Edmodo
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος
Το Edmodo είναι μία ασφαλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και
να μοιράζονται το εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία και συνδέσμους), το οποίο είναι οργανωμένο
σε φακέλους στη Βιβλιοθήκη του Edmodo. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ομάδες
μαθητών (π.χ. μια τάξη μαθητών) και σε κάθε ομάδα υποομάδες μαθητών, ώστε να μπορεί
να παρακολουθεί καλύτερα τις δραστηριότητες των μαθητών της ομάδας και να επικοινωνεί
με κάθε ομάδα ξεχωριστά. Επίσης μπορεί να προγραμματίσει δραστηριότητες (Planner), να
αναθέσει εργασίες (με ημερομηνία παράδοσης) και να τις βαθμολογήσει, να ετοιμάσει ένα
online διαγώνισμα (quiz), και να παρακολουθήσει την πρόοδο των μαθητών (Progress). Για
κάθε μαθητή υπάρχει κωδικός γονέα, με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί να παρακολουθήσει την
πρόοδο του παιδιού του.
Ο εκπαιδευτικός έχει τον πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος και του υλικού που δημοσιεύεται σ’
αυτό. Πρόσβαση στο περιβάλλον του Edmodo μπορούν να έχουν μόνο τα μέλη της ομάδας τα
οποία συνδέονται σ’ αυτή με τον κωδικό που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον υπάρχει
και έλεγχος των δημοσιεύσεων (posts) των μαθητών.
Μερικά από τα καινούρια χαρακτηριστικά που προστέθηκαν στο Edmodo μετά την τελευταία
ενημέρωση της πλατφόρμας:
●
●
●

Discover: προτάσεις εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με ένα θέμα
Insights: συνολικές αντιδράσεις των ομάδων, βασισμένες στις ατομικές αντιδράσεις των
μαθητών, σε δημοσιεύσεις και υλικό
Recent Activity: παρακολούθηση της δραστηριότητας των μαθητών στην πλατφόρμα

Προτάσεις χρήσης στην τάξη
Όπως προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή, μπορεί κανείς χρησιμοποιήσει πλήρως
τις δυνατότητες που του προσφέρει το Edmodo για την υποστήριξη της διδακτικού έργου
και την επικοινωνία με τους μαθητές, ή να χρησιμοποιήσει μεμονωμένα χαρακτηριστικά της
πλατφόρμας για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως:
● ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού
● δημιουργία online διαγωνισμάτων,
● ανάθεση μιας εργασίας (π.χ. διαγωνισμός αφίσας),
● χρήση της πλατφόρμας ως πίνακα ανακοινώσεων της τάξης

●
●

χρήση της πλατφόρμας για την οργάνωση των μαθημάτων project του λυκείου
επικοινωνία με τους μαθητές, επίλυση αποριών

Τρόποι εκμάθησης
●
●
●

●

Online βοήθεια και κοινότητα υποστήριξης του Edmodo
Οδηγός χρήσης του Edmodo στα ελληνικά
Δύο ενδιαφέροντα άρθρα συναδέλφων για τη χρήση του Edmodo:
Χρήση του edmodo: 2 μήνες μετά την εγγραφή…
Το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo στη διδακτική πράξη
Παρουσίαση prezi για το Edmodo

