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Εργαλειοθήκη
για
Εκπαιδευτικούς

Αυτή η εργαλειοθήκη θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα καινοτόμα
εργαλεία που, ως δάσκαλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη, για να
αλληλεπιδράσετε και να εμπλέξετε τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία.
Προηγήθηκε έρευνα σχετικά με τα εργαλεία που είναι πιο αποτελεσματικά,
λιγότερο χρονοβόρα και διασκεδαστικά στη χρήση στην τάξη, στοχεύοντας
σε διαφορετικές διδακτικές δραστηριότητες.

Τα εργαλεία χωρίστηκαν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες 
Διαδραστικής παρουσίασης
Δημιουργίας Animation 
Ψηφιακή συνεργασία & αξιολόγηση

     Παιχνιδοκεντρική μάθηση

Κάθε εργαλείο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και εξειδικεύσεις, ,
πληροφορίες ως προς την προσβασιμότητα και το κόστος. Θα  τα βρείτε όλα
όσα χρειάζεστε αναφορικά με  καινοτόμα εργαλεία σε αυτή την
εργαλειοθήκη.

Απολαύστε την ανάγνωση, εμπνευστείτε και ελπίζουμε να συμπεριλάβετε
αυτά τα καινοτόμα εργαλεία στην τάξη! 

Η ομάδα του TCC VET 
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https://youtu.be/nu46uDbTZvc


Περιεχόµενα
Εισαγωγή
Περιεχόμενα

Διαδραστική παρουσίαση
CmapTools
Flickr
ISSUU
Mentimeter
Prezi

Δημιουργία Animation
Make a Gif
Powtoon
ThingLink
Animaker

Ψηφιακή συνεργασία & αξιολόγηση
Google Keep
OneNote
Padlet
Plickers
Poll Everywhere

Παιχνιδοκεντρική μάθηση
Kahoot!
Quizlet
Quizizz
Οι εταίροι του TCC VET 
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CmapTools
μπορείς να φτιάξεις χάρτες, να πλοηγηθείς, να
μοιραστείς και να αξιολογήσεις

Διαδραστική Παρουσίαση

https://cmap.ihmc.us/cmaptools/

Το CmapTools δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατασκευάζουν, να
πλοηγούνται, να μοιράζονται και να αξιολογούν μοντέλα γνώσης που εμφανίζονται
ως εννοιολογικοί χάρτες. Επιτρέπει στους χρήστες, ανάμεσα σε άλλα, να
κατασκευάζουν τα Cmaps τους στον προσωπικό τους υπολογιστή, να τα μοιράζονται
(CmapServers) οπουδήποτε στο Διαδίκτυο, να συνδέουν τα Cmaps τους με άλλα
Cmaps, να δημιουργούν αυτόματα ιστοσελίδες με τις έννοιες που θέλουν να
παρουσιάσουν, να επεξεργαστούν τους χάρτες τους ταυτόχρονα με άλλους χρήστες
στο Διαδίκτυο και ν' αναζητήσουν στον Ιστό πληροφορίες σχετικές με έναν
εννοιολογικό χάρτη. Το CmapTools χρησιμοποιείται παγκοσμίως για να εκφράσει με
γραφικά το τρόπου που οι χρήστες κατανοούν τις έννοιες.

Χαρακτηριστικά                                                                               
Δημιουργία ερωτήσεων για live αλληλεπίδραση
Δημιουργία Cmaps στον υπολογιστή σου και
κοινοποίηση οπουδήποτε στο Διαδίκτυο.
Επεξεργασία του χάρτη σου ταυτόχρονα με
άλλους χρήστες

Κόστος
Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, ES, IT, PT, FR, GR, CA, EU, TR, SV, FI,
ET, NL, DE, ZH, CS, GL, JA

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Δεν υπάρχει διαθέσιμο App
Η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη για τη χρήση της πλατφόρμας και την αποθήκευση
των χαρτών
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https://youtu.be/nu46uDbTZvc


Flickr
Μπορείς να φτιάξεις δίκτυο, με ευελιξία και
έμπνευση 

Διαδραστική Παρουσίαση

www.flickr.com

Το Flickr είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφιών και κοινής χρήσης
τους με προηγμένες και ισχυρές δυνατότητες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
φωτογραφίες και βίντεο από το Flickr χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού,
αλλά προκειμένου να ανεβάσετε περιεχόμενο στον ιστόστοπο, θα χρειαστεί να
εγγραφείτε. Μπορείτε να μοιραστείτε και να φιλοξενήσετε τις δικές σας φωτογραφίες
χωρίς να πληρώσετε. Ωστόσο, η έγγραφη επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν
μια σελίδα προφίλ που περιέχει φωτογραφίες και βίντεο που ο χρήστης έχει ανεβάσει
και παρέχει επίσης τη δυνατότητα να προστεθεί ένας άλλος χρήστη Flickr ως επαφή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εικόνες στις παρουσιάσεις σας. Με αυτόν τον
τρόπο κάνετε το μάθημά σας διαδραστικό και ενδιαφέρον για τους μαθητές, ενώ
υεμπλουτίζετε το μάθημά σας σας με αυτές τις εικόνες.

Χαρακτηριστικά
Ενσωμάτωση των δικών σας βίντεο/φωτογραφιών
ή χρηση εικόνων στην παρουσίασή σας από το
Flickr 
Δυνατότητα διάθεσης φωτογραφιών ανάμεσα
στους χρήστες 
Νέος τρόπος οργάνωσης των φωτογραφιών και
βίντεο 

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι δωρεάν
Η PRO έκδοση, $6 / μήνα, $50 / χρόνο  

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, CH, DE, ES, FR, IT, JP, PT, VI, ID

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις φωτογραφίες και
τα βίντεο 

4

https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


ISSUU
Μπορείς ν' ανακαλύψεις, να διαβάσεις, να μοιραστείς!

Διαδραστική Παρουσίαση

https://issuu.com/

Το Issuu είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που σας επιτρέπει να δείτε ψηφιακό υλικό
όπως βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Το υλικό που μεταφορτώνεται στον ιστότοπο
είναι έτσι ώστε να φαίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ως έντυπη έκδοση, με μορφή
που επιτρέπει την εμφάνιση δύο σελίδων κάθε φορά και μια κινούμενη επιστροφή στη
σελίδα. Παρόλο που τα έγγραφα στο Issuu έχουν σχεδιαστεί για προβολή στο
διαδίκτυο, είναι δυνατή η αποθήκευση ενός αντιγράφου στη συσκευή που
χρησιμοποιείτε. Μέσω της λειτουργίας Smart Look επιτρέπεται σε άλλους ιστότοπους
να μετατρέπουν τα έγγραφά τους σε ψηφιακές εκδόσεις. Το Issuu επιλέχθηκε ως ένας
από τους 50 καλύτερους ιστότοπους του 2009 από το περιοδικό Time, ενώ τιμήθηκε
από τα Βραβεία Webby την ίδια χρονιά.

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία ιστοριών απο κείμενα και φωτογηραφίες
και κοινοποίηση στο Instagram
Χρήση animations
Δημιουργία ενός βίντεο για κάθε σελίδα περιεχομένου
για εύκολη κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Δημοσίευση σε AMP format στο amp.issuu.com
Αποθήκευση βίντεο στο τηλέφωνο 

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι δωρεάν
Λογαριασμός για αρχάριους, $19 / μήνα
Premium λογαριασμός, $40 / μήνα  

Διαθέσιμες Γλώσσες
Μόνο αγγλικά

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Google+,
LinkedIn ή Facebook λογαριασμό.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Mentimeter
Αυθορμητισμός, αλληλεπίδραση, δημοκρατικό πνέυμα

Διαδραστική Παρουσίαση

www.mentimeter.com

Το Mentimeter σάς επιτρέπει να δημιουργείτε διαδραστικές παρουσιάσεις. Μπορείτε
να προσθέσετε ερωτήσεις, παζλ, δημοσκοπήσεις, εικόνες και διαφάνειες. Κατά τη
διάρκειαμιας παρουσίασης, το κοινό μπορεί να αλληλεπιδράσει χρησιμοποιώντας
κινητά τηλέφωνα και είτε να απαντήσει σε ερωτήσεις είτε να σχολιάσει για το θέμα
παρουσίασης. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για κάθε
ενδιαφερόμενο, για να έχει μια πιο ξεκάθαρη ιδέα του θέματος που διδάσκεται. Το
Mentimeter κάνει τις παρουσιάσεις διασκεδαστικές και διαδραστικές, ενθαρρύνει την
εμπλοκή των ανθρώπων, τους εμπνέει να κάνουν σχόλια και να συμμετέχουν έντονα
σε συνομιλίες και περιλαμβάνει τη χρήση κινητών, που είναι φιλική προς τους
μαθητές.

Χαρακτηριστικά
Υπάρχει ένας ξεχωριστός λογαριασμός για
εκπαιδευτικούς, σας παρέχει ειδικά χαρακτηριστικά
για τη διδασκαλία στην τάξη
Οι μαθητές δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν
λογαριασμούς για να παίξουν το Mentimeter σας,
συμπληρώνουν έναν μοναδικό κωδικό για να έχουν
πρόσβαση στο Mentimeter
Το Mentimeter συγκρίνει και αναλύει αυτόματα τα
αποτελέσματα των μαθητών σας

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι δωρεάν
4 είδη λογαριασμών επί πληρωμή : Αρχάριοι
($16/μήνα), PRO ($19/μήνα), PRO+ ($59/
μήνα) & ομαδικο ($99/μήνα)

Διαθέσιμες Γλώσσες
Μόνο στα Αγγλικά, ωστόσο  οι πληροφορίες για
την ψηφοφορία μπορούν να δοθούν σε NL, ES,
FR, DE & PT

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας (όχι για συμμετοχή στην ψηφοφορία)
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Prezi
Εύκολο, αποτελεσματικό, γοητευτικό 

Διαδραστική Παρουσίαση

www.prezi.com

Το Prezi είναι ένα εργαλείο παρουσίασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά προγράμματα δημιουργίας διαφανειών, όπως το
PowerPoint. Αντί για διαφάνειες, το Prezi χρησιμοποιεί έναν μεγάλο καμβά που σας
επιτρέπει να επιλέξετε και να κάνετε ζουμ σε διάφορα μέρη του και να τονίσετε τις
ιδέες που παρουσιάζονται εκεί. Το Prezi υποστηρίζει τη χρήση κειμένου, εικόνων και
βίντεο και παρέχει επίσης μια συλλογή προτύπων για να διαλέξετε. Μπορείτε επίσης
να κάνετε κλικ και να σύρετε οπουδήποτε θέλετε, αλλά και να κάνετε μεγέθυνση και
σμίκρυνση. Το Prezi είναι πιο οργανωμένο, ελκυστικό, πειστικό και αποτελεσματικό
από το PowerPoint και έχει όμορφα γραφικά και κίνηση αντί για στατικό κείμενο.

Χαρακτηριστικά
Το Prezi προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές άδειες
για μαθητές και καθηγητές, δημιουργεί ιδιωτικές
παρουσιάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση του κοινού.
Μπορείτε να παρουσιάσετε είτε online είτε offline
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και voice-over

Κόστος
Δωρεάν
Ο λογαριασμός EDU Plus, €7 / μήνα

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, ES, DE, FR, PT, JP, IT, KO, HU

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


Make a Gif
Εύχρηστο, δημιουργικό, συναρπαστικό

Δημιουργία Animation 

www.makeagif.com

Το Make a Gif είναι μια εφαρμογή που μετατρέπει δικά σας βίντεο, εικόνες, αλλά και
από το YouTube σε ένα κινούμενο GIF.Πρόκειται ουσιαστικά για μορφή ανταλλαγής
γραφικών. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, καθώς έχει απλά βήματα δημιουργίας ενός
gif- την πιο διαδραστική μορφή δημιουργίας κινούμενων και στατικών εικόνων
σήμερα. Είναι διασκεδαστικό, γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να ανεβάσετε
ακόμη και τις δικές σας φωτογραφίες και να δημιουργήσετε «ιστορίες».
Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα μπορείτε να παρουσιάσετε την πρόοδο μιας
διαδικασίας ή ενός συμβάντος και μπορείτε να ανταλλάξετε GIF, χωρίς καν να πείτε
ούτε λέξη. Είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα, λόγω της έντονης αλληλεπίδρασης σε
σύγκριση με τις στατικές εικόνες. Τα GIF αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για να
τραβήξετε την προσοχή του κοινού σας.

Χαρακτηριστικά
Μετατροπή εικόνων, YouTube βίντεο , FaceBook,
βίντεο και δικά σας βίντεο σε GIF
Μπορείτε να ανεβάσετε δικά σας βίντεο κ εικόνες
Μπορείτε να συμπεριλάβετε GIFs σε PowerPoints 

Κόστος
Δωρεάν
Οι επί πληρωμή παροχές αφορούν μόνο
διαφημίσεις και προώθηση 

Διαθέσιμες Γλώσσες
Μόνο Αγγλικά

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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Powtoon
πολύχρωμο, Μοντέρνο, Συγκλονιστικό

Δημιουργία Animation

www.powtoon.com

Το Powtoon είναι ένα λογισμικό κινούμενων σχεδίων, το οποίο σας επιτρέπει να
δημιουργείτε συναρπαστικά, κινούμενα βίντεο με επαγγελματική εμφάνιση και
αίσθηση. Το εργαλείο είναι αρκετά εύκολο, έχοντας κατά νου ότι ο χρήστης μπορεί να
χρειαστεί λίγο χρόνο για να εξοικειωθεί με τη χρήση της πλατφόρμας. Υπάρχουν
δωρεάν πρότυπα, τα οποία ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει στις παρουσιάσεις του,
προσθέτοντας κείμενα, επιπλέον εικόνες ή ακόμα και ήχους, γεγονός που το καθιστά
ένα μοναδικό εργαλείο, εξαιρετικά διαδραστικό για τους μαθητές. Εάν μια εικόνα αξίζει
χίλιες λέξεις, τότε η κινούμενη εικόνα αξίζει ένα εκατομμύριο...

Χαρακτηριστικά
Ξεκινήστε από το μηδέν με ένα κενό Powtoon &
εισαγάγετε το δικό σας PPT 
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό
Powtoon σε μόλις 20 λεπτά.
Μοιραστείτε το Powtoon σας μέσω των κοινωνικών
μέσων
Powtoon EDU: Ένας ξεχωριστός λογαριασμός για
εκπαιδευτικούς, σας παρέχει ειδικά χαρακτηριστικά για
τη διδασκαλία στην τάξη

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι δωρεάν
4 είδη λογαριασμών επί πληρωμή : Αρχάριοι
($16/μήνα), PRO ($19/μήνα), PRO+ ($59/
μήνα) & ομαδικο ($99/μήνα)

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, ES, FR, DE, IT, PT

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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https://www.youtube.com/watch?v=FjaUaJMSl_Y


ThingLink
Εύκολο, φιλικό προς το χρήστη, ευφυές 

Δημιουργία Animation

www.thinglink.com

Το ThingLink δίνει στις εικόνες έναν νέο ρόλο ως προς την online επικοινωνία και
μάθηση, δημιουργώντας διαδραστικές οπτικές ιστορίες, παρουσιάσεις και εικονικές
περιηγήσεις. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες προσθέτοντας ετικέτες σε εικόνες, βίντεο
και μέσα 360⁰ για άμεση πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες, ήχο, βίντεο,
ενσωματώσεις και συνδέσμους ιστού. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά "hot spot" σε
συγκεκριμένα μέρη μιας εικόνας και να μετατρέψετε αυτήν την εικόνα σε εκκινητή
πολυμέσων. Στην τάξη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο με διάφορους
τρόπους, όπως ένα εργαλείο τεχνολογίας, για επαγγελματική ανάπτυξη, για τη
δημοσίευση μαθητικών εργασιών ή για τη δημιουργία διαδραστικών reports των 
 μαθητών.

Χαρακτηριστικά
Ανεβάστε τη δική σας εικόνα, βίντεο ή πολυμέσα
360⁰ και κάντε τα διαδραστικα.
Προσαρμογή μέσων από άλλους χρήστες
Ξεχωριστός λογαριασμός για εκπαιδευτικούς, σας
παρέχει ειδικά χαρακτηριστικά για τη διδασκαλία
στην τάξη
Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν
μαθαίνοντας με το δικό τους ρυθμό 

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι Δωρεάν, παρέχει
περιιορισμένη πρόσβαση στα εργαλεία
αναφοράς (μέχρι 1 group, 100 μαθητές). 
Ο PREMIUM λογαριασμός κοστίζει $35/
χρόνο

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, DE, ES, FR, IT, PT, AR, HE, FI 

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
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Animaker
Γρηγορο, Εύκολο, δημιουργικό

Δημιουργία Animation

www.animaker.com

Το Animaker είναι ένα λογισμικό κινούμενων σχεδίων DIY που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μάρκετινγκ, εκπαίδευση, επιχειρήσεις ή προσωπικά βίντεο με
ποικιλία ως προς το στυλ. Το λογισμικό είναι εξ ολοκλήρου Online (δεν χρειάζεται να
εγκαταστήσετε τίποτα) και πολύ εύκολο να ξεκινήσετε. Χρησιμοποιεί μια απλή κίνηση
μεταφοράς και απόθεσης (drag & drop) για να σας επιτρέπει να προσθέσετε /
επεξεργαστείτε στοιχεία, καθώς και πολλά πρότυπα για να ξεκινήσετε εάν δεν είστε
σίγουροι πώς θέλετε να μοιάζει το βίντεό σας.

Χαρακτηριστικά
Δημιουργία πιο ελκυστικών παρουσιάσεων
Ποικιλία πρόσθετων εργαλείων
Χρήση εικόνων, χαρακτήρων και ήχoυ στα video
σας
Πρόσβαση στο Animaker Class, μια δημιουργική
εργαλειοθήκη για ταξεις 

Κόστος
Η βασική έκδοη είναι Δωρεάν
Επί πληρωμή ($12 - $39)είναι οι υπηρεσίες που
αφορούν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά (διάρκεια
video, no of exports, μη επώνυμα videos, κλπ)

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, ES, PT, DE, FR, RU, KR, IT, JP

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Το video μπορεί να εξαχθεί σε YouTube, όπου μπορείτε να παίξετε το video.
Είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού, ωστόσο μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε
τον λογαριασμό Google ή Facebook 
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Google Keep
Παγκόσμιο, απλό, εύχρηστο

Ψηφιακή Συνεργασία & Αξιολόγηση

https://keep.google.com

Το Google Keep είναι μια δωρεάν εφαρμογή λήψης σημειώσεων που συνδέεται με το
Google Drive. Ξεκίνησε στις αρχές του 2013, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
δημιουργία, τη διαχείριση, την αποθήκευση και την κοινή χρήση υπομνημάτων,
λιστών, εικόνων και φωνητικών σημειώσεων που βασίζονται σε κείμενο και, στη
συνέχεια, πρόσβαση σε αυτές ξανά σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη στον ιστό
συσκευή που χρησιμοποιείτε. Είναι ιδανικό για γρήγορη λήψη σημειώσεων εν κινήσει.

Χαρακτηριστικά
Το Keep είναι εύκολο στη χρήση, το περιβάλλον του
είναι εύκολο και ζωντανό
Έχει τις καλύτερες φωνητικές νότες όλων των
εφαρμογών λήψης σημειώσεων. Μόλις τελειώσει, η
εφαρμογή μετατρέπει την ομιλία σας σε κείμενο και
αποθηκεύει την αρχική επαναφορά της φωνής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
οπουδήποτε, οποτεδήποτε
Μοιραστείτε τις σημειώσεις σας με μαθητές ή
συναδέλφους

Κόστος
Δωρεάν

Διαθέσιμες Γλώσσες
Σε όλες τις γλώσσες

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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https://www.youtube.com/watch?v=MKXC6nFA7z8


OneNote
Οργανωμένο, Πολυλειτουργικό, Συνεργατικό

Ψηφιακή Συνεργασία & Αξιολόγηση

www.onenote.com

Το OneNote είναι το απόλυτο εργαλείο για την οργάνωση της τάξης. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε το δικό σας διδακτικό υλικό και πρόγραμμα σπουδών στον προσωπικό
σας υπολογιστή. Το εργαλείο είναι προσβάσιμο από κάθε συσκευή, επομένως είναι
εύκολο να προσαρμόσετε ή να επεξεργαστείτε τις σημειώσεις σας ανά πάσα στιγμή .
Είναι δυνατόν να αφήσετε χειρόγραφες σημειώσεις με ψηφιακό μελάνι, βίντεο και
εικόνες για να δώσετε στις σημειώσεις σας την καθαρότητα που χρειάζεται. Μπορείτε
να μοιραστείτε το περιεχόμενο με την τάξη σας, να ξεκινήσετε μια συζήτηση και να
προσθέσετε επιπλέον σημειώσεις.

Χαρακτηριστικά
Το OneNote έχει τη δυνατότητα να συγχρονίσει τις
σημειώσεις σας με οποιαδήποτε άλλη συσκευή
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
Πρόσβαση από όλες τις πιθανές τοποθεσίες
(ακόμη και εκτός σύνδεσης)
Συνεργαστείτε με τους μαθητές σας,
χρησιμοποιήστε ένα σημειωματάριο τάξης
Το OneNote είναι μέρος του πακέτου Office 365

Κόστος
Δωρεάν
(σημείωση:Το  OneNote περιλαμβάνεται στο
πακέτο Office 365)

Διαθέσιμες Γλώσσες
60 διαφορετικές

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
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Padlet
Διασκεδαστικό, δημιουργικό, εύληπτο

Ψηφιακή Συνεργασία & Αξιολόγηση

www.padlet.com

Το Padlet είναι ένα δωρεάν, δημιουργικό και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο σας
επιτρέπει να συνεργαστείτε "πάνω" σ' έναν ψηφιακό πίνακα pin-up κατά τη διάρκεια
π.χ. ανταλλαγής ιδεών ή ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι δυνατή η δημοσίευση
κειμένου, απόψεων, ερωτήσεων, εικόνων, ιστότοπων ή συνδυασμών. Μπορείτε να
μοιραστείτε την "πλακέτα" σας μέσω πολλών καναλιών, όπου ο διαδικτυακός
πίνακας εμφανίζει αλλαγές που πραγματοποιούνται εκείνη τη στιγμή από άλλο
άτομο. Αυτό καθιστά το Padlet ένα διαδραστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, των
ομαδικών εργασιών ή στο σπίτι.

Χαρακτηριστικά
Padlet Backpack; ένας ξεχωριστός λογαριασμός
για εκπαιδευτικούς, σας παρέχει ειδικά
χαρακτηριστικά για τη διδασκαλία στην τάξη
Προσκαλέστε τους μαθητές να συνεισφέρουν, δεν
απαιτείται εγγραφή
Υποστηρίζει (σχεδόν) κάθε τύπο αρχείου 
Μοιραστείτε το padlet σας με συνομηλίκους

Κόστος
Η βασική έδκοση είναι Δωρεάν, δοκιμάστε το
Backpack δωρεάν για 30 μέρες
Για δασκάλους, $12/μήνα ή $99/χρόνο
Για σχολεία, $1499/χρόνο   

Διαθέσιμες Γλώσσες
38 διαφορετικές

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS, Android & Amazon.
Σε WordPress plugin
Δυνατότητα χρήσης σε ένα padlet από διαφορετικούς λογαριασμούς ταυτόχρονα
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Plickers
Συναρπαστικό, αποτελεσματικό, σε πραγματικό χρόνο

Ψηφιακή Συνεργασία & Αξιολόγηση

www.plickers.com

Το Plickers είναι ένα δωρεάν εργαλείο που σας επιτρέπει ως δάσκαλος να
υποβάλλετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να συλλέγετε εύκολα απαντήσεις
από την τάξη σας, χωρίς να ζητάτε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν συσκευές.
Με τη βοήθεια προσωπικών χάρτινων καρτών με μοναδικούς γραμμωτούς κώδικες,
οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν στην ερώτησή σας κρατώντας την κάρτα τους σε
μια συγκεκριμένη θέση. Μετά τη σάρωση με την εφαρμογή Plickers, λαμβάνετε
αμέσως μια επισκόπηση όλων των απαντήσεων που δίνουν οι μαθητές σας. Πρέπει
να εκτυπώσετε τις (δωρεάν) κάρτες για μαθητές, αλλά είναι δυνατό να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις κάρτες πολλές φορές. Το Plickers είναι ένα εργαλείο
δράσης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε την τάξη σας, να
λάβετε γνώμες ή απλά να κάνετε επανάληψη λίγο πριν από την εξέταση.

Χαρακτηριστικά
Πρέπει να προετοιμάσετε ερωτήσεις εκ των προτέρων
και να εκτυπώσετε κάρτες
Λαμβάνετε άμεσα αποτελέσματα
Λαμβάνετε μια σαφή επισκόπηση χρησιμοποιώντας το
φύλλο αποτελεσμάτων στην εφαρμογή για κινητά που
χρησιμοποιείτε ως δάσκαλος
Οι μαθητές δεν χρειάζονται συσκευές

Κόστος
Δωρεάν    

Διαθέσιμες Γλώσσες
Μόνο Αγγλικά

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS, Android
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Poll Everywhere
Συναρπαστικό, με έντονη αλληλεπίδραση, ευέλικτο

Ψηφιακή Συνεργασία & Αξιολόγηση

www.polleverywhere.com

Poll Everywhere μετατρέπει τις μονόπλευρες παρουσιάσεις σε αμφίδρομες συνομιλίες
με το κοινό. Αυτό το διαδικτυακό σύστημα απόκρισης του κοινού σάς επιτρέπει να
ενσωματώσετε διαδραστικές δραστηριότητες απευθείας στην παρουσίασή σας. Το
κοινό αποκρίνεται στο διαδίκτυο ή μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS στα τηλέφωνά
τους.
Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του ζωντανό διαγωνισμό trivia για να
φέρει ενθουσιασμό στην επόμενη συνάντηση, διάλεξη ή συνέδριο. Τα μέλη του κοινού
απαντούν σε ερωτήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα και παρακολουθούν καθώς οι
ενημερώσεις του βαθμολογικού πίνακα εμφανίζονται ζωντανά με την κατάταξη.

Χαρακτηριστικά
Δημιουργήστε ερωτήσεις για ζωντανή αλληλεπίδραση
Το Poll Everywhere καλεί το κοινό σας να
ανταποκριθεί και να σας δείξει τα αποτελέσματα
αμέσως
Ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό σας
Μπορείτε να ελέγξετε τι εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι δωρεάν
Ο λογαριασμός "αλληλεπίδρασης", $42 /
μήνα
Ο ομαδικός, $84 / μήνα

Διαθέσιμες Γλώσσες
Μόνο Αγγλικά

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Kahoot!
Απλό, παγκόσμιο, διασκεδαστικό 

Παιχνιδοκεντρική Μάθηση

www.kahoot.com

Το Kahoot! είναι μια πλατφόρμα μάθησης βασισμένη σε παιχνίδια, που
χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική τεχνολογία σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Είναι εύκολο για να δημιουργήσετε, να ανακαλύψετε, να παίξετε και να
μοιραστείτε διασκεδαστικά παιχνίδια μάθησης σε λίγα λεπτά - για οποιοδήποτε
θέμα, σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε συσκευή, για όλες τις ηλικίες. Τα
παιχνίδια εκμάθησης είναι κουίζ πολλαπλών επιλογών που επιτρέπουν τη
δημιουργία χρηστών και είναι προσβάσιμα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης
ιστού, τηλεφώνου ή της ίδιας της εφαρμογής. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επανάληψη των γνώσεων των μαθητών, για τη διαμορφωτική αξιολόγηση ή ως
διάλειμμα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες στην τάξη.

Χαρακτηριστικά
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη δική τους συσκευή για να
παίξουν το παιχνίδι
Οι μαθητές δεν χρειάζονται λογαριασμό,
χρησιμοποιούν PIN για να μπουν στο παιχνίδι
Διαθέτει ξεχωριστό λογαριασμό για σχολεία, σας
παρέχει ειδικά χαρακτηριστικά για τη διδασκαλία στην
τάξη
Δείχνει τα αποτελέσματα των μαθητών σας μετά από
κάθε ερώτηση ή παιχνίδι

Κόστος
Η βασική έκδοση είναι δωρεάν
Ο Plus λογαριασμός, $1 /δάσκαλο/μήνα
Ο Pro λογαριασμός, $3 /δάσκαλο/μήνα  

Διαθέσιμες Γλώσσες
Μόνο Αγγλικά, αν και υπάρχουν βίντεο με
οδηγίες σε διάφορες γλώσσες στο YouTube

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
 Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Quizlet
Εκπαιδευτικό, δημιουργικό , με εντονη οπτικοποίηση

Παιχνιδοκεντρική Μάθηση

www.quizlet.com

Το Quizlet είναι ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος και εφαρμογή για κινητά που
δημιουργήθηκε από τον Andrew Sutherland τον Οκτώβριο του 2005. Το κουίζ
εκπαιδεύει τους μαθητές μέσα από κάρτες εκμάθησης και διάφορα παιχνίδια και
δοκιμές. Το κουίζ είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μελετήσετε, να εξασκηθείτε και να
εμπεδώσετε. Δημιουργήστε τις δικές σας εκπαιδευτικές κάρτες (κάρτες flash) ή κάντε
την επιλογή σας ανάμεσα στα εκατομμύρια κάρτες (κάρτες flash) που δημιουργήθηκαν
από άλλους μαθητές. Χρειάζεστε 5 έως 10 λεπτά για να προετοιμαστείτε και, από την
πρώτη στιγμή, μπορείτε να δημιουργήσετε και να απεικονίσετε εκατοντάδες ώρες
δραστηριοτήτων σε υπολογιστή, κινητό, tablet ή ασκήσεις που εκτυπώνονται με χαρτί
και μολύβι.

Χαρακτηριστικά
Χρησιμοποιήστε διαφορετικές λειτουργίες για να
ανακαλύψετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του
κουίζ: Λειτουργία εκμάθησης, λειτουργία εγγραφής,
λειτουργία συνδυασμού και εκπαιδευτικές κάρτες
Μπορείτε να ακούσετε υλικό σε διαφορετικές γλώσσες
Δημιουργήστε εκπαιδευτικές κάρτες (κάρτες flash) για
οποιοδήποτε θέμα ή γλώσσες που θέλετε να μάθουν οι
μαθητές σας

Κόστος
Η Βασική έκδοση είναι δωρεάν
Ο Gλογαριασμός, $11,99 / μήνα
Ο Plus λογαριασμός, $19,99 / μήνα
Ο λογαριασμός για δασκάλους,$35,99 / μήνα  

Διαθέσιμες Γλώσσες
μόνο στα Αγγλικά, ωστόσο, ερωτήσεις θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν σε όλες τις
γλώσσες και ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε 15
γλώσσες

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για χρήση της πλατφόρμας
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Quizizz
Εύκολο, Εθιστικό, Μαγικό

Παιχνιδοκεντρική Μάθηση

www.quizizz.com

Το Quizizz είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα στην τάξη για πολλούς παίκτες, που
επιτρέπει σε όλους τους μαθητές σας να εξασκηθούν μαζί. Το Quizizz είναι ένα
εργαλείο που σας επιτρέπει να κάνετε διασκεδαστικές αξιολογήσεις τόσο στην τάξη
όσο και ως εργασία στο σπίτι. Κάθε μαθητής / ομάδα χρειάζεται μία συσκευή και
μπορείτε να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε τα κουίζ σας. Οι μαθητές μπορούν να
συμμετάσχουν απευθείας σε ένα κουίζ με έναν κωδικό παιχνιδιού, χωρίς να
δημιουργούν λογαριασμό. Επιλέξτε από τη βιβλιοθήκη Quizizz εκατομμύρια κουίζ που
δημιουργήθηκαν από καθηγητές ή δημιουργήστε το δικό σας χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα επεξεργασίας Quizizz. Με ένα κλικ έχετε μια επισκόπηση των
αποτελεσμάτων και γνωρίζετε πού μπορούν να βελτιωθούν οι μαθητές.

Χαρακτηριστικά
Διαλέξτε το τέλειο κουίζ ή δημιουργήστε το δικό σας.
Οι μαθητές ασχολούνται με το δικό τους ρυθμό.
Παίξτε ένα Ζωντανό παιχνίδι μαζί στην τάξη ή
χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία εργασίας
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη δική τους συσκευή
Το Quizizz βγάζει την βαθμολογία και σας δείχνει τα
αποτελέσματα

Κόστος
Δωρεάν

Διαθέσιμες Γλώσσες
EN, NL, FR, ES, PL, RU (προσεχως πολλές
περισσότερες)
Το Smart Language Identifier εντοπίζει
αυτόματα την προτιμώμενη γλώσσα του
προγράμματος περιήγησής σας.

Προσβασιμότητα & συμβατότητα
Συμβατο με όλες τις συσκευές (υπολογιστή, tablet, smartphone) μέσω οποιουδήποτε browser.
Apps διαθέσιμα για iOS & Android
Απαραίτητος ο λογαριασμός για αποθήκευση των κουίζ
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https://www.youtube.com/watch?v=TmqRCMPpHbA&feature=youtu.be
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www.tccvet.com

Οι  εταίροι


