
Δημιουργία λογαριασμού μαθητή  

1. Σύνδεση με την πλατφόρμα :    www.edmodo.com   ( ctrl  και κλικ αρκεί !) 

2.  Κλικ στην επιλογή «Είμαι μαθητής» 

 

 

2. Θα φτιάξουμε έναν λογαριασμό εδώ !   Ο 

μαθητής (-τρια) θα συμπληρώσει όλα τα πεδία 

εκτός από το email του μαθητή (-τριας), το οποίο 

δεν θέλουμε να το συμπληρώσουμε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα από τις σοβαρές 

πλατφόρμες, όταν έχουν να διαχειριστούν ανήλικους χρήστες… 

Όνομα & Επίθετο με Ελληνική γραμματοσειρά και 

κεφαλαία (συγνώμη που έγραψα πεζά στη διπλανή εικόνα) 

Όνομα χρήστη (username) και κωδικός (password) 

με Αγγλική γραμματοσειρά.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Ο λογαριασμός είναι προσωπικός του μαθητή (-τριας) και δεν πρέπει τα username και password  να «κυκλοφορούν 

ελεύθερα».  Σεις οι γονείς σημειώστε και φυλάξτε τα username και password, διότι είναι πιθανόν το παιδί να τους (ξε)χάσει. Ο διδάσκων στη 

ψηφιακή τάξη ΔΕΝ γνωρίζει το password του παιδιού ! 

Εδώ ο μαθητής (-τρια) θα συμπληρώσει το 

πλαίσιο με τον κωδικό, τον οποίο θα λάβει 

από τον καθηγητή-διδάσκοντα στην 

ψηφιακή τάξη. 

Πριν πατήστε στο πλαίσιο «Εγγραφείτε δωρεάν», σημειώστε username 

και password.   

Τώρα πατήστε στο πλαίσιο για να οδηγηθείτε στο επόμενο παράθυρο… 

http://www.edmodo.com/


 

3α. …Μετά το «Εγγραφείτε δωρεάν», ανοίγει το διπλανό 

παράθυρο.  Το Edmodo ζητά από τον μαθητή να γράψει το email 

του κηδεμόνα, ώστε αυτός να ενημερωθεί ότι ο μαθητής επιθυμεί 

να γίνει μέλος τάξης του Edmodo… 

 

Γράψτε το email του κηδεμόνα εδώ 

 

 Πατήστε στο πλαίσιο «Notify» (κοινοποίηση)  για συνέχεια… 

 

 

 

Μόλις πατήσετε «Notify», θα δείτε ένα νέο παράθυρο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Θα κάνω για σας,  μια  σύντομη  ξενάγηση του περιβάλλοντος της τάξης …  

 

    Μετά το πάτημα του «Συνέχεια» θα οδηγηθείτε 

στο περιβάλλον εργασίας του Edmodo, δηλαδή  

στην ψηφιακή τάξη του καθηγητή. 

Δείτε στην επόμενη σελίδα πώς ο μαθητής (-τρια) 

θα  δει για πρώτη φορά την τάξη αυτή … 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το εικονίδιο 

δεξιά, λέει ότι σεις οι γονείς-

κηδεμόνες θα λάβετε ένα 

email και θα σας ζητηθεί  να 

γίνεται μέλος του Edmodo με 

δικαιώματα λεπτομερούς 

ενημέρωσης σχετικά με την 

δραστηριότητα του παιδιού… 

Στη σελίδα 5 του παρόντος 

κειμένου μπορείτε να δείτε 

πρόσθετες πληροφορίες που 

έχω ετοιμάσει για το θέμα 

αυτό… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς ο μαθητής θα αποχωρήσει  από την τάξη  (-εις) του μετά την εργασία  ;  

 

Δείτε –στην προηγούμενη εικόνα εκεί πάνω-πάνω δεξιά το εικονίδιο που 

έχω σημειώσει στον κόκκινο κύκλο.   

Πατήστε το και επιλέξτε «Αποσύνδεση».   

                                                                                                                                              Αυτό ήταν! 

 

Να ο μαθητής (-τρια)! 

Να η τάξη στην οποία ανήκει…  Μελλοντικά θα 

μπορεί να ενταχθεί πανεύκολα σε όσες τάξεις 

κληθεί και θέλει να συμμετάσχει!  

Αυτές οι τάξεις μπορεί να είναι του κυρίου Δημάση 

ή άλλου εκπαιδευτικού του σχολείου, αλλά και 

οποιουδήποτε άλλου σχολείου!!! 

…και όλες τις τάξεις θα τις βλέπει με μια σύνδεση. 

Εδώ ο διδάσκων στην 

ψηφιακή τάξη αναρτά τις 

εργασίες, ανακοινώσεις, 

κουιζ, ... Στην εικόνα υπάρχει 

απλά ένας χαιρετισμός. 

Στο πράσινο πλαίσιο ο 

μαθητής (-τρια) κάνει ένα 

σχόλιο  στα γραφόμενα από 

πάνω, κάνει μια ερώτηση, 

κάνει ένα κλικ στο ‘Μου 

αρέσει’ …  

 

Σιγά – σιγά θα τα δούμε όλα. 

Λίγη υπομονή! 

Εδώ ο μαθητής ανοίγει ένα θέμα, απαντά σε εργασία 

που του έχει ανατεθεί, … 

Η ολοκλήρωση της εργασίας απαιτεί κλικ στο πλαίσιο 

«Αποστολή».   Θα επανέλθω…  

     Θα ασχοληθούμε με το «Προσκαλέστε τους γονείς», σε 

ξεχωριστή ανάρτηση… 
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Πώς ο μαθητής –που έχει κάνει εγγραφή- θα εισέρχεται πλέον  στην (στις) ψηφιακή (-ες) 

τάξεις του; 

1. www.edmodo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        …και  4.  Αυτό ήταν ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κλικ στο «Είσοδος»… 

3. Θα γράψει Username και 

Password και θα πατήσει 

«Είσοδος» 

http://www.edmodo.com/


Σελίδα 5 του κειμένου – αφορά το email που θα δεχθεί ο κηδεμόνας-γονέας από την πλατφόρμα Edmodo (συνέχεια από σελ.2) 

Να το email που θα λάβετε ! 

                                                                                                                                          1 

Τι πρέπει να κάνετε ;   

Έχετε τρεις επιλογές.   

 Η πρώτη επιλογή είναι να μη κάνετε τίποτα απολύτως. Να αγνοήσετε το email, να το διαγράψετε ή να το 

αρχειοθετήσετε  και  να ξεχάσετε ότι υπάρχει!  

 Η δεύτερη επιλογή είναι να αγνοήσετε τώρα το email και  μελλοντικά να θελήσετε να εγγραφείτε στο 

Edmodo. Θα γράψω αναλυτικά σε άρθρο στο blog μου  πώς μπορεί να γίνει αυτό … 

 Η τρίτη  σας επιλογή είναι προχωρήσετε στην εγγραφή τώρα, με αφορμή το email που λάβατε. Ας δούμε 

πώς μπορεί να γίνει αυτό… 

 

  Πατήστε στο πλαίσιο (1) της παραπάνω  εικόνας.  Θυμίζω αυτή την  

εικόνα θα δείτε στο email σας. 

  Μετά το πάτημα θα εμφανιστεί το διπλανό παράθυρο. Θα γράψετε 

τον δικό σας κωδικό (password) και θα πατήσετε στο πλαίσιο 

«Δημιούργησε το λογ/μό σου». 

 

Πλέον !   Username είναι το email  σας (ή το τηλέφωνο εφόσον το 

δώσετε) και Password ο κωδικός που θα επιλέξετε. 

 

Θα μπαίνετε στην τάξη και θα αποχωρείτε με τρόπο ανάλογο με αυτόν που μπαίνει 

και αποχωρεί ο μαθητής (-τρια).  

https://blogs.sch.gr/wnikdim/category/δημιουργία-ιστότοπων/edmodo/
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