Regisztráció a „New Shores – A demokrácia játéka”
e-learning felületére

1. Kattintson a https://www.edmodo.com/ linkre.
2. Kattintson az „I am a Teacher” (Tanár vagyok) gombra

3. Adja meg az e-mail címét és adjon meg egy jelszót, amit a belépéshez szeretne használni
4. Kattintson a „Sign up for free” (Ingyenes regisztráció) gombra
5. Adja meg a nevét
6. Kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra
7. Itt megadhatja az iskolájának a nevét, ami ez esetben megjelenik majd a profiljában.
Amennyiben nem kívén iskolát megadni, kattintson s „Skip” (Kihagyás) gombra
8. Ezután megkeresheti az Edmodo-ra már regisztrált ismerőseit az e-mail címek alapján.
Amennyiben nem szeretne ismerősöket hozzáadni, kattintson ismét a „Skip” (Kihagyás)
gombra.

9. Most kiválaszthatja, mik legyenek az első lépései az Edmodo-n. Válassza ki a „Collaborate
with Educators” (Együttműködés más tanárokkal) lehetőséget.

10. Kattintson a „Get Started” (Kezdés) gombra. Most megismerkedhet az Edmodo felületével,
kiegészítheti a profilját, stb.
11. Ahhoz, hogy csatlakozzon a „New Shores – A demokrácia játéka” csoporthoz, keresse meg a
képernyő baloldalán a „Join a class” (Csatlakozás egy osztályhoz) lehetőséget.

12. Ekkor megjelenik egy kis ablak, amely a csoport kódját kéri. Írja be a következő kódot:
np4hn4

13. Most már csatlakozott is a New Shores csoportba, gratulálunk! A képernyő bal oldalán
kattintson a New Shores-ra, hogy láthassa a modulokat.
14. Kattintson egy modulra (pl. „0. Üdvözöljük”)

15. Kattintson a „Folders” (Mappák) gombra

16. Ekkor láthatja az adott modulhoz tartozó mappát. Kattintson rá, hogy hozzáférhessen a
modulhoz tartozó letölthető / megnézhető anyagokhoz.

17. Kövesse végig sorban az anyagokat (figyelje a számozást).
18. Használhatja továbbá a fórumot is. Ehhez válassza a képernyő bal oldalán, a modulok felett
található „Fórum” lehetőséget. Itt megoszthatja a tanulótársaival a tapasztalatait. Milyen
nehézségekkel szembesült? Felkeltette egy téma az érdeklődését? Ajánlana további anyagokat
is a többiekkel? Itt mindezt megoszthatja.

19. A képernyő bal oldalán, a modulok alatt talál egy „Felhívás – cselekedj!” elnevezésű
lehetőséget. Arra kérjük, hogy a kurzus elvégzése után próbálja ki a játékot a diákjaival.
Ezután pedig jöjjön vissza ide a csoportba, és ossza meg velünk az „eredményeket”,
tapasztalatokat. A diákjai által készített anyagok feltöltéséhez kattintson az „Attach files”
(file-ok csatolása) gombra.

Sok sikert! Amennyiben további kérdései merülnek fel, ne habozzon felkeresni a csoport
adminisztrátorát, Vastag Zsuzsát: zsuzsa.vastag@rogersalapitvany.hu

