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To Edmodo αποτελεί ένα περιβάλλον ασφαλούς 

κοινωνικής δικτύωσης

Αποτελεί έναν τρόπο σύνδεσης και συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς καθώς 

και μεταξύ των μαθητών



Στην εκπαιδευτική διαδικασία:

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας όπως αυτή 

διεξάγεται στην τάξη

, 

Υλοποίηση διδακτικών 

πρακτικών με έμφαση 

στην ανάπτυξη των 

οριζόντιων ικανοτήτων 

των μαθητών

Διαμοίραση ψηφιακού υλικού και 
πηγών

Κανάλι επικοινωνίας έξω από το 
φυσικό και χρονικό πλαίσιο της 

σχολικής τάξης

Προσεγγίσεις διερευνητικού, 
διαθεματικού και συνεργατικού 

χαρακτήρα

Επικοινωνία, Κριτική προσέγγιση 
της πληροφορίας, 
δηµιουργικότητα, 

συνεργατικότητα, μετα-
γνωστικές ικανότητες



Το περιβάλλον του Edmodo

Επικοινωνούν Συνεργάζονται Ανταλλάσσουν 

εκπαιδευτικό 

υλικό και πηγές

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και 

γονείς εγγράφονται σε 

ψηφιακές τάξεις όπου με τη 

χρήση των προσωπικών τους 

κωδικών:



To Edmodo



Για όσους έχουν ήδη λογαριασμό…



Εγγραφή ως εκπαιδευτικός



Ακολουθήστε τα βήματα:

Ένα όνομα χρήστη που επιθυμείτε με 
λατινικούς χαρακτήρες

Έναν κωδικό που επιθυμείτε με 
λατινικούς χαρακτήρες

Συμπληρώστε όνομα και επώνυμο



Και εφόσον το επιθυμείτε ενταχθείτε σε κοινότητες

Αν όχι, επιλέξτε παράλειψη



Μπείτε στην ομάδα με κωδικό kvcijy

kvcijy



Εγγραφή ως μαθητής:

kvcijy



Η ομάδα μας

Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού στο Edmodo

μπορώ να δημιουργήσω ομάδες (ή «τάξεις»)



Δημιουργία ομάδας από τον εκπαιδευτή

Χαρακτηριστικά 

ομάδας



Ο κωδικός ομάδας



Μπείτε στην ομάδα: kvcijy

Για να μπείτε στην ομάδα πρέπει να 

διαθέτετε λογαριασμό στο edmodo



Επιστρέφουμε στο περιβάλλον του Edmodo

Αρχική
Πρόοδος Βιβλιοθήκη

Spotlight

Ειδοποιήσεις
Λογαριασμός

Η ομάδα μας



Λογαριασμός: Προφίλ



Λογαριασμός: Ρυθμίσεις



Η επιφάνεια διεπαφής



Η σημείωση



Η διδακτική μας παρέμβαση
1η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης

Τίτλος  διδακτικής πρότασης:

•Ο υπολογιστής στο Επάγγελμα

Τάξη:                              

•Β’ Γυμνασίου

Γνωστική Περιοχή:       

•Πληροφορική, Γλώσσα (διαθεματική προσέγγιση)

Διδακτική ενότητα

• ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ο υπολογιστής στο επάγγελμα

• ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα



Έναυσμα:

Σε ποια επαγγέλματα χρησιμοποιούμε νέες 

τεχνολογίες;

Καταιγισμός ιδεών

1η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης

Γράφει ο καθένας στο 

Edmodo ένα επάγγελμα στο 

οποίο χρησιμοποιούμε νέες 

τεχνολογίες



Οργάνωση ιδεών στο Wordle

http://www.wordle.net/

1η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης

Στα οποία χρησιμοποιούμε νέες 

τεχνολογίες

http://www.wordle.net/


Ανακοίνωση διδακτικών στόχων:

1. Να αναφέρουν επαγγέλματα τα οποία υποστηρίζονται από

την Πληροφορική και τις ΤΠΕ.

2. Να περιγράφουν νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται από

την εξέλιξη στις ΤΠΕ

Γνώσεις

3. Να συλλέγουν υλικό από διάφορες πηγές και να τις

παρουσιάζουν σε δέκτη που τους είναι οικείος

4. Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται στο πλαίσιο της

ομαδικής (συν) εργασίας

5. Να γράφουν και να δια-μοιράζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους

και να συν-διαλέγονται σε περιβάλλον υπολογιστή.

6. Να αναλύουν τις επιπτώσεις της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

στην εργασία

Δεξιότητες

Στάσεις

Πηγές:  ΔΕΠΣ/ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο

ΔΕΠΣ/ΑΠΣ Πληροφορικής για το Γυμνάσιο

Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι ικανοί:

1η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Η ομάδα καθορίζει τις διαδικασίες

Η ομάδα καθορίζει τις διαδικασίες εργασίας

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.

2.

3.

2η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Η ομάδα καθορίζει τους ρόλους

Συντονιστής

Εκπρόσωπος

Επιμερισμός πηγών & υλικού

2η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Ανάληψη αποστολής

Κάθε ομάδα θα αναλάβει:

Να αναζητήσει εικόνες σχετικές με επαγγέλματα στα 

οποία χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες και να τις δια-

μοιράσει στο Edmodo

2η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Η εργασία

Γράφω με επιχειρήματα: Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

στο επάγγελμα

Πηγή:  Βιβλίο Εκπαιδευτικού Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Α’ Γυμνασίου, σελ. 51-52

3η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Ανάθεση Εργασίας στο Edmodo
3η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Παράδοση Εργασίας στο Edmodo
3η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Παρουσίαση ομαδικής εργασίας

Σύνθεση ψηφιακού πίνακα

3η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Δημιουργία κουίζ για την αξιολόγηση 

γνώσεων

Η φάση της αξιολόγησης
4η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Δημιουργία κουίζ στο Edmodo
4η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Συμπλήρωση κουίζ στο Edmodo
4η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Δραστηριότητες επέκτασης,  Μετα-γνώση

Μεταγνωστικές δεξιότητες: 

Ανάδειξη διαδικασιών σκέψεων 

και στρατηγικών για την 

ανάλυση και αντιμετώπιση της 

προβληματικής κατάστασης 

που μας απασχόλησε στο 

μάθημα

Σύμφωνα με τη δραστηριότητα που 

προτείνεται στο βιβλίο μαθητή 

Πληροφορικής Β’ Γυμνασίου 

(Αράπογλου, και συν., 2006)

Πηγή: Ματσαγγούρας, 1999

4η Φάση 

συνεργατικής 

προσέγγισης



Σύνοψη Ομαδοσυνεργατικής Προσέγγισης

1η Φάση: Προετοιμασία τάξης

 Προβληματισμός και οριοθέτηση θέματος

 Συγκρότηση ομάδων

 Διατύπωση στόχων

 Καθορισμός τρόπου εργασίας ομάδων

2η Φάση: Συνεργασία ομάδας

 Καθορισμός διαδικασιών

 Ανάθεση ρόλων

 Επεξεργασία πηγών και υλικού

3η Φάση: Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση – συζήτηση εργασιών

Σύνθεση κοινού έργου

4η Φάση: Αξιολόγηση

 Γνωστική (επίτευξη γνωστικών στόχων) 

 Συνεργασίας: Ατομική - Ομαδική

Πηγή: Ματσαγγούρας, 2004



Παιδαγωγική έρευνα και Edmodo

Η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση στο 

περιβάλλον του Edmodo

Κινητοποίηση και εμπλοκή μαθητών 

Ανάπτυξη της συνεργασίας

Οικοδόμηση μαθησιακών σχέσεων 

Διαχείριση πηγών εκπαιδευτικού υλικού

Δυσκολίες αξιοποίησης 

του Edmodo

Ζητήματα πρόσβασης των μαθητών στις ΤΠΕ

Αυξημένος χρόνος εργασίας για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές (εντατικοποίηση)

Θέματα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου
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