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 Ιδρύθηκε το 2008. 

Θυμίζει το Facebook. 

 Δεν πρόκειται για μια ακόμα πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορούν να 

επικοινωνούν σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ 

τους αλλά μόνο να αλληλεπιδρούν με τον 

εκπαιδευτή. 

 Virtual e-learning δίκτυο 



 Δωρεάν 

 Ασφαλές 

 Εύχρηστο 

 Γονεϊκή πρόσβαση και ενημέρωση για πορεία μαθητή 

 Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ένα 
feedback περιβάλλον για τους μαθητές  

 Μπορεί να μεταφορτώσει quizzes, links, εικόνες, 
video, κείμενα, να θέσει εργασίες στους μαθητές 

 Να έχει επικοινωνία μαζί τους καθώς και με τους 
γονείς τους αλλά και με άλλους συναδέλφους του. 
(Digital Teaching Tools,2015)  

 Αποτελεί ηλεκτρονικό Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης 
για την Εκπαίδευση 

 Paper free 



 Δημιουργία τάξεων, για να είναι οργανωμένα τα μαθήματα που 
αναλαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός. 

 Δημιουργία ομάδων μέσα στην κάθε τάξη σαν διαφορετικά τμήματα που 
παρακολουθούν το ίδιο μάθημα αλλά με διαφορετικό ρυθμό. 

 Προσθήκη μελών, είτε σε κάποια ομάδα ή σε κάποια τάξη, στέλνοντας 
ένα κωδικό και δημιουργώντας έναν περιορισμένο λογαριασμό. Κάθε 
μέλος έχει περιορισμένες δυνατότητες που θα αναφέρω παρακάτω. 

 Προσθήκη δημοσιεύσεων με ορισμένη ορατότητα, ανάλογα με το που 
γίνεται η δημοσίευση. Μια δημοσίευση σε μια ομάδα είναι διαθέσιμη μόνο 
στα μέλη της, ενώ μια δημοσίευση στον αρχικό τοίχο είναι ορατή από 
όλους.  

 Προσθήκη έτοιμου υλικού από τον υπολογιστή ή από πηγές του 
διαδικτύου . 

 Δημιουργία νέου υλικού μέσα από τα εργαλεία της πλατφόρμας του 
edmodo, όπως εργασίες και κουίζ. 

 Προσθήκη άλλου εκπαιδευτή, χρήσιμο για την περίπτωση της 
συνδιδασκαλίας ή γενικότερα για την επικοινωνία μεταξύ των 
εκπαιδευτών και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.  

 





















 





    Χρησιμοποίησα τις φόρμες της Google για να το δημιουργήσω και 
οι απαντήσεις ήταν τύπου Likert δηλαδή καθόλου, λίγο, αρκετά, 
πολύ, πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις ήταν τέσσερις και αφορούσαν τη 
χρήση του Edmodo.   

     

    Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

 Είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το Edmodo σε άλλους 
καθηγητές; 

 Θα θέλατε να το χρησιμοποιούν και περισσότεροι καθηγητές; 

 Πιστεύεται ότι σας έχει εξυπηρετήσει; 

 Θα το προτείνατε μελλοντικά σε κάποιον; 

 

    Το δείγμα ήταν μαθητές που έχω ήδη στο Edmodo φέτος που 
εργάζομαι στο ΕΠΑΛ  Καλύμνου στο τομέα της Νοσηλευτικής στην 
ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή. Οι μαθητές μου αποτελούνται από 
μαθητές της Γ και Β τάξης ειδικότητας. Οι μαθητές σε αριθμό είναι 
42.  

 









Παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό του 38,1% είναι ενθουσιασμένο, το 

11,9% δηλώνει επίσης θετικά καθώς και το 35,7% επίσης έχει μια θετική 

διάθεση. Συνολικά το 88,1% έχει θετική διάθεση στη χρήση της 

πλατφόρμας και σε άλλους εκπαιδευτικούς. 



Παρατηρούμε ότι το ποσοστό 52,4% δηλώνει πάρα πολύ δηλαδή 

περισσότεροι από τους μισούς μαθητές, το 23,8% δηλώνει πολύ και το 

16,7% αρκετά. Αυτό μεταφράζεται ότι 92,9% των μαθητών θεωρούν ότι 

εφαρμογή τους εξυπηρετήσει. 



Παρατηρούμε ότι το 42,9% θα το προτείνει σίγουρα μελλοντικά σε κάποιον 

άλλο, το 19% επίσης και θετικό αποτέλεσμα και στο αρκετά που έφτασε το 

23,8%. Αυτό σημαίνει ότι το θετικό αποτέλεσμα έφτασε το 85,7% των 

μαθητών. 



 Kahoot 

Quizziz 

 

Βίντεο:  

 YouTube 

 TikTok 



 



































Ιδιαιτερότητα :  

Ο / Η μαθητής –τρια πρέπει να έχει συνδεθεί με 

το gmail του στο browser που χρησιμοποιεί 

για να χρησιμοποιήσει το google forms.  



Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας! 


