CURSANȚI NOI

EARLY YEARS / PRIMARY INFANTS

CUM TE ALĂTURI
Cursanții Early Years și Primary Infants nu se pot alătura ei înșiși platformei Edmodo, întrucât
majoritatea nu dețin încă abilitățile necesare scrierii unui mesaj în limba engleză. Așadar, încurajăm
părinții să se înscrie pe platforma Edmodo, în calitate de cursanți. Te rugăm să urmezi pașii de mai
jos:
•
•

Accesează de pe un desktop sau un laptop link-ul de conectare primit de la Echipa de Relații cu
Clienții.
Pe noua pagină deschisă automat, selectează Create a new account (Creează un nou cont)

• Pentru întrebarea Who are you? (Cine ești?), te rugăm să selectezi I am a student (Sunt un
cursant), deoarece creezi contul pentru a vizualiza noutățile destinate copilului tău.

•

•
•

În formularul deschis automat, te rugăm să îți introduci prenumele (first name) și numele de
familie (last name). În cazul în care numele tău de familie nu este același cu cel al copilului
tău, te rugăm să mențonezi numele copilului tău când îi scrii un mesaj direct profesorului sau
publici ceva pe pagina grupului. Doar la început, până când pot face cu ușurință legătura.
Numele de utilizator (username) și parola (password) trebuie să fie unice și ușor de reținut
pentru tine.
Adresa de email este opțională, dar te sfătuim să o introduci, în cazul în care îți vei uita
parola la un moment dat. Te rugăm însă să ții cont că o adresă de email nu poate fi utilizată
pentru mai mult de un cont de pe platforma Edmodo.

După ce ai transmis formularul online completat, este posibil să fie necesar să aștepți ca solicitarea ta
de a te alătura unui grup să fie aprobată de cineva din echipa noastră.

PROBLEME TEHNICE
Crearea contului ți se pare dificilă?
Roagă profesorul să îți ofere o fișă tipărită cu instrucțiunile de conectare.
Trebuie să îți resetezi parola?
Contactează Echipa de Relații cu Clienții. Dar te rugăm să ții cont că te pot ajuta doar dacă te-ai alăturat
deja unui grup Edmodo din sesiunea curentă.
S-a întâmplat altceva?
Vizitează Edmodo Help Centre, disponibil aici.
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