
 
Managing information and communication in the classroom 

 using the Edmodo application  

 Edmodoניהול מידע ותקשורת בכיתה עם אפליקציית 
 

  
  

(מזכירה את ההתנהלות בפייסבוק) המשמשת לביצוע דיונים פרטיים בכיתה,  Edmodoאפליקציה חינמית בשם 
 חלוקה לקבוצות לימוד ולשתף קבצים בהתאם. 

 הכניסה לכתה נערכת בעזרת רישום קצר והקלדת קוד השיתוף לפעילות.

 
The free Edmodo app (which is similar to Facebook) enables closed discussions in the classroom, 
splitting into study groups and sharing files, respectively. 
Entering the classroom requires a short registration and entering a shared activity code. 

  
ᖠ התאים אותם יש להקליד כדי להצטרף לכתה.  -ת הלבבו 

ᖠ The hearts – the characters that must be entered in order to join the classroom. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 לאחר הרישום והכניסה לכתה, הפעילות בדומה לפייסבוק מתנהלת בהקלדת סטטוסים ותגובות להודעות קיימות.
After registration and entry into the classroom, the activity is similar to Facebook, 
statuses are entered and there are responses to existing messages. 

 
Select an inspirational figure, respond in a post:  Who did you select?  What is inspiration 
to you about this figure?  What is the relationship of the figure to your life? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה ניתן לעשות בתוכנה?
 ניתן להוסיף לייק לפוסט.  . 1
 ניתן להתייחס לפוסט בתגובה מוקלדת. . 2
 ניתן לשתף את הפוסט. . 3
 ניתן להגיב לתגובה…  . 4
 קיימת אפשרות להוסיף בתגובה/פוסט תמונה או קישור. . 5
 הפוסט. ניתן להוסיף לפרופיל תמונה או איור. שמו של המגיב מופיע בצד  . 6
 ניתן להוריד למסמך את כל הפוסטים לפעילות נוספת. . 7

  
What can be done with the software? 

1. Add a like to the post. 
2. Relate to the post with a typed response. 
3. Share the post. 
4. Respond to the response… 
5. It is possible to add a photo or a link in the response/ post.  
6. The name of the respondent appears on the side of the post.  You can add a photo or 

illustration to the profile. 
7. All posts for an additional activity can be downloaded to the document.  

 


