
Edmodo.com 

Sissejuhatus  
Edmodo.com on sotsiaalne õpetajate ja õpilaste õpivõrgustikku toetav õpikeskkond. Oma olemuselt 

on süsteem väga sarnane kõigile tuntud Facebookiga, mis võimaldab õppijatel ja õpetajatel kiiresti 

kohaneda 

Keskkond on tasuta kasutatav. Keskkonnas ei ole segavaid reklaame ja kasutut infot.  

 

Edmodo.com võimaldab õpetajal luua oma kasutajakonto, millele saab lisada erinevaid õpigruppe. 

Õpilane saab liituda õpigrupiga, kui tal on olemas keskkonnas konto ja ta teab õppegruppi võtit.  



 

Igale õpigrupile on oma leht (site), millele õpetaja lisab erinevaid ressursse - märkmeid, faile, 

ülesandeid, küsitlusi. Ressurssideks on keel kalender ja õpilaste ülesannete hindamise ja 

hindeandmise võimalus.  

 

Suhtlemine õpilastega on lahendatud microblogimisega, mistõttu on võimalik kiirelt ja operatiivselt 

kommenteerida ülesandeid, anda uusi harjutusi jne.  

Õpilane registreerib oma edmodo.com konto keskkonna kodulehel sisestades jagatud õpigrupi 

võtme. Õpetajal on võimalik kutsuda õpilasi ka lingi kaudu.  



 

 

 

Õpetaja Edmodos 
Õpetaja saab luua kursusi/gruppe ning liituta avalike gruppidega: 

 

Lisada seinale märkmeid (mikroblogi) 



Lisada ülesandeid ja teste.  

 

 Note – märge ehk mikroblogi 

 Alert – Häirekell – saab õpigruppidele või õpigruppide vanematele saata teate 

 Assignment – ülesande sisestamine. Saab sisestada uue ülesande või juba olemasolevatesti 

ülesannetest valida. Lisada saab kuupäeva. Kuupäev sisestatakse kalendrisse. Ülesande 

juurde saab lisada faili arvutist või raamatukogust 

 Ouiz – testi sisestamine. Saab sisestada uue testi või valida olemasolevatest. Testi juurde 

määratakse aeg. Kui test on sooritatud, saadetakse õpetajale kogutud punktid ning õpetaja 

lisab hinde. 

 Poll – küsitluse lisamine 

Kalendri vaatesse saab õpetaja lisada sündmusi, kuid lisaks otse kalendrisse lisatud sündmustele 

kuvatakse ka ülesannete tähtajad. Õpetaja saab näha kalendris kõiki enda õpigruppidega seotud 

sündmusi, kuid saab aates vahetada ka erinevate õpigruppide lõikes. 

 

Õpetaja näeb hindeid õpigruppide lõikes:  

 

Hindeid saab eksportida cvs-faili, mistõttu võimaldab see hilisemat analüüsi. 

Raamatukokku saab lisada õppematerjali, mis on nähtavad õpilastele. 



 

Raamatukokku lisatud materjale saab kasutada ülesannete sisestamisel. 

Profiili nupu alt saab õpetaja oma profiili kohta informatsiooni ning seda ka muuta: 

 

Konto sätete alt saab muuta oma kontoga seotut – profiilipilt, parool jne: 

 

Õpilane Edmodos 
 



 

 Saab õpetaja lühisõnumid 

 Näeb õpetaja poolt sisestatud ülesandeid ja hindeid sellele 

 Näeb kalendrit, saab sisesta oma kalendrisse 

 

 

                                                           
i
 Olemasolevad ressursid on ressursid muudest õpigruppidest 


