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Iskolánkban az Edmodo felületen keresztül oldjuk meg a kapcsolattartást. Kinézete, 
működése nagyban hasonlít a Facebook-hoz, így használatának elsajátítása reméljük 
egyszerű lesz. 
Első lépésként regisztrálni kell. 
Ehhez szükséges egy gmail email cím, mert a rendszer nem fogad el minden .hu végződésű 
címet. (Gmail-es regisztráció a későbbiekben még előnyt fog jelenteni. Pl.: közös munka) 

 
www.edmodo.com 
 

 
 
Kattintsunk a Diák gombra. Adjuk meg az adatokat. 
Ne válasszuk a Regisztrálás Google-val, vagy Regisztrálás Office 365-tel gombokat, mert ez a 
későbbiekben megnehezíti másik eszközön a belépést! 
Írjuk be a kért adatokat.  
Az osztálykódot az osztályfőnök fogja közzé tenni. 
Email címet nem szükséges megadni, viszont ajánlott, mivel a gyermek így maga is meg 
tudja kérni a belépési jelszót, ha elfelejti. 
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Következő lépésben a szülő egy elérhetőségét kell megadni. Itt az Átugrás szövegre 
kattintsunk. (Szülői regisztrációval lentebb foglalkozunk.) 

 
A regisztrációval meg is vagyunk. A rendszer a kezdőlapra lép. 



 
Ha angol nyelvű a felületünk,  akkor a Languages linkre kattintva kiválaszthatjuk a magyar 
nyelvet. 

 
 
Kezdőlap: 
Baloldalon láthatjuk a profilunkat, alatta pedig az osztályt.  
Itt lesznek láthatóak az osztállyal kapcsolatos információk a diákok számára. 

 

 
 
Csoportjaim lesznek a tantárgyak ahol a tanárok fogják közzé tenni a feladatokat. 



 
Csoportba a Csatlakozz egy csoporthoz linkkel lehet belépni. Itt kell megadni a csoportok 
kódját. Csoport kódok az osztályban lesznek közzé téve. 
 

 
 
Több csoport csatlakozásánál, a Csoportjaim mellett található három pontra kell kattintani, 
majd Csatlakozz egy csoporthoz menüpontot kell választani.  

 
 
 
Szülő/Gondviselő regisztráció: 
Lehetőség van gyermeküket/gyermekeiket érintő fontosabb eseményekről értesülni. 
(pl.: beadandó határidős feladat) 
Válaszuk a Szülő gombot. 

 



Ezen az oldalon nem szükséges telefonszám megadása. Az email címet és a jelszó mezőt 
töltsük ki. 

 
Következő oldalon adjuk meg a szülői kódot. Ez a kód a diák oldalán a bal oldali oszlop alján 
található. 

 
 
A kód beírása után el is készült a fiók. Több gyermek esetén ugyanígy tudjuk őket is 
felvenni. 

 



 
A program letölthető okostelefonra, tabletre is. 
 
Diákoknak tanuláshoz: 
Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo&hl=hu 
AppStore: 
https://apps.apple.com/us/app/edmodo/id378352300 

 
 
Szülőknek/Gondviselőknek a nyomon követeshez: 
Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edmodo.parents&hl=en_US&pcampaig
nid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 
AppStore: 
https://apps.apple.com/us/app/edmodo-for-parents/id944465276 
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