παρατηρήστε το εικονίδιο με το λουκέτο δίπλα στον κωδικό. Όταν 
εγγραφούν στην ομάδα όλοι οι μαθητές μπορούμε να κλειδώσουμε τον 
κωδικό πατώντας πάνω σε αυτό το εικονίδιο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
μπορεί να εγγραφεί κανένας άλλος από εκεί και πέρα, χρησιμοποιώντας 
τον κωδικό αυτό. 

 

Εγγραφή μαθητή 

Ας δούμε τώρα ποια είναι η πορεία που θα ακολουθήσει ένας μαθητής για να γίνει μέλος 

της ομάδας μας. Ας υποθέσουμε ότι του έχουμε δώσει τον κωδικό για να εγγραφεί στην 

ομάδα και ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί το EdModo. 

Καταρχήν θα επισκεφθεί την αρχική σελίδα του EdModo www.edmodo.com, όπως 

κάναμε και εμείς, μόνο που θα επιλέξει το κουμπί . 

Στη σελίδα που θα εμφανιστεί 

http://www.edmodo.com/
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θα συμπληρώσει τα στοιχεία του μαζί με τον κωδικό που του δώσαμε για να συμμετέχει 

στην ομάδα μας. Προσέξτε ότι η διεύθυνση email είναι προαιρετική, επομένως το μόνο 

που χρειάζεται να δώσει από τα προσωπικά του στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμό του. 

Καλό θα είναι να θυμάται ο μαθητής το όνομα χρήστη κι ο κωδικός που θα επιλέξει, γιατί 

θα τα χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να συνδεθεί στο EdModo. 

Από τη στιγμή που ο μαθητής δημιουργεί λογαριασμό στο EdModo στη συνέχεια μπορεί 

να τον χρησιμοποιεί για να εγγράφεται σε όλα τα μαθήματα. 

Διαχείριση μελών ομάδας 

Κάθε φορά που ένα νέο μέλος συμμετέχει στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει, το 

EdModo μας εμφανίζει μια ειδοποίηση στην αντίστοιχη περιοχή ειδοποιήσεων που 

βρίσκεται στο άνω δεξί μέρος της σελίδας. 
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Για να δούμε τα μέλη μια ομάδας και να τα διαχειριστούμε, επιλέγουμε το σύνδεσμο 

Members, όπως παρακάτω 

 

Στη σελίδα που εμφανίζεται μπορούμε να δούμε μια λίστα με όλα τα μέλη της ομάδας 

μας. 

 

Στην παραπάνω εικόνα μπορούμε να δούμε ότι έχει προστεθεί στην ομάδα μας ένας 

μαθητής με όνομα Μαθητής ΠΛΗΝΕΤ. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο δίπλα στο 

όνομα του μαθητή, εμφανίζεται μια λίστα με τις παρακάτω επιλογές 
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Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το συνθηματικό του μαθητή, να αφαιρέσουμε κάποια 

εικόνα που έχει βάλει στο προφίλ του ή να τον διώξουμε τελείως από την ομάδα.  

Επιπλέον αν επιλέξουμε σαν τύπο πρόσβασης το Μόνο Ανάγνωση και όχι το Μαθητής ο 

μαθητής θα μπορεί να απλά να βλέπει το υλικό που αναρτάται καθώς και τις συζητήσεις 

που γίνονται μεταξύ των μελών της ομάδας, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει 

σε αυτές. 

Αναρτήσεις 

Το EdΜodo μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 5 διαφορετικούς τύπους 

αναρτήσεων. 

1. Σημείωση  

2. Ειδοποίηση 

3. Εργασία  

4. Κουΐζ  

5. Ψηφοφορία  

 

Για να επιλέξουμε τον τύπο ανάρτησης που θέλουμε να δημιουργήσουμε, κάνουμε κλικ 

σε μία από τις αντίστοιχες καρτέλες, όπως φαίνονται παραπάνω. 
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Σημείωση  
Η σημείωση είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος ανταλλαγής απόψεων. Είναι ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος για να ξεκινήσει μια συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα ή να 

προβληθεί χρήσιμο υλικό είτε από τον καθηγητή είτε από τους μαθητές.  

Για να δημιουργήσουμε μια σημείωση κάνουμε κλικ στην καρτέλα Σημείωση, εφόσον 

δεν είναι ήδη επιλεγμένη και γράφουμε το κείμενο της σημείωσης, όπως παρακάτω. 

 

 

 

Γράψτε την πρώτη σας σημείωση και αναρτήστε την στο EdModo. 

 

Μόλις αναρτήσουμε μια σημείωση αμέσως εμφανίζεται στον πίνακα ανακοινώσεων της 

ομάδας. 

 

Παρατηρούμε ότι κάτω από τη σημείωση εμφανίζεται η επιλογή Απάντηση, μέσω της 

οποίας τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να απαντήσουν στη σημείωση μας.  

Φυσικά, έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε μια ανάρτηση που έγινε, καθώς και τις 

απαντήσεις που έστειλαν τα υπόλοιπα μέλη. Για να τροποποιήσουμε μια σημείωση ή και 

να τη διαγράψουμε κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι, που εμφανίζεται μόλις 

τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού στο δεξί μέρος της ανάρτησης, όπως παρακάτω. 

 

Κείμενο σημείωσης 

Παραλήπτες 

Κουμπί Αποστολής 
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Οι επιλογές που εμφανίζονται είναι 

 

Αν επιλέξουμε το Διαγραφή Δημοσίευσης η σημείωση θα διαγραφεί, ενώ αν επιλέξουμε 

το Επεξεργασία Δημοσίευσης θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τη σημείωσή μας. Τα 

ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις απαντήσεις σε σημειώσεις, είτε αφορούν δικές μας είτε 

των μαθητών. Οι δυνατότητες αυτές δίνονται μόνο στους λογαριασμούς δασκάλων και 

όχι στους μαθητές. 

Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να επισυνάπτουμε σε μια σημείωση είτε συνδέσμους 

προς άλλες σελίδες είτε αρχεία. Παρατήστε ότι κάτω από το πεδίο των παραληπτών 

εμφανίζεται η παρακάτω σειρά από εικονίδια. 

 

Κάνοντας κλικ πάνω στο πρώτο 

εικονίδιο ανοίγει το γνωστό 

παράθυρο επιλογής αρχείου 

μέσω του οποίου έχουμε τη 

δυνατότητα να επισυνάψουμε 

ένα ή περισσότερα αρχεία στη 

σημείωσή μας, όπως παρακάτω. 

 

 

 

Όταν επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε και πατήσουμε το κουμπί Άνοιγμα, το αρχείο 

επισυνάπτεται στην αναρτησή μας. 
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Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να επισυνάψουμε και άλλα αρχεία. Το 

αποτέλεσμα της ανάρτησης φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε αναρτήστε μια σημείωση, 
επισυνάπτοντας και ένα αρχείο της επιλογής σας. 

 

Το δεύτερο εικονίδιο κάτω από το πεδίο των παραληπτών χρησιμοποιείται για να 

επισυνάψουμε κάποιο σύνδεσμο στη σημείωσή μας. Αρχικά, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής συνδέσμου,  
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στο οποίο συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία, 

 

και πατώντας το κουμπί Επισύναψη επισυνάπτουμε το σύνδεσμο στη σημείωσή μας. Το 

τελικό αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω. 

Με το τρίτο εικονίδιο  μπορούμε να εισάγουμε αρχεία από τη βιβλιοθήκη μας, την 

οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω. Τέλος, με το τελευταίο εικονίδιο  μπορούμε να 

προγραμματίσουμε πότε θα γίνει η ανάρτηση της σημείωσης, σε περίπτωση που δεν 

θέλουμε να γίνει άμεσα, αλλά αργότερα. 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε αναρτήστε μια σημείωση, 
επισυνάπτοντας ένα σύνδεσμο της επιλογής σας. 

 

Ειδοποίηση 
Οι ειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται από τον καθηγητή για να υπενθυμίσουν κάποια 

συμβάντα στους μαθητές. Αποτελούν σύντομα μηνύματα, τύπου sms με μέγιστο μήκος 

140 χαρακτήρες. Σε μια ειδοποίηση δεν μπορούμε να κάνουμε επισυνάψεις. 
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Το αποτέλεσμα της ανάρτησης μιας ειδοποίησης φαίνεται παρακάτω. 

 

Εργασία 
Από την καρτέλα Εργασία έχουμε τη δυνατότητα να αναθέτουμε εργασίες στους 

μαθητές, τις οποίες θα μας επιστρέφουν ολοκληρωμένες μέσω του EdModo. Οι 

δυνατότητες που μας δίνει η καρτέλα Εργασία είναι παρόμοιες με της Σημείωσης. Θα 

δούμε τώρα τα επιπλέον πεδία που έχουμε στη διάθεσή μας. 

 

Αρχικά στο πρώτο πεδίο δίνουμε έναν τίτλο στην εργασία που θα αναθέσουμε στους 

μαθητές και στο αμέσως από κάτω πεδίο γράφουμε μια περιγραφή της εργασίας. Στο 

πεδίο ημερομηνία ορίζουμε την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να μας παραδώσουν 

την εργασία και επιλέγοντας το πεδίο Lock this assignment… μπορούμε να 

απαγορεύσουμε στους μαθητές να στείλουν εκπρόθεσμες εργασίες. 
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Όπως και στη Σημείωση έτσι και εδώ μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία ή συνδέσμους 

και να αναρτήσουμε την εργασία σε προγραμματισμένη μέρα και ώρα και όχι άμεσα. 

Ένα παράδειγμα φαίνεται παρακάτω. 

 

Το αποτέλεσμα της ανάρτησης που φαίνεται παρακάτω, 

 

μας πληροφορεί και πόσοι από τους μαθητές έχουν παραδώσει την εργασία τους 

(Παραδομένο). 

Όταν ένας μαθητής συνδεθεί στο EdModo μπορεί να δει την εργασία που του έχουμε 
αναθέσει, να την ολοκληρώσει και να μας τη στείλει. 
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Μόλις ο μαθητής παραδώσει την εργασία του έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε και να 

την αξιολογήσουμε. Καταρχήν βλέπουμε ότι αλλάζει ο αριθμός των μαθητών που 

παρέδωσαν την εργασία 

 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Παραδομένο μεταφερόμαστε στη σελίδα με τις εργασίες που 

έχουν παραδώσει οι μαθητές.  
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Κάνοντας κλικ στο όνομα του μαθητή που φαίνεται στην αριστερή στήλη μπορούμε να 

δούμε την εργασία του και να τη βαθμολογήσουμε. 

 

 

Μπορούμε αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο σχόλιο στον μαθητή ή απλά να 

βαθμολογήσουμε την εργασία του. 

 

 

Όταν ολοκληρώσουμε τη βαθμολόγηση ή/και αποστείλουμε κάποιο σχόλιο, ο μαθητής 

ενημερώνεται άμεσα και για τα δύο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

Βαθμολογία 

Σχόλια 
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Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε δημιουργήστε μια εργασία 
για την ομάδα σας. 

 

Κουίζ 
Μπορούμε να φτιάξουμε τεστ για τους μαθητές μας και να τα χρησιμοποιήσουμε είτε 

στο τέλος ενός μαθήματος για να αξιολογήσουμε την κατανόηση του είτε σαν κανονικά 

τεστ – διαγωνίσματα. 

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο τεστ κάνουμε κλικ στην καρτέλα Quiz και στη συνέχεια 

στο κουμπί Δημιουργήστε ένα Κουίζ, 

 

οπότε εμφανίζεται η σελίδα δημιουργίας κουιζ. 
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Πρώτα από όλα πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο της ερώτησης που θέλουμε να εντάξουμε 

στο τεστ. Οι υποστηριζόμενοι τύποι ερωτήσεων φαίνονται στη λίστα 

 

Οι απαντήσεις που δίνονται σε όλους τους τύπους ερωτήσεων βαθμολογούνται 

αυτόματα από το EdModo, εκτός από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου (Σύντομη 

Απάντηση). Για το λόγο αυτό σε κάθε ερώτηση μας ζητάει και τη σωστή απάντηση. 

Μερικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω. 



Page 34 of 49 

 

 

 

 

Στην αριστερή πλευρά της σελίδας εμφανίζεται μια στήλη με τις ερωτήσεις που έχουμε 

δημιουργήσει, 
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και πατώντας το κουμπί + προσθέτουμε κάθε φορά μια νέα ερώτηση. 

Τέλος στο δεξί μέρος της σελίδας  

 

μας δίνονται μια σειρά επιλογών, όπως να δημοσιεύσουμε το κουίζ, να κάνουμε 

προεπισκόπηση (preview) και να δούμε ότι βλέπουν και οι μαθητές, να γράψουμε μια 

μικρή περιγραφή στο αντίστοιχο πεδίο και να επιλέξουμε αν οι μαθητές θα βλέπουν τα 



Page 36 of 49 

 

αποτελέσματα και αν οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται με τυχαία σειρά (Randomize 

questions). 

 

Στη συνέχεια ακολουθούμε πορεία παρόμοια με τις εργασίες. 

Οι μαθητές ολοκληρώνουν το τεστ και εμείς μπορούμε να το βαθμολογήσουμε (αν έχει 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, διαφορετικά η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα). 

Οι μαθητές ειδοποιούνται για το τεστ 

 
και το ολοκληρώνουν μέσω του EdModo. 

 

Ενημερωνόμαστε αντίστοιχα για κάθε παράδοση. 

 

και μπορούμε να δούμε τις απαντήσεις και να τις αξιολογήσουμε, όπως και στις 

εργασίες, 
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κάνοντας κλικ στο όνομα του μαθητή για να δούμε τις απαντήσεις του. 

 

Έχουμε το δικαίωμα να βαθμολογήσουμε μια απάντηση με ένα μέρος της βαθμολογίας. 

Για παράδειγμα αντί να δώσουμε έναν ολόκληρο βαθμό στην απάντηση μπορούμε να 

δώσουμε 0.8 αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι πλήρης. 

 

Και σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους. 
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Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε δημιουργήστε μια εργασία 
για την ομάδα σας. 

 

Ψηφοφορία 
H τελευταία καρτέλα μας δίνει τη δυνατότητα να διεξάγουμε ψηφοφορίες μέσα από το 

EdModo, έτσι ώστε να καταγράφουμε τη γνώμη των μελών της ομάδας πάνω σε κάποιο 

θέμα ή να ελέγχουμε τις πρότερες γνώσεις των μαθητών πριν ξεκινήσουμε το μάθημα. 

 

Στο πεδίο ερώτηση… καταγράφουμε το θέμα της ψηφοφορίας και στη συνέχεια στα 

πεδία που ακολουθούν καταγράφουμε τις δυνατές απαντήσεις. 
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και όταν η ψηφοφορία είναι έτοιμοι την αναρτούμε, πατώντας το κουμπί Αποστολή. 

 

Όπως και στα προηγούμενα (Εργασία και Τεστ) οι μαθητές ενημερώνονται για την 

ψηφοφορία, 

 
απαντούν και εμείς βλέπουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Στην ψηφοφορία βέβαια ΔΕΝ 
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καταγράφονται τα ονόματα των μαθητών, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποιος μαθητής έδωσε 

την κάθε απάντηση. 

 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε δημιουργήστε μια 
ψηφοφορία για την ομάδα σας. 

 

 

Πρόοδος μαθητών - Επιβραβεύσεις 

Το EdModo μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πρόοδο κάθε μαθητή μας 

όσον αφορά στις εργασίες που αναθέτουμε και στα τεστ που ολοκληρώνουν οι μαθητές. 

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να επιβραβεύουμε τους μαθητές μας με εικονικά μετάλλια 

(badges), εφόσον θεωρούμε ότι η επίδοσή τους σε κάποια δραστηριότητα ήταν άριστη. 

Για να δούμε συγκεντρωτικά την πρόοδο των μαθητών μας κάνουμε κλικ στο δεύτερο 

εικονίδιο που βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά της σελίδας μας. 

 

οπότε ανοίγει μια λίστα για να επιλέξουμε την ομάδα που θέλουμε να 

παρακολουθήσουμε την πρόοδό της. 
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και ακολούθως εμφανίζεται μια σελίδα με την πρόοδο όλων των μελών της ομάδας. 

 

Από την καρτέλα Badges μπορούμε να δώσουμε ένα μετάλλιο σε όλη την ομάδα.  

 

 

κάνοντας κλικ στο κουμπί Add a Badge to this Group και επιλέγοντας το μετάλλιο που 

θέλουμε να δώσουμε 
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Αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο μαθητή κάνοντας κλικ στο 

όνομά του είτε για να δούμε την ατομική του επίδοση στις εργασίες και στα τεστ είτε για 

να δώσουμε ένα μετάλλιο μόνο σε εκείνον. 

Δημιουργία μικρών ομάδων 

Πολύ συχνά θα χρειαστεί να χωρίσουμε τους μαθητές της ομάδας μας σε μικρότερες 

ομάδες, για παράδειγμα στα πλαίσια μιας ερευνητικής εργασίας.  

Έχοντας επιλέξει την ομάδα που θέλουμε να χωρίσουμε σε μικρότερα γκρουπ, το 

EdModo μας εμφανίζει στην αριστερή στήλη την παρακάτω περιοχή. 
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Κάνοντας κλικ στο κουμπί Create a small group εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο 

καταγράφουμε το όνομα της υποομάδας που θα δημιουργήσουμε. 

 

Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο όνομα της νέας υποομάδας που δημιουργήσαμε και 

πηγαίνοντας στη σελίδα των Μελών μπορούμε να προσθέσουμε νέα μέλη, 

 
 

κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μελών, 

 

και επιλέγοντας Προσθήκη Μελών στην Μικρή Ομάδα, 
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επιλέγουμε τα ονόματα των μελών που θέλουμε να προσθέσουμε στην υποομάδα μας. 

Όλες οι δυνατότητες που περιγράψαμε υπάρχουν και στις μικρές ομάδες. Οι μικρές 

ομάδες είναι ένας τρόπος να οργανώνουμε τη δουλειά των μαθητών μας και να 

απευθυνόμαστε ξεχωριστά σε κάθε γκρουπ, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Βιβλιοθήκη 

Η βιβλιοθήκη του EdModo την οποία μπορούμε να επισκεφθούμε κάνοντας κλικ στο 

αντίστοιχο εικονίδιο  στην πάνω αριστερή πλευρά της σελίδα μας βοηθάει να 

οργανώσουμε το υλικό μας. Μπορούμε να ανεβάζουμε αρχεία και συνδέσμους και στη 

συνέχεια να τα προσθέτουμε σε αναρτήσεις που κάνουμε σε οποιοδήποτε μάθημα – 

ομάδα δημιουργούμε. Ο χώρος που μας προσφέρει το EdModo για να ανεβάζουμε 

αρχεία είναι απεριόριστος. 

Κάνοντας κλικ για πρώτη φορά στο 

εικονίδιο της βιβλιοθήκης εμφανίζεται η 

σελίδα της διπλανής εικόνας, που μας 

προτρέπει να προσθέσουμε νέα αρχεία 

και συνδέσμους στη βιβλιοθήκη μας. 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Στη Βιβλιοθήκη 

ανοίγει ένα παράθυρο για να 

μεταφορτώσουμε κάποιο αρχείο από τον 

υπολογιστή μας στην πλατφόρμα του 

EdModo. 
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Κάνουμε κλικ στο κουμπί Upload Files και από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται 

επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να μεταφορτώσουμε. Μόλις ολοκληρωθεί η 

μεταφόρτωση, το EdModo μας ενημερώνει κατάλληλα 

 

Αν θέλουμε να ανεβάσουμε τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου φακέλου κάνουμε κλικ στην 

επιλογή Upload Folder. Από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε το 

φάκελο για μεταφόρτωση.  Όλα τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο 

μεταφορτώνονται στο EdModo. 

 

Πατώντας στο κουμπί Προσθήκη στο κάτω μέρος του παραθύρου 
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τα αρχεία που μεταφορτώσαμε εισάγονται στη βιβλιοθήκη μας. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε συνδέσμους στη βιβλιοθήκη μας 

κάνοντας κλικ στην καρτέλα Link στο πάνω μέρος του παραθύρου 

 

Γράφοντας τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας που μας ενδιαφέρει 
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και πατώντας στη συνέχεια Προσθήκη βάζουμε το σύνδεσμο στη βιβλιοθήκη μας. 

Κάνοντας κλικ πάνω σε οποιοδήποτε αρχείο, το EdModo μας δείχνει μια προεπισκόπηση 

του αρχείου. 

 

 

Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε μια ανάρτηση, π.χ. μια σημείωση που να περιέχει κάποιο 
αρχείο της βιβλιοθήκης. Δημιουργούμε τη σημείωση, όπως και πριν και στη συνέχεια 
κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της βιβλιοθήκης. 
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Από το παράθυρο που εμφανίζεται 

 

 επιλέγουμε το αρχείο της βιβλιοθήκης που θα επισυνάψουμε στην ανάρτησή μας και 

κάνουμε κλικ στο κουμπί Attach to Post. 

To τελικό αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω. 

 

EdModo εφαρμογή για κινητές συσκευές 

Το EdModo διατίθεται και σε μορφή κατάλληλη 

για κινητές συσκευές. Από την αρχική σελίδα 

στην οποία κάνουμε σύνδεση μπορούμε να 

βρούμε τους συνδέσμους για να κατεβάσουμε 

την αντίστοιχη εφαρμογή. Έτσι, τόσο εμείς όσο 

και οι μαθητές μας μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην τάξη μας από παντού, όπου κι 

αν είμαστε! 
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Σύνδεσμοι 

1. https://www.edmodo.com/ 

Η αρχική σελίδα του EdModo 

2. http://dide.chi.sch.gr/plinet/site 

Ο οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου 

3. http://kapaniaris.wikispaces.com/file/detail/WEB%202_EDMODO_FULL_GUIDE.doc 

Άλλος ένας οδηγός χρήσης του EdModo στα ελληνικά από την ΑΣΠΑΙΤΕ 

4. https://support.edmodo.com/home#entries/25546009-video-tutorials 

Εκπαιδευτικά βίντεο για το EdModo (στα Αγγλικά).  

5. http://tiny.cc/hcosox 

Άρθρο και βίντεο διάρκειας 44 λεπτών για την χρήση του EdModo στην τάξη (στα 

Αγγλικά) 

  

 

 

https://www.edmodo.com/
http://dide.chi.sch.gr/plinet/site
http://kapaniaris.wikispaces.com/file/detail/WEB%202_EDMODO_FULL_GUIDE.doc
https://support.edmodo.com/home#entries/25546009-video-tutorials
http://tiny.cc/hcosox

