




Бирате опцију : I’m a Teacher
када први пут приступате 
овом сајту и правите свој 
налог. Сваки следећи пут 
уносите само своје 
корисничко име и лозинку 
путем опције LOGIN у 
горњем десном углу.



У предвиђена поља уносите 
Вашу мејл адресу и лозинку 
коју сте смислили а затим 
кликнете на зелено дугме 
да бисте се регистровали.

Аутоматска регистрација је 
могућа преко Вашег налога 
на Гуглу или Офису 365. Ако 
немате овакав налог, 
регистрацију обављате 
преко мејл адресе коју 
имате.



У предвиђена поља уносите 
Ваше име и презиме



Ако је Ваша школа већ 
регистрована можете је 
пронаћи укуцавањем назива 
(пробајте и ћирилично и 
латинично писмо) или овај 
корак можете прескочити 
кликом на SKIP.



Можете повезати Ваш мејл 
налог са Едмодом и тако се 
повезати са пријатељима 
или овај корак можете 
прескочити за сада, кликом 
на SKIP.



На овом кораку Вас питају 
шта желите прво да урадите 
(потребно је штиклирати)
- Set up my first Class 
да направите своју групу за 
рад са ученицима, или 
- Collaborate with 

Educators
да сарађујете са другим 
наставницима



Едмодо је већим делом 
локализован на српски језик 
па можете променити језик 
окружења на СРПСКИ 
одабиром језика из менија 
LANGUAGES







Од организатора семинара 
ћете добити приступни КОД 
за придруживање групи





У оквиру групе за семинар 
налазе се „мале“ групе тј. сви 
материјали за проучавање су 
отворени и доступни од 
почетка семинара да би сваки 
полазник могао да ради 
својим темпом.



Када пишете поруку / објаву, 
обратите пажњу у којој 
„малој“ групи се налазите тј. 
где ће Ваша порука бити 
постављена.



Ресурсима за проучавање 
приступате преко линка у 
опису самог задатка





Текстуални опис / коментар 
није обавезан али је веома 
битно додати линк до Вашег 
рада (преко опције ATTACH)



Обавезно проверити да ли 
сте додали линк до Вашег 
рада у одређеном алату ( 
сваки задатак обрађује 
различит веб-алат)





Када сте једном предали 
задатак, постоји опција да 
га дорадите и поново 
предате.



Ако користите рачунар у школи или рачунар који није Ваш, обавезно се одјавите са свог налога 
када завршите рад на Едмоду.




