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DE CE UTILIZEZ EDMODO?

Suport ideal pentru susținerea

învățării în cadrul disciplinelor 
modulare, care nu beneficiază 

de un manual.

Integrez (în loc să mă disociez de)
activitatea pe telefoanele mobile în 

timpul orelor de curs.

Ajutor dat elevilor care 
lipsesc, din motive diverse, de 

a rămâne la zi cu lecțiile 
predate.

Am posibilitatea de a-mi 
construi o bază proprie de 

resurse, flexibilă, accesibilă 
oricând online.

Posibilitatea diversificării, 

adaptării și personalizării 

activităților propuse.

Construiesc un spațiu de 

învățare nu doar modern, ci și etic

și democratic, în care sunt 
încurajate mai ales colaborarea, 

respectarea ritmului propriu de 

învățare și autoevaluarea.



POT RULA SONDAJE DE 
OPINIE PE DIVERSE TEME

Această opțiune este binevenită atunci
când elevii par a fi destul de obosiți și
desfășurarea unor activități mai complexe
este ineficientă, deci nerecomandată.

Sarcinile de lucru sunt, astfel, descompuse
în pași simpli, pe care elevii îi pot parcurge
folosind telefoanele mobile.

De multe ori, acest tip de activitate are
capacitatea de a crește motivația de
participare a elevilor.



POT ARMONIZA CONȚINUTURILE ȘI 
TIPUL ACTIVITĂȚILOR CU GRADUL DE 
OBOSEALĂ AL ELEVILOR

Interfața Edmodo furnizeazá opțiunea de verificare
a stării emoționale/gradului de confort psihologic al
grupului de elevi.

Acest tip de feedback este foarte prețios pentru un
profesor - confirmă eficiența
metodelor/tehnicilor didactice aplicate sau
furnizează un semnal de alarmă că este nevoie de
mai multă flexibilitate .

Emoticoanele íi íncurajează pe elevi să fie sinceri,
totodată íi ajută să constientizeze și să lucreze asupra
stării lor psihice și emoționale.



POT PERSONALIZA SARCINILE DE LUCRU INTEGRÂND ȘI ALTE 
APLICAȚII ONLINE SAU MATERIALE AUDIO/VIDEO



INTEGRAREA 
UNUI AFIȘ

DIN 
APLICAȚIA 
GLOGSTER



ELEVII ÎȘI POT GESTIONA PROCESUL ÎNVĂȚĂRII - POT URMĂRI PROPRIUL 
PROGRES DIN CONTUL PERSONAL



Generarea de teste 
printabile

Odată construite conform
șabloanelor pre-existente,
testele online pot fi automat
generate în format printabil,
astfel încât să poată fi
folosite ca variantă
alternativă.



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!


