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EDMODO ÖĞRENCİ PANELİ KULLANIM KILAVUZU 
 
Panele Giriş Ekranı  
Edmodo platformunu kullanmak için https://new.edmodo.com/adresinde yer alan “Edmodo 
Giriş Sayfası” bağlantısına tıklayarak giriş paneline ulaşabilirsiniz. (Resim-1) 
 

 
(Resim-1) 

 
Sisteme giriş yapılabilmesi için bir kullanıcı girişi oluşturulmuş olması gerekir. Eğer sisteme 
daha önce giriş yapılmadıysa yeni kayıt oluşturulmalıdır. (Resim-2) 
 

 
(Resim-2) 

 
 

https://new.edmodo.com/
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Edmodo ‘ya kaydol panelindeki bilgiler girilerek sisteme kayıt oluşturulur. 
Kayıt oluşturulurken iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. 

 Birinci yöntem “Kaydol” butonuna bastıktan sonra karşınıza gelecek alanları 
doldurarak giriş ekranına ulaşabilirsiniz. (Resim-3) 

 

          
(Resim-3) 

 
 

 İkinci yöntem “Google ile kaydol” butonuna basarak Google üzerinden açılmış gmail 
hesabı ile siteme giriş yapabilirsiniz.  

                   
                                 (1.Adım)                                                                                 (2.Adım) 

                                                                                                                                        (Kendinize ait gmail hesabınızı 
açarak işleme devam edebilirsiniz.) 

Öğretmen 
tarafından 
paylaşılan kodu 
yazmanız 
gerekmektedir. 

Gerekli bilgiler 
doldurulduktan 
sonra butona 
tıklayarak 
ilerleyebilirsiniz. 
Veli bilgileri isteme 
sayfasına 
geldiğinizde “Atla” 
diyerek giriş 
ekranına 
ulaşabilirsiniz. 
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                      (3.Adım)  
 
 
 
Aşağıdaki sayfa ile karşılaştığınızda” İlgi Alanlarını Keşfet” ya da öğretmen tarafından verilen 
bir kod yardımıyla sayfaya giriş yapabilirsiniz. 
 

 
(5.Adım) 

  
 
 
 
 
 
 
 

(4.Adım) 
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SINIFA KATIL 
Anasayfa üzerinde sol panelde yer alan “Sınıflarım” başlığının yanında bulunan (          ) 
simgesine tıklayarak “Sınıfa katıl” diyerek öğretmenin verdiği kodu yazarak sınıfa kayıt 
olabilirsiniz.  
İkinci seçenek olarak da “Sınıflar” menüsünden sınıflara dahil olabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kayıt olduğunuz tüm sınıflarda paylaşılan tüm ödevler, sınavlar veya sınıf içerindeki kişiler 
tarafından paylaşılan tüm bilgiler “Anasayfa” üzerinde gözükmektedir. Sayfa içerinde 
paylaşılanlara yorum da yazabilirsiniz. Sadece bir sınıfın içerinde paylaşılanları görebilmek için 
“sınıflarım” kısmından sınıflara girerek sınırlama yapabilirsiniz.  
 

 
 

1.Seçenek 

2.Seçenek 

Kısıtlama için  
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“Sınıflar” menüsüne girildiğinde sol tarafta sınıf ile ilgili panel bulunmaktadır.  

 “Yayınlar” kısmı sınıf içerisinde paylaşılan tüm verilerin gözüktüğü yerdir.  

 “Klasörler” kısmı öğretmen tarafından paylaşılan dosyalara ulaşmanızı sağlar. 

 “Üyeler” kısmında sınıf içerinde bulunan öğrencilere ve sınıf öğretmenini görmenizi 
sağlar. 

 

 
 

ÖDEV TESLİM ETME 
Öğretmen tarafından paylaşılan ödev ve sınavlar hem Anasayfa hem de sınıf içerisinde ki 
yayınlar kısmında gözükmektedir.  Ödev seçeneğine tıklayarak ödev içeriğine ulaşabilir ödevi 
teslim edebilirsiniz. 
 

 
 
 

Öğretmen tarafından paylaşılan 
ödev içeriğine bu kısımdan 
ulaşabilirsiniz. 

ÖNEMLİ ! 
Öğretmen tarafından teslim tarihi ayarlama 
yapılırsa bu tarih öncesinde ödevi teslim 
edilmesi gerekmektedir. Belirlenen tarih 
süresi bittiğinde sistem kitlenerek ödev 
teslim etmenizi engelleyecektir. 
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Ödev teslim etme kısmında iki seçenek karşınıza çıkmaktadır.  

 Birincisi “Oluştur” seçeneğidir.  Sistem üzerinden online olarak Word, PowerPoint, 
Excel programlarını kullanabilirsiniz. Açılan pencerede işlemlerinizi gerçekleştirdikten 
sonra sağ üst köşede yer alan “teslim et” kısmına tıklayarak ödevin aşağıda yer alan 
kısma gelmesini sağlayabilirsiniz.  

 
 

 İkincisi” Ekle” seçeneğidir. 
o Bilgisayar üzerinde yaptığınız dosyaları bu kısma aktarmanızı sağlar.   
o Bağlantı olarak ödev teslimi yapabilirsiniz. 
o Edmodo üzerinde yer alan “Sırt çantası” kısmından aktarım yaparak ödev 

teslimini gerçekleştirebilirsiniz. 
o  
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SIRT ÇANTASI 
-Sayfanın menüler kısmındaki “Sırt Çantası” kısmına tıklandığında gerekli olan tüm 
dosyalarınızı bu kısıma aktarıp platformunun içine tutabilirsiniz. Sınıflar için paylaşılacak olan 
dosyalar bu kısımdan aktarılacaktır.  
-Sayfa içerisinde “Yeni” butonuna bastığınızda karşınıza çıkacak paneldeki seçenekler içerinde ki 
bağlatıları kullanarak istediğiniz dosya ortamını hazırlayabilirsiniz.  
-OneDrive hesabınız var ise içerisinde bulunan dosyaları bu kısma aktarabilirsiz. Aynı şekilde gmail 
üzerinden giriş yaptıysanız Google Drive içerisinde bulunan dosyalarınız bu panel içerisinde de 
gözükecektir. 
 

 
 
 
Liste halinde olan dosyaların yan tarafında bulunan ok simgesine istediğiniz işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz.  
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SINAVA GİR 
Öğretmen tarafından oluşturulan sınav Anasayfa ya da Sınıf içerinde gözükmektedir. “Sınava 
gir” seçeneğine tıklayarak sınava başlayabilirsiniz. Sınav hakkında açıklamaları sayfa üzerinde 
yazmaktadır.   
 

 
 
 
 
Sınav gönderildikten sonra “Kısa sınavı gözden geçir” butonuna bastığınızda sınav sorularının 
doğru cevaplarını ve kaç puan aldığınızı görebilirsiniz.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Sorular arasında geçiş yapamazsınız. 
O yüzden dikkat etmelisiniz. 

Sınav süresine dikkat 
edilmelidir. 
Sınav soruları 
çözüldükten sonra 
“Quiz gönder” 
seçeneğine tıklayarak 
sınavı bitirebilirsiniz. 
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PLANLAYICI 
Menü kısmında yer alan “Planlayıcı” kısmında ödevlerinizin, sınavlarınızın yaklaşma 
tarihlerine göre sıralandığını görebilirsiniz.  
Bunun haricinde “Yeni” butonuna bastığınızda kendinize bir görev belirleyebilirsiniz. 
Sistemde olmayan ödevlerinizi ekleyebilirsiniz. 
 

 
 
 

MESAJLAR  
Mesajlar menüsünde sınıf içerisinde yer alan kişiler ve öğretmenler ile mesajlaşabilirsiniz. 
Bireysel ya da toplu mesaj gönderebilirsiniz. 
 
 

BİLDİRİMLER 
Size gönderilmiş ve öğretmen tarafından paylaşım yapılmış herhangi bilgiden/veriden dolayı 
haberdar olmanızı sağlayan yerdir. 
            
 

 
 

Sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. 
 

Profil ve ayarlar kısmına 
buradan ulaşabilirsiniz.  
 


