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 Ιδούθηκε ςξ 2008.

Θσμίζει ςξ Facebook.

 Δεμ ποόκειςαι για μια ακόμα πλαςτόομα 

κξιμωμικήπ δικςύωρηπ όπξσ μπξοξύμ μα 

επικξιμωμξύμ ρε ποξρωπικό επίπεδξ μεςανύ 

ςξσπ αλλά μόμξ μα αλληλεπιδοξύμ με ςξμ 

εκπαιδεσςή.

 Virtual e-learning δίκςσξ



 Δωοεάμ

 Αρταλέπ

 Δύυοηρςξ

 Γξμεϊκή ποόρβαρη και εμημέοωρη για πξοεία μαθηςή

 Δπιςοέπει ρςξμ εκπαιδεσςικό μα δημιξσογήρει έμα 
feedback πεοιβάλλξμ για ςξσπ μαθηςέπ 

 Μπξοεί μα μεςατξοςώρει quizzes, links, εικόμεπ, 
video, κείμεμα, μα θέρει εογαρίεπ ρςξσπ μαθηςέπ

 Να έυει επικξιμωμία μαζί ςξσπ καθώπ και με ςξσπ 
γξμείπ ςξσπ αλλά και με άλλξσπ ρσμαδέλτξσπ ςξσ. 
(Digital Teaching Tools,2015) 

 Απξςελεί ηλεκςοξμικό Μέρξ Κξιμωμικήπ Δικςύωρηπ 
για ςημ Δκπαίδεσρη

 Paper free



 Δημιξυογία τάνεωμ, για μα είμαι ξογαμωμέμα ςα μαθήμαςα πξσ 
αμαλαμβάμει κάθε εκπαιδεσςικόπ.

 Δημιξυογία ξμάδωμ μέρα ρςημ κάθε ςάνη ραμ διατξοεςικά ςμήμαςα πξσ 
παοακξλξσθξύμ ςξ ίδιξ μάθημα αλλά με διατξοεςικό οσθμό.

 Ποξσθήκη μελώμ, είςε ρε κάπξια ξμάδα ή ρε κάπξια ςάνη, ρςέλμξμςαπ 
έμα κωδικό και δημιξσογώμςαπ έμαμ πεοιξοιρμέμξ λξγαοιαρμό. Κάθε 
μέλξπ έυει πεοιξοιρμέμεπ δσμαςόςηςεπ πξσ θα αματέοω παοακάςω.

 Ποξσθήκη δημξσιεύσεωμ με ξοιρμέμη ξοαςόςηςα, αμάλξγα με ςξ πξσ 
γίμεςαι η δημξρίεσρη. Μια δημξρίεσρη ρε μια ξμάδα είμαι διαθέριμη μόμξ 
ρςα μέλη ςηπ, εμώ μια δημξρίεσρη ρςξμ αουικό ςξίυξ είμαι ξοαςή από 
όλξσπ. 

 Ποξσθήκη έτξιμξυ υλικξύ από ςξμ σπξλξγιρςή ή από πηγέπ ςξσ 
διαδικςύξσ .

 Δημιξυογία μέξυ υλικξύ μέρα από ςα εογαλεία ςηπ πλαςτόομαπ ςξσ 
edmodo, όπωπ εογαρίεπ και κξσίζ.

 Ποξσθήκη άλλξυ εκπαιδευτή, υοήριμξ για ςημ πεοίπςωρη ςηπ 
ρσμδιδαρκαλίαπ ή γεμικόςεοα για ςημ επικξιμωμία μεςανύ ςωμ 
εκπαιδεσςώμ και ςημ αμςαλλαγή εκπαιδεσςικξύ σλικξύ. 

























Χοηριμξπξίηρα ςιπ τόομεπ ςηπ Google για μα ςξ δημιξσογήρω και 
ξι απαμςήρειπ ήςαμ ςύπξσ Likert δηλαδή καθόλξσ, λίγξ, αοκεςά, 
πξλύ, πάοα πξλύ. Οι εοωςήρειπ ήςαμ ςέρρεοιπ και ατξοξύραμ ςη 
υοήρη ςξσ Edmodo.  

Οι εοωςήρειπ ήςαμ ξι ενήπ:

 Δίυαςε υοηριμξπξιήρει ρςξ παοελθόμ ςξ Edmodo ρε άλλξσπ 
καθηγηςέπ;

 Θα θέλαςε μα ςξ υοηριμξπξιξύμ και πεοιρρόςεοξι καθηγηςέπ;

 Πιρςεύεςαι όςι ραπ έυει ενσπηοεςήρει;

 Θα ςξ ποξςείμαςε μελλξμςικά ρε κάπξιξμ;

Τξ δείγμα ήςαμ μαθηςέπ πξσ έυω ήδη ρςξ Edmodo τέςξπ πξσ 
εογάζξμαι ρςξ ΔΠΑΛ  Καλύμμξσ ρςξ ςξμέα ςηπ Νξρηλεσςικήπ ρςημ 
ειδικόςηςα Βξηθόπ Νξρηλεσςή. Οι μαθηςέπ μξσ απξςελξύμςαι από 
μαθηςέπ ςηπ Γ και Β ςάνηπ ειδικόςηςαπ. Οι μαθηςέπ ρε αοιθμό είμαι 
42. 









Παοαςηοξύμε όςι έμα πξρξρςό ςξσ 38,1% είμαι εμθξσριαρμέμξ, ςξ 

11,9% δηλώμει επίρηπ θεςικά καθώπ και ςξ 35,7% επίρηπ έυει μια θεςική 

διάθερη. Σσμξλικά ςξ 88,1% έυει θεςική διάθερη ρςη υοήρη ςηπ 

πλαςτόομαπ και ρε άλλξσπ εκπαιδεσςικξύπ.



Παοαςηοξύμε όςι ςξ πξρξρςό 52,4% δηλώμει πάοα πξλύ δηλαδή 

πεοιρρόςεοξι από ςξσπ μιρξύπ μαθηςέπ, ςξ 23,8% δηλώμει πξλύ και ςξ 

16,7% αοκεςά. Ασςό μεςατοάζεςαι όςι 92,9% ςωμ μαθηςώμ θεωοξύμ όςι 

εταομξγή ςξσπ ενσπηοεςήρει.



Παοαςηοξύμε όςι ςξ 42,9% θα ςξ ποξςείμει ρίγξσοα μελλξμςικά ρε κάπξιξμ 

άλλξ, ςξ 19% επίρηπ και θεςικό απξςέλερμα και ρςξ αοκεςά πξσ έτςαρε ςξ 

23,8%. Ασςό ρημαίμει όςι ςξ θεςικό απξςέλερμα έτςαρε ςξ 85,7% ςωμ 

μαθηςώμ.



 Kahoot

Quizziz

Βίμςεξ: 

 YouTube

 TikTok





































Ιδιαιςεοόςηςα : 

Ο / Η μαθηςήπ –ςοια ποέπει μα έυει ρσμδεθεί με 

ςξ gmail ςξσ ρςξ browser πξσ υοηριμξπξιεί 

για μα υοηριμξπξιήρει ςξ google forms. 



Σαπ εσυαοιρςώ για ςη ποξρξυή ραπ!


