
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!!! 

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο 

μάθημα της πληροφορικής,  όσο αφορά την ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση. 

Εχει δημιουργηθεί  μια ηλεκτρονική τάξη στο περιβάλλον του Edmodo και στην οποία πρέπει να 

γίνετε μέλη.  Για τον λόγο αυτό αφού μεταβείτε στην σελίδα www.new.edmodo.com , πατήστε την 

επιλογή Μαθητής ή την επιλογή Εγγραφείτε ως μαθητής (επιλογή πάνω δεξιά) 

 

 

Η επιλογή θα σας οδηγήσει στην συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας.  

 

 - Συμπληρώνετε τα πλαίσια Ονομα και Επώνυμο με κεφαλαίους Αγγλικούς χαρακτήρες  

 – Συμπληρώνετε το πλαίσιο Κωδικός τάξης  πληκτρολογώντας : 

  Αν είσαι μαθητής του Β1  62dezn 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ :  

http://www.new.edmodo.com/


Αν είσαι μαθητής του Β2  bk9cas 

Αν είσαι μαθητής του Β3  iagycp 

- Συμπληρώνετε το πλαίσιο Ονομα χρήστη γράφοντας το ΕΠΩΝΥΜΟ σας και το ΟΝΟΜΑ 

σας κολλητά χωρίς κενό με κεφαλαίους Αγγλικούς χαρακτήρες (π.χ.  SKARAKIEFI) 

 

- Συμπληρώνετε το πλαίσιο Κωδικός Πρόσβασης με κάποιον δικό σας κωδικό που 

πρέπει να θυμόσαστε, γιατί αλλιώς θα είναι ανέφικτη η σύνδεσή σας στην τάξη.    

 

Στην συνέχεια επιλέγω ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ .  Πλέον έγινα μέλος της τάξης! (στην 

επόμενη οθόνη επιλέξτε παράλειψη) 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Κάθε επόμενη που θα 

θέλετε να συνδεθείτε στην τάξη, μετά την πληκτρολόγηση της δ/νσης 

www.new.edmodo.com, θα επιλέγετε το ΣΥΝΘΕΘΕΙΤΕ. 

 

Για να μου στείλετε το μήνυμά σας και τα αρχεία των ασκήσεων:  

- Γράψτε τις απαντήσεις στο τετράδιό σας και βγάλτε τις σελίδες φωτογραφία.   

- Ανεβάστε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σε ένα φάκελο που θα έχετε φτιάξει για τους 

σκοπούς του μαθήματος.   

- Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα (Γράψτε το μήνυμά σας στην θέση της σημείωσης. Στην 

επιλογή της ομάδας σας. Αν έχετε να στείλετε αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο attach files  

όπου θα διαλέξετε τα αρχεία που θα μου στείλετε).   

- Με την επιλογή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (post) το μήνυμα ανεβαίνει στο edmodo.   

 

http://www.new.edmodo.com/


Είμαι ΠΑΝΤΑ στην διάθεσή σας!!!  Ελπίζω σύντομα να βγούμε από αυτή την δυσάρεστη αε 

όλους μας κατάσταση.Να έχουμε ελπίδα, χαρά και φως στις ψυχές μας!!! 

  

 

 


