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1. Εισαγωγή 
 
Το TCC VET είναι ένα έργο Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των 
διδακτικών & μαθησιακών μεθόδων στα σχολεία ΕΕΚ της Ευρώπης, ενισχύοντας 
τους εκπαιδευτικούς με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό θα γίνει με τη συλλογή 
και δοκιμή καινοτόμων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ξεκινώντας 
από τις χώρες όπου εδράζουν οι εταίροι: 

 ΤΟΥΡΚΙΑ, Elazig: Elazıg Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı (επικεφαλής έργου, 
κέντρο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης) 

 ΕΛΛΑΔΑ, Πειραιάς: Idec – Άιντεκ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Εφαρμογές Υψηλής 
Τεχνολογίας Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία (εταίρος έργου, εταιρεία 
συμβουλευτικής και κατάρτισης) 

 ΙΣΠΑΝΙΑ, Badajoz: Eolas (εταίρος έργου, συμβουλευτική εταιρεία) 
 ΙΤΑΛΙΑ, Μιλάνο: Dlearn – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης (εταίρος έργου, 

σύνδεσμος οργανισμών στον τομέα της εκπαίδευσης) 
 ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Leeuwarden: Stichting Incubator (εταίρος έργου, ίδρυμα που συμμετέχει 

σε δραστηριότητες κατάρτισης) 
Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
λόγω της ελλιπούς χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Παρόλο που ο 
μαθητής που θα φοιτήσει σε ένα ίδρυμα ΕΕΚ [Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης, VET] έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην ψηφιακή εποχή, οι διδάσκοντες δεν 
είναι σε θέση να ακολουθήσουν αυτούς τους ταχείς ρυθμούς. Σε πολλές Ευρωπαϊκές 
Χώρες, η ψηφιακή αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος έχει ήδη ξεκινήσει, 
και πολλά σχολεία είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό υλικό, το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιούν για τις καθημερινές, εντός-τάξης εργασίες τους, όμως, ο μέσος 
εκπαιδευτικός δεν έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στις 
σχετικές απαιτήσεις του σήμερα. 
Βεβαίως, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 
Ωστόσο, στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης, ο εκπαιδευτικός ρόλος τους, καθώς και 
οι απαιτούμενες ικανότητές τους, χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ποιότητας, ειδικά σε 
αυτήν την ψηφιακή εποχή που διανύουμε. Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν 
στην πλατφόρμα 'Open Education Europa', η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδειξαν ότι το 70% των εκπαιδευτικών ΕΕΚ αναγνωρίζουν 
τη σημαντικότητα της ψηφιακά-υποβοηθούμενης διδασκαλίας και μάθησης, όμως, 
μόνο 6 από τους 10 αναφέρουν ότι έλαβαν οιαδήποτε εκπαίδευση πάνω στη χρήση 
ΤΠΕ [Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών, ICT] στην τάξη. 
Ως αποτέλεσμα, μόλις 1 στους 4 μαθητές πιστεύει ότι διδάσκεται από ψηφιακά 
ενημερωμένους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, παρόλο που γνωρίζουμε εδώ 
και καιρό τη σημαντικότητα της ποιότητας της διδασκαλίας στην όλη διαδικασία 
μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των 
σχολείων, καθώς και οι εκπαιδευτές των καθηγητών, καλούνται να διαδραματίσουν 
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έναν κρίσιμο ρόλο στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Για να συμβεί αυτό, πρέπει 
να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Με τη χρήση περισσότερων 
ψηφιακών εργαλείων στα μαθήματά τους, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές μπορούν 
να βρουν ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις διδακτικές τους τεχνικές, αλλά και να 
αναπτυχθούν ως επαγγελματίες γενικότερα. 
 
 
2. Συγκεκριμένος στόχος του TCC VET  
 
Είναι πολύ εύκολο να μαντέψει κανείς ότι απώτερος σκοπός αυτού του έργου είναι η 
αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της σταδιοδρομίας των μαθητών ΕΕΚ προς μια πιο 
ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά εργασίας, μετά το πέρας της περιόδου 
κατάρτισής τους. 
Ευτυχώς, τα εμπόδια αρχίζουν να εξαλείφονται στην Ευρώπη, ενώ όλο και 
περισσότερες δουλειές διεθνοποιούνται και εξαρτώνται όλο και λιγότερο από τη 
χώρα παραμονής του εργαζομένου. Έτσι, δίνονται στους μαθητές περισσότερα 
κίνητρα για να πραγματοποιήσουν διεθνή ταξίδια και να κάνουν την πρακτική τους ή 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η 
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που αρμόζουν στον 21ο αιώνα για τους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ, θα καταστήσει στο σύνολό της την ΕΕΚ πιο 
ανταγωνιστική: οι μαθητές θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες καριέρας, ενώ οι 
επιχειρήσεις θα δύνανται να προσλαμβάνουν υψηλότερα καταρτισμένους μαθητές. 
Η πανδημία της Covid-19, η οποία μέσα στο 2020 επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο, 
προσέφερε απτά στοιχεία που αποδεικνύουν το επιτακτικό της ενσωμάτωσης της 
διδασκαλίας ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Έτσι, το TCC VET θα βοηθήσει 
τους καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
προγραμμάτων διδασκαλίας των σχολείων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται 
στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Η 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ΕΕΚ, αλλά και των καθηγητών 
γενικότερα, μετά βίας μπορεί να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία, και γι’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο το TCC VET αποσκοπεί στο να συνεισφέρει άμεσα στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ΕΕΚ, προσφέροντάς τους μια ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, η οποία περιλαμβάνει 17 ψηφιακά και διαδραστικά εργαλεία που 
θεωρούνται ως τα πιο χρήσιμα για τη βελτίωση των μαθημάτων τους, μέσω της 
χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. 
 
 
3. Ομάδα-στόχος 
 
Η πραγματική ομάδα-στόχος αυτού του έργου είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς 
αποτελούν την πραγματική «μονάδα ισχύος» κάθε σχολείου, μιας και αυτοί 
μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στους τελικούς αποδέκτες, τους μαθητές. Πρέπει 
να παραμένουν συνεχώς ενημερωμένοι, να είναι έτοιμοι να εξερευνήσουν τις νέες 
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δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και να είναι σε θέση να 
τα χρησιμοποιήσουν κατά τη διδακτική & μαθησιακή διαδικασία. Στα επαγγελματικά 
σχολεία, όπου οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα με στόχο να εισέλθουν 
απευθείας στην αγορά εργασίας, χωρίς κάποιο επιπλέον ενδιάμεσο βήμα, η 
προαναφερόμενη επένδυση δεν θα είναι συμφέρουσα, εάν οι δάσκαλοι δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα εργαλεία αυτά κατά τη 
διδασκαλία τους. Συνεπώς, το TCC VET θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των 
ιδρυμάτων ΕΕΚ τους, για να εξυπηρετούν κι αυτά με τη σειρά τους και στον βέλτιστο 
δυνατό βαθμό τους τελικούς αποδέκτες, τους μαθητές. Χρειάζονται πολλή 
υποστήριξη, ώστε να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές δεξιότητες και να νιώσουν άνετα, 
για να μην αποτελούν εμπόδιο στη διδασκαλία τους οι νέες τεχνολογίες ή 
εφαρμογές. 
 
 
4. Γιατί διαδραστική μάθηση στην τάξη; 
 
Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση-τίτλο είναι πολύ απλή, σχεδόν αυτονόητη: στον 
21ο αιώνα, δεν είναι πλέον δυνατή η εφαρμογή του παραδοσιακού μοντέλου 
διδασκαλίας & μάθησης, μιας και ο έξω κόσμος δεν είναι πλέον ο ίδιος με αυτόν 
μερικές δεκαετίες πριν, γι’ αυτό, κυρίως οι μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
χρειάζονται μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση, έτσι ώστε να συμβαδίσουν με 
τους καιρούς. Καλώς ή κακώς, το μοντέλο σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς έχει 
επίσης αλλάξει, το κενό έχει γεφυρωθεί, και η αλληλεπίδραση είναι πλέον 
πραγματικότητα. 
Όπως και να ΄χει, ο εν μία νυκτί εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων προγραμμάτων 
σπουδών των επαγγελματικών σχολείων δεν αποτελεί έναν ρεαλιστικό στόχο, ούτε 
καν μια καλή ιδέα, για πολλούς πρακτικούς και πολιτικούς λόγους. Είναι μια 
πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία απαιτεί αφενός τη σταδιακή υιοθέτηση καινοτόμων 
μεθόδων διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, και αφετέρου, τη δέσμευση της 
διοίκησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, για την ενσωμάτωση ψηφιακών 
μεθόδων και εργαλείων στα υφιστάμενα προγράμματα. Για να είναι αποτελεσματική 
η στρατηγική, πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα οργανωτικά επίπεδα του σχολείου, 
ενημερώνοντας καταλλήλως και επικοινωνώντας τους κοινούς στόχους σε όλους, 
από το διοικητικό συμβούλιο, μέχρι τους επιστάτες. 
Αναλογιζόμενο την κατάστασή του, κάθε επαγγελματικό σχολείο που θεωρεί ότι είναι 
έτοιμο να υλοποιήσει τις προτάσεις του TCC VET, θα πρέπει να ξεκινήσει με τη 
διενέργεια μιας κρίσιμης εσωτερικής αξιολόγησης του υφιστάμενου προγράμματος 
σπουδών. Αυτά τα προγράμματα σπουδών θα εξεταστούν ενδελεχώς, έτσι ώστε να 
εντοπιστούν οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των πλέον κατάλληλων στοιχείων του 
TCC VET σε αυτά. Μια τέτοια διαδικασία θα διευκολύνει τα σχολεία στη μετατροπή 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέδια δράσης, τα οποία θα περιέχουν 
προτεινόμενα προγράμματα σπουδών και βελτιώσεις του μαθησιακού 
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περιβάλλοντος (π.χ. οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, 
σχεδίαση νέων ή αναπροσαρμοσμένων μαθημάτων και διδακτικών στοιχείων, νέα 
υλικοτεχνική οργάνωση των κλειστών αιθουσών για τη διευκόλυνση της χρήσης των 
εργαλείων από τους μαθητές, κλπ.), ακολουθούμενες από την υλοποίηση αυτών των 
σχεδίων δράσης. 
 
 
5. Πώς να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη στην 
τάξη; 
 Πρακτικές οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς 
 
Αυτό το εγχειρίδιο προσφέρει υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς με αναλυτικές 
οδηγίες για να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης της Εργαλειοθήκης, δίνοντάς τους 
αυτοπεποίθηση, αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν τα 
επιλεγμένα εργαλεία στην τάξη, μεγιστοποιώντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών 
στις δραστηριότητες αυτές. 
Η χρήση διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας στην τάξη, πράγματι, συνάδει με το 
σύνολο των θεωριών που προέκυψαν από διάφορες παιδαγωγικές έρευνες των 
τελευταίων 10-15 ετών: η εποικοδομητική συμμετοχή των μαθητών, η οποία καθιστά 
τη μαθησιακή τους διαδικασία ενδιαφέρουσα, απαιτητική και χρήσιμη, μπορεί να γίνει 
εφικτή, μόνο αν οι καθηγητές είναι καταλλήλως καταρτισμένοι με ψηφιακές 
δεξιότητες, αλλά και έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουν, καθώς ζούμε σε μια ψηφιακή 
εποχή που απαιτεί συνεχώς από εμάς να αναπτύσσουμε τις δεξιότητές μας, ώστε να 
συμβαδίζουμε λειτουργικά με το σήμερα. 
Τα μαθήματα που εμπεριέχουν την ύλη διαφόρων πεδίων μελέτης ήταν και θα είναι 
σημαντικά. Ο τρόπος διδασκαλίας τους είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει, καθώς ο 
κόσμος αλλάζει, οι ίδιοι οι μαθητές αλλάζουν, και η μάθησή τους απαιτεί νέους 
κανόνες για να μπορεί να είναι αποτελεσματική: στις μέρες μας, οι μαθητές 
χρειάζονται, επίσης, διαφορετικές δεξιότητες, τις λεγόμενες ήπιες/οριζόντιες 
δεξιότητες [soft skills], συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών, της ομαδικής 
εργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, της ενεργητικότητας, των δεξιοτήτων ΤΠΕ, 
της συζήτησης, της παρουσίασης, της διαχείρισης χρόνου, κλπ. 
Σε αυτό το στάδιο, οι εκπαιδευτικοί είναι, κατ’ ουσία, οι πρωταγωνιστές του 
συστήματος, και μέσω αυτού του Εγχειριδίου το TCC VET αποσκοπεί στο να τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων κατά 
τη διδακτική διαδικασία, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους επί των στοιχείων της 
Εργαλειοθήκης, καθώς και να εντοπίζουν ανά καιρούς τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι 
ώστε να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους τους. 
Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού του TCC VET περιλαμβάνει 17 εργαλεία που δεν 
πρέπει να παραβλέψετε, με διαφορετικές λειτουργίες το καθένα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με τους μαθητές σε ειδικές περιπτώσεις, και για την επίτευξη 
συγκεκριμένων σκοπών. 
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Μπορείτε να ‘ξεφυλλίσετε’ την Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικά μέσα από την διεύθυνση:  
tccvet.com/project-results/ 
 
Για τη διευκόλυνση της συνολικής κατανόησης των προτεινόμενων εργαλείων, 
καθώς και της επιλογής των καταλλήλων εργαλείων για τις εκάστοτε ανάγκες της 
κάθε τάξης, δημιουργήθηκαν και έγιναν διαθέσιμες προς τους καθηγητές 4 σχετικές 
κατηγορίες εργαλείων: 
 
 Διαδραστική Παρουσίαση 
 Δημιουργία Απεικονίσεων [Animation] 
 Ψηφιακή Συνεργασία & Αξιολόγηση 
 Παιχνιδοκεντρική Μάθηση 
 
Στο επόμενο κεφάλαιο, μπορείτε να βρείτε πρακτικές οδηγίες χρήσης για 
οποιοδήποτε εργαλείο, οι οποίες συμπληρώνουν τις περιγραφές στη λίστα των 
εργαλείων που περιλαμβάνονται στην Εργαλειοθήκη. 
 
 
6. Εργαλεία ανά κατηγορία 
 
Όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο προσφέρει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, οι οποίες 
άπτονται, μεταξύ άλλων, των τομέων της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας. 
Ορισμένες από αυτές είναι έξυπνες και χρήσιμες, ενώ άλλες δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά χάσιμο χρόνου. Ο διαχωρισμός των καλών από των κακών δεν είναι πάντοτε 
εύκολος, ενώ οι κριτικές των προϊόντων/υπηρεσιών από (υποτιθέμενους) χρήστες 
που θα συναντήσετε στο διαδίκτυο, ενδέχεται να είναι ψεύτικες. Εξάλλου, με 
γνώμονα τις ανάγκες και την τσέπη σας, θα πρέπει να μάθετε αν μια εφαρμογή 
διατίθεται δωρεάν για χρήση, ή εάν πρέπει να πληρώσετε για να τη 
χρησιμοποιήσετε. Είναι τόσες πολλές οι παράμετροι και οι κατηγορίες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη ώστε να καταλήξει κανείς σε μια σωστή επιλογή, που έχουν ως 
αποτέλεσμα να καθίσταται η διαδικασία αυτή δύσκολη και περίπλοκη, 
αποθαρρύνοντας έτσι πολλούς από το να την ολοκληρώσουν με τη δέουσα 
επιμέλεια. 
Με γνώμονα τους εκπαιδευτικούς και τις πολλαπλές δραστηριότητές τους, το TCC 
VET έφτιαξε μια σύντομη λίστα χρήσιμων εφαρμογών, οι οποίες δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Για τη διευκόλυνση της παρουσίασης, τα μαθησιακά εργαλεία έχουν χωριστεί σε 4 
διαφορετικές κατηγορίες. Βέβαια, κάθε εργαλείο συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία που 
προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες, γι’ αυτό και το καθένα είναι, από πολλές 
απόψεις, μοναδικού ενδιαφέροντος. 
 
 
 

http://tccvet.com/project-results/
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6.1. Εργαλεία διαδραστικής παρουσίασης 
 

Το PowerPoint της Microsoft ήταν το πρώτο και πιθανόν εξακολουθεί να είναι το πιο 
ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για δημιουργία/επεξεργασία παρουσιάσεων. 
Όμως, τα τελευταία χρόνια, έχουν κυκλοφορήσει και άλλα, νέα εργαλεία, με πολύ 
ενδιαφέρουσες λειτουργίες που δύνανται να αναβαθμίσουν τις κλασικού τύπου 
παρουσιάσεις. Το TCC VET επέλεξε για τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 4 εργαλεία για 
παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις, τα οποία είναι είτε διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο, 
είτε έναντι ενός λογικού αντιτίμου. 
 
 
6.1.1. CMapTools 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Αυτό το εργαλείο είναι δωρεάν λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν νοητικούς χάρτες ή εννοιολογικούς πίνακες, οι 
οποίοι προσαρμόζονται στις ανάγκες των δημιουργών τους, μέσω εννοιών και 
γραμμών αλληλοσύνδεσης. Αποτελεί, συνεπώς, ένα ενδιαφέρον εργαλείο για 
εκπαιδευτικούς, για την παραγωγή συγκεντρωτικών πινάκων για τα υπό εξέταση 
θέματα, κάτι που διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των μαθητών κατά τη μελέτη. Είναι ένα 
διαδραστικό και οπτικά ελκυστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
συμπληρωματικό υλικό για τους μαθητές. Επιπλέον, το CAMPTOOLS μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως βάση δεδομένων, στην οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αποθηκεύσουν υλικό που θεωρούν χρήσιμο για τη διδασκαλία τους, ενώ παράλληλα 
τους επιτρέπει να μεταφορτώσουν τους νοητικούς τους χάρτες στο δίκτυο. Τα 
έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν ως PDF ή εικόνες. 
Το CAMPTOOLS δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιραστούν χάρτες, έτσι 
ώστε να μπορούν αυτοί να είναι συνεργατικοί, και να εντοπίζει ο ένας τυχόν αλλαγές 
που εισάγει ο άλλος. Είναι επίσης εφικτή η διασύνδεση ψηφιακών πόρων σε αυτούς. 
Πρέπει να κατεβάσετε, εγκαταστήσετε, καθώς και να τρέξετε το λογισμικό σε έναν 
υπολογιστή. Στη συνέχεια, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, και τότε, οι 
εκπαιδευτικοί θα μπορούν να σχεδιάζουν τα δικά τους προγράμματα.  
Το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς και σε 
προγράμματα επιχειρηματικής και ερευνητικής κατάρτισης. Η πλατφόρμα είναι 
διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Πηγαίντε στο https://cmap.ihmc.us/cmaptools και κάντε κλικ στο DOWNLOAD 

[κατέβασμα] για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας. Κάνοντας 

https://cmap.ihmc.us/cmaptools
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κλικ στα products [προϊόντα], θα δείτε διαφορετικές επιλογές και επιπλέον 
πληροφορίες που αφορούν στο καθένα ξεχωριστά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Αφού πατήσετε το κουμπί download [κατέβασμα] στη συσκευή σας, θα 

χρειαστεί να συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:  
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3. Ολοκληρώστε τη διαδικασία εγκατάστασης και εκτελέστε το πρόγραμμα 

CMAPTOOLS. Η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει για εσάς, εξαιτίας των 
διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ typical 
configuration [τυπικής τροποποίησης] και advanced configuration 
[τροποποίησης για προχωρημένους]. 

Όταν κάνετε κλικ στον Organization 
Type [Τύπο Οργανισμού], θα 
συναντήσετε μια ευρεία γκάμα 
επιλογών, όπως: ΜμΕ, Ανώτερη 
Εκπαίδευση, Ερευνητής,… 
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4. Ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες για εσάς, όπως ο 

λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η δημιουργία ενός κωδικού 
πρόσβασης. 

 
5. Όταν δημιουργηθεί ο λογαριασμός CAMPTOOLS σας, θα μπορείτε να 

ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΧΑΡΤΕΣ! 
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6. Δημιουργήστε νέους χάρτες, αποθηκεύστε τους, μεταφορτώστε τους στο 

διαδίκτυο ή αναζητήστε τους στα αρχεία σας. Αυτοί μπορούν να αποθηκευτούν 
ως PDF ή εικόνες, έτσι ώστε να μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε μαζί με το 
εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για τους μαθητές σας. 

 
7. Μην διστάσετε να δοκιμάσετε τις διαφορετικές λειτουργίες και επιλογές. 

Σχεδιάστε διαφορετικούς χάρτες, μέχρι να βρείτε το στυλ που σας ταιριάζει 
καλύτερα! 

 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use
%20Concept%20Map%20Itineraries 

⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=Tsv6hNCFHEA 
⋅ Οδηγίες στα Ισπανικά: https://www.youtube.com/watch?v=FSG-GCU4wQE 
  

https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use%20Concept%20Map%20Itineraries
https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use%20Concept%20Map%20Itineraries
https://www.youtube.com/watch?v=Tsv6hNCFHEA
https://www.youtube.com/watch?v=FSG-GCU4wQE
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6.1.2. Flickr 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Flickr είναι πιθανόν το πιο ευρέως διαδεδομένο διαδικτυακό εργαλείο 
διαμοιρασμού φωτογραφιών. Εκατομμύρια φωτογραφίες κάθε θεματολογίας και από 
όλο τον κόσμο μεταφορτώνονται στην ιστοσελίδα σε καθημερινή βάση. Αυτή η 
απίστευτη βάση δεδομένων εικόνων προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες 
εκπαίδευσης, καθώς είναι προσεγμένα δομημένη με ειδικούς φακέλους, 
επιτρέποντας στους καθηγητές και τους μαθητές να βρίσκουν εύκολα αυτό που 
αναζητούν για σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης. 
Η τυπική έκδοση του Flickr’s διατίθεται δωρεάν. Μπορείτε να αγοράσετε μια 
επαγγελματική έκδοση, με μηνιαίο ή ετήσιο τέλος, αλλά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
η βασική έκδοση είναι υπεραρκετή. 
Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές συνήθως χρησιμοποιούν το Flickr για να 
εμπλουτίσουν τις παρουσιάσεις τους στην τάξη, ανεξάρτητα από το θέμα με το οποίο 
καταπιάνονται και επιθυμούν να διδάξουν στους μαθητές τους: μια καλή 
παρουσίαση, η οποία θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες εικόνες, μπορεί να ενθαρρύνει 
τους μαθητές να συμμετάσχουν πιο ενεργά στα μαθήματα και να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες οπτικής παιδείας που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους 
παρουσιάσεις. Αλλά, φυσικά, υπάρχουν και οι τυπικές εφαρμογές του Flickr που το 
καθιστούν στρατηγικό: μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε μαθήματα γεωγραφίας, 
όπου η χρήση του Flickr καθιστά δυνατή μια διαδικασία γεωγραφικής σήμανσης που 
μπορεί να προσομοιώσει τη γεωγραφική θέση της πηγής της φωτογραφίας, 
επιτρέποντας μια οπτική, γεωγραφική μελέτη μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή 
μέρους. 
Το Flickr είναι μια διαδικτυακή κοινότητα διαμοιρασμού, στην οποία μπορεί να 
συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι μόλις εγγραφείτε στον ιστότοπο, θα 
μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες εικόνες, αλλά 
και να μεταφορτώσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Βέβαια, υπάρχουν 
ορισμένοι κανόνες τους οποίους οφείλετε να σέβεστε, οι οποίοι αναγράφονται 
ξεκάθαρα στις οδηγίες που εξηγούν τις πολιτικές συμπεριφοράς, το τι είναι επιτρεπτό 
και τι όχι, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν σε νόμους περί δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας (https://www.flickr.com/help/guidelines). 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Για να μπείτε στο Flickr, παρακαλούμε πηγαίντε στη μηχανή αναζήτησής σας, 

πληκτρολογήστε τη λέξη ‘flickr’ και μπείτε στην ιστοσελίδα www.flickr.com 

https://www.flickr.com/help/guidelines
http://www.flickr.com/
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2. Το Flick είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται να 
κατεβάσετε κάποιο πρόγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Start for free [Ξεκινήστε 
Δωρεάν] και μετά, στην παρακάτω οθόνη, Εγγραφείτε συμπληρώνοντας όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες (όνομα, επίθετο, email, κλπ.). 
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3. Αφού εγγραφείτε στο Flickr, θα συνδεθείτε απευθείας, και στην οθόνη σας θα 
εμφανιστεί η κύρια σελίδα, με την επιλογή Explore [Εξερεύνηση] της 
υφιστάμενης βάσης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να σκρολάρετε προς τα κάτω 
στην σελίδα, και να δείτε διαφορετικές συλλογές εικόνων. 
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4. Καθώς εξερευνάτε τις εικόνες που είναι ήδη διαθέσιμες στο Flickr, πιθανόν να 
βρείτε αυτό που ψάχνετε. Μόλις επιλέξετε την εικόνα, μπορείτε εύκολα να 
ελέγξετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην εικόνα, και έπειτα να 
αποφασίσετε εάν θα τη μοιραστείτε ή θα την κατεβάσετε. 

 

 
 

5. Θέλετε να μεταφορτώσετε τις εικόνες σας στο Flickr, για να είναι εύκολα 
διαθέσιμες για μεταγενέστερη χρήση ή απλά επειδή θέλετε να τις μοιραστείτε με 
τους μαθητές σας και με άλλα άτομα; Είναι πολύ εύκολο! Στην αρχική σελίδα, 
κάντε κλικ στο εικονίδιο upload [μεταφόρτωση] και ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες. 
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6. Εάν είστε εγγεγραμμένος ως δωρεάν χρήστης στο Flickr, μπορείτε να 
μεταφορτώσετε μέχρι και 1.000 φωτογραφίες. Και, φυσικά, μπορείτε πάντοτε 
να διαγράψετε τις παλιές φωτογραφίες και να μεταφορτώσετε καινούργιες. 

 
 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://www.youtube.com/watch?v=6Dyfoj3ad10 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=G79810cuiGI 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: https://www.youtube.com/watch?v=b4uPs0nrn04 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6Dyfoj3ad10
https://www.youtube.com/watch?v=G79810cuiGI
https://www.youtube.com/watch?v=b4uPs0nrn04
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6.1.3. Issuu 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το ISSUU είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει την προβολή ψηφιακού 
περιεχομένου όπως έγγραφα, εγχειρίδια, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, 
παρουσιάσεις και οιουδήποτε τύπου ψηφιακή δημοσίευση. Για την πρόσβαση στο 
ISSUU απαιτείται εγγραφή, ενώ υπάρχουν πολλά πακέτα συνδρομής. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό, αν και οι επιλογές του είναι αρκετά 
περιορισμένες. Μέσω του ISSUU, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
αποθηκεύσουν και να οπτικοποιήσουν διάφορους διδακτικούς πόρους, είτε δικούς 
τους, είτε από άλλους συγγραφείς, τους οποίους μπορούν να μοιραστούν με τους 
μαθητές τους, μέσω των μαθημάτων Moodle. 
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της πλατφόρμας είναι ότι επιτρέπει την 
οπτικοποίηση του υλικού σας από οποιαδήποτε συσκευή, έτσι ώστε το περιβάλλον 
της να είναι πλήρως λειτουργικό στις φορητές συσκευές, ενώ με την εμφάνισή του, 
παραπέμπει όσο το δυνατόν περισσότερο σε έντυπη δημοσίευση. Μια άλλη από τις 
κύριες λειτουργίες του είναι ότι σας επιτρέπει να κατεβάσετε ορισμένα έγγραφα, τα 
οποία είναι διαθέσιμα για εκτός-σύνδεσης ανάγνωση. Ορισμένοι από τους 
ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι το ISSUU τους φάνηκε χρήσιμο κατά τη 
σύνταξη εκθέσεων και άρθρων για ένα συγκεκριμένο θέμα, επιτρέποντας τη 
μεταβίβασή τους στους μαθητές, μέσω μαθημάτων Moodle. 
Το ISSUU προσφέρει μια δωρεάν έκδοση για κινητά (Android και Apple), καθώς και 
για περιηγητές (διαδικτυακή). Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τους 
λογαριασμούς του Google +, LinkedIn ή Facebook. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Πηγαίντε στο https://www.issuu.com και κάντε κλικ στο κουμπί TRY NOW 

[Δοκιμή τώρα]. 
 
2. Αφού κάνετε κλικ εκεί, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά 

διαθέσιμα πακέτα. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα βάσει των 
χαρακτηριστικών του, και κάντε κλικ στο GET STARTED [Ξεκινήστε] για να 
δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. 

 

https://www.issuu.com/
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3. Μπορείτε να συνδεθείτε με τον Google/Facebook λογαριασμό σας ή με το email 

σας. Μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επιλέξετε ένα 
όνομα χρήστη για να συνεχίσετε. 
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4. Διαλέξτε ανάμεσα στις εικονιζόμενες επιλογές: 1) What do you do? [Με τι 

ασχολείστε;] Η επιλογή του εκπαιδευτή θα είναι αρκετή· 2) What kind of 
content will you be creating today? [Τι είδους περιεχόμενο θα 
δημιουργήσετε σήμερα;] Εάν δεν σας καλύπτει κάποια από τις διαθέσιμες 
επιλογές, κάντε κλικ στο: Tell us what you want to create [Πείτε μας τι θέλετε να 
δημιουργήσετε], γράψτε την απάντησή σας στο κουμπί παρακάτω και συνεχίστε. 

 
5. Έπειτα, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ή να 

μεταφορτώσετε το έγγραφό σας. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, 
όπως τον τίτλο, την περιγραφή,… και πατήστε PUBLISH NOW [Δημοσίευση 
τώρα], έτσι ώστε οι μαθητές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό σας. 
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6. Όταν το έγγραφό σας θα είναι έτοιμο προς δημοσίευση, μην ξεχάσετε να το 
μοιραστείτε με τους μαθητές σας. Κάντε κλικ στην επιλογή “Share” 
[Διαμοιρασμός] στα αριστερά, όπου θα δείτε πληθώρα επιλογών, όπως: “share 
links” [διαμοιρασμός συνδέσμων], “embed on website” [ένθεση σε ιστοσελίδα],... 

 

 
 
7. Κάνοντας κλικ στο κουμπί READ [Ανάγνωση], θα δείτε το αναπτυσσόμενο 

μενού: PURCHASES [Αγορές]  FEED [Ροή]  SAVED [Αποθηκευμένα] 
 
FEED [Ροή]: 

 
Εδώ θα βλέπετε μια προεπισκόπηση των 
διαφορετικών περιοδικών, λευκωμάτων, 
εκθέσεων,... ενώ μπορείτε και να 
αναζητήσετε περιεχόμενο που θα είναι 
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χρήσιμο για εσάς και τους σπουδαστές σας. Επιλέξτε το αρχείο που σας ενδιαφέρει, 
όπως, για παράδειγμα: 
 
 

 
Αυτή είναι η γενική θεώρηση ενός δημοσιευμένου αρχείου. Μπορείτε να μοιραστείτε 
το έγγραφο, να το αποθηκεύσετε, να του κάνετε like ή να το κατεβάσετε (έτσι ώστε 
να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο 
διαδίκτυο). 
 
SAVED [Αποθηκευμένα]: 
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Εδώ, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές STACKS [Στοίβες] αποθηκευμένων 
αρχείων. Θα μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο και μια σύντομη περιγραφή, έτσι 
ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε τις στοίβες σας με τους μαθητές σας. Το ISSUU 
τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πολλές στοίβες μαζεμένες μαζί για ανάγνωση. 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://help.issuu.com/hc/en-us/articles/360007637473-

Get-Started-on-Issuu 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=AcqqYdkxGAg 
⋅ Οδηγίες στα Ισπανικά: https://www.youtube.com/watch?v=UO_yqH3v1WM 
  

https://help.issuu.com/hc/en-us/articles/360007637473-Get-Started-on-Issuu
https://help.issuu.com/hc/en-us/articles/360007637473-Get-Started-on-Issuu
https://www.youtube.com/watch?v=AcqqYdkxGAg
https://www.youtube.com/watch?v=UO_yqH3v1WM
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6.1.4. Mentimeter 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Mentimeter είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη 
ζωή σας ως εκπαιδευτικός. Συνδυάζει λειτουργίες από διαφορετικά εργαλεία, ενώ 
ενέχει πολλές από τις λειτουργίες μιας εφαρμογής για γκάλοπ ή κουίζ. Αυτές οι 
λειτουργίες μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε μια παρουσίαση, έτσι ώστε να 
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι μαθητές χωρίς να διακόπτεται η παρουσίαση 
του υλικού σας (μπορείτε να τις ενσωματώσετε και στο PowerPoint). 
Το Mentimeter μπορεί να σας βοηθήσει στο να εξασφαλίσετε ότι θα λαμβάνετε 
απαντήσεις από όλους τους μαθητές σας, ακόμα και από τους πιο ήσυχους. Δεν 
χρειάζεται να μιλήσουν μπροστά σε όλους για να μοιραστούν τις ιδέες και τις 
απόψεις τους, καθώς θα χρησιμοποιούν τις διαδραστικές λειτουργίες που προσφέρει 
η εφαρμογή. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο προσέγγισης των μαθητών, καθώς 
με αυτόν τον τρόπο, θα παραμένουν ευκολότερα συγκεντρωμένοι στο μάθημα. Αντί 
να ακούν, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις απόψεις 
τους. Μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, να υποβάλλουν τις δικές τους, ή 
ακόμα και να δημιουργήσουν τις δικές τους παρουσιάσεις με το Mentimeter, ως 
μέρος του μαθήματος. Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας είναι αυτή που 
παρακινεί τους μαθητές να συμμετάσχουν, καθώς δεν πρόκειται να εκτεθούν, εάν η 
απάντηση που δώσουν δεν θα είναι σωστή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
χρησιμοποιήσετε το Mentimeter στην τάξη· Ξεκινήστε το μάθημά σας με ένα γκάλοπ, 
κάντε ένα γρήγορο κουίζ για να αξιολογήσετε τους μαθητές σας, λάβετε 
εποικοδομητική κριτική για τη διδασκαλία σας, κλπ.  
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Mentimeter με τους μαθητές σας, το μόνο 
που χρειάζεστε είναι να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα www.mentimeter.com, και αυτό 
ήταν! Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε την πρώτη σας παρουσίαση Mentimeter. 
 

1.  Ξεκινήσετε να συνδέεστε μέσω διαδικτύου από τον υπολογιστή σας. Ανοίξτε τον 
περιηγητή σας (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... ή όποιον άλλον προτιμάτε) 
και αναζητήστε τη λέξη "Mentimeter". 

http://www.mentimeter.com/


 

 

 23 

 
 
2. Η αρχική σελίδα του Mentimeter θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Τώρα, πρέπει να 

πραγματοποιήσετε εγγραφή: 
 

 
3. Για να δημιουργήσετε τον Mentimeter λογαριασμό σας, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον Google ή Facebook λογαριασμό σας (εάν έχετε έναν) ή να 

Κάντε κλικ εδώ για εγγραφή 
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συνεχίσετε με την εγγραφή, συμπληρώνοντας όλες τα πεδία με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται: 

 

 
 
4. Συγχαρητήρια, είστε πλέον μέσα! Έχετε διάφορες επιλογές· πηγαίντε στην 

“Inspiration” [Έμπνευση] στην αριστερή πλευρά του μενού για να ανακαλύψετε 
ορισμένες πολύτιμες ιδέες και παραδείγματα ερωτήσεων και θεμάτων που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση, 
πηγαίντε στο μπλε κουμπί “New presentation” [Νέα παρουσίαση] και θα βρεθείτε 
στην αρχή μιας ολοκαίνουργιας παρουσίασης που θα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στην τάξη! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ή 
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5. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση, μπορείτε να τη μοιραστείτε με τους μαθητές 

σας. Οι μαθητές σας θα πρέπει να μπουν στο www.menti.com και να 
χρησιμοποιήσουν τον κωδικό που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας στο πάνω μέρος 
της παρουσίασης. Για παράδειγμα: 

 

 
 
 
6. Τέλος, μια συμβουλή για τους εκπαιδευτικούς: προσπαθήστε να είστε όσο το 

δυνατόν πιο ξεκάθαροι στις ερωτήσεις που θέτετε. Καλό είναι να μην υπάρχουν 
ανακρίβειες στις παρουσιάσεις σας. Εξηγήστε εξαρχής στους μαθητές σας τα όσα 
θα κάνετε και ποιος είναι ο σκοπός σας. Να είστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε την 
προσοχή τους! 

 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://www.mentimeter.com/webinars 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=6Ir5x5TKbJY&vl=it 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: https://www.youtube.com/watch?v=mxlqX-gYZrw 
  

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/webinars
https://www.youtube.com/watch?v=6Ir5x5TKbJY&vl=it
https://www.youtube.com/watch?v=mxlqX-gYZrw
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6.1.5. Prezi 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Prezi είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία παρουσιάσεων (οι οποίες 
συντομογραφικά ονομάζονται prezis). Είναι παρόμοιο με άλλα λογισμικά 
παρουσιάσεων, όπως το PowerPoint της Microsoft, προσφέρει όμως ορισμένες 
μοναδικές λειτουργίες που το καθιστούν ως μια καλή εναλλακτική. Τα τελευταία 
χρόνια, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα σχολεία και τις επιχειρήσεις. Εάν θέλετε να 
δημιουργήσετε μια πιο εντυπωσιακή και συναρπαστική παρουσίαση, το Prezi είναι 
για εσάς. 
Καθώς το Prezi λειτουργεί εξ ολοκλήρου από τον περιηγητή σας, ενδέχεται να 
αντιμετωπίσετε λιγότερα προβλήματα συμβατότητας σε σχέση με άλλα 
προγράμματα για παρουσιάσεις: το Prezi σας θα δείχνει πάντα ίδιο, ανεξάρτητα 
από τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την προβολή του. 
Οι περισσότεροι τύποι λογισμικού παρουσιάσεων χρησιμοποιούν μια διαφανειο-
κεντρική προσέγγιση, με την οποία μετακινήστε μπρος-πίσω μεταξύ αυτοτελών 
διαφανειών, όπως κάνετε και με τις σελίδες ενός βιβλίου. Το Prezi, ωστόσο, 
χρησιμοποιεί μια καμβο-κεντρική προσέγγιση: αντί να χρησιμοποιεί διαφάνειες, το 
Prezi έχει έναν πολύ μεγάλο καμβά, στην έκταση του οποίου μετακινείται η 
παρουσίασή σας, ζουμάροντας περισσότερο ή λιγότερο για να εστιάσετε σε διάφορα 
στοιχεία και μέρη. 
Οι παρακάτω οδηγίες συντάχθηκαν στα Αγγλικά, για να διευκολύνουν την καλύτερη 
κατανόησή τους σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Όπως και να ‘χει, το Prezi είναι 
διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες, και όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του, πολύ 
πιθανόν να σας εμφανιστεί η έκδοσή του στη μητρική σας γλώσσα. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Αρχικά, θα πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://prezi.com/, γι’ αυτό 

ανοίξτε τον περιηγητή σας (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... ή όποιον 
άλλον προτιμάτε) και αναζητήστε τη λέξη "Prezi". 

https://prezi.com/
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2. Η αρχική σελίδα του Prezi θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Τώρα θα πρέπει να 
εγγραφείτε για να συνεχίσετε, γι’ αυτό κάντε κλικ στο “Get started” [Ξεκινήστε]: 

 

 
 

3. Αφού κάνετε κλικ στο “Get started” [Ξεκινήστε], θα εμφανιστεί η επόμενη σελίδα 
του Prezi στην οθόνη σας, όπου θα σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε το 
πακέτο συνδρομής που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Δεδομένου του ότι 
πιθανόν να ενδιαφέρεστε για το πακέτο “Students & Educators” [Μαθητές & 
Εκπαιδευτές], σας αναφέρουμε ότι το βασικό πακέτο είναι δωρεάν. Εάν 
προτιμάτε το πακέτο EDU Plus, το οποίο εισάγει πολλές επιπλέον λειτουργίες, θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι η κανονική του τιμή ορίζεται μόλις στα €3 ανά μήνα, μετά 
το πέρας της 14-ημερών δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου. 

 

Click here to sign up 
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4. Αφού επιλέξετε το αγαπημένο σας πακέτο, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τον 
Prezi λογαριασμό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Google ή 
Facebook (εάν έχετε έναν) ή να συνεχίσετε την εγγραφή συμπληρώνοντας όλα τα 
πεδία με τις πληροφορίες που απαιτούνται: 

 
 
 

 
 
5. Συγχαρητήρια, είστε πλέον μέσα! 

Μπορείτε να ξεκινήσετε να εξερευνάτε το Prezi σας και να ανακαλύψετε τις ποικίλες 
συλλογές παρουσιάσεων, βίντεο και σχεδιασμού, καθώς και τις εκπληκτικές 
προκατασκευασμένες φόρμες για τα μαθήματά σας, οι οποίες είναι έτοιμες για 

ή 
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χρήση. Αλλά, φυσικά, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας 
παρουσιάσεις, βίντεο και σχεδιασμούς. 
Άλλη μια λειτουργία που σας προσφέρει το Prezi είναι η μετατροπή PowerPoint 
παρουσιάσεων σε παρουσιάσεις Prezi, με μόνο ένα κλικ. 
Όπως καταλαβαίνετε, το Prezi είναι αρκετά ευέλικτο και αξίζει πραγματικά να 
αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μάθετε να το χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, σας 
προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες: 

 

 
 
 
 
6. Πλέον, θα πρέπει να έχετε επαρκείς γνώσεις! Πηγαίντε στον πίνακα διαχείρισης 

Prezi σας και ξεκινήστε να προετοιμάζετε τις δραστηριότητες που επιθυμείτε για 
τους μαθητές σας. 
Για να δημιουργήσετε τα δικά σας βίντεο, ή για να εξερευνήσετε τη συλλογή των 
ήδη υφιστάμενων βίντεο: 
 

 
Για τους σχεδιασμούς σας: 
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Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με παρουσιάσεις, ή απλώς να μετατρέψετε παρουσιάσεις 
PowerPoint σε παρουσιάσεις Prezi: 
 

 
 

Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Library [Βιβλιοθήκη] για να πάρετε 
λίγη έμπνευση: 
 

 

 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://prezi.com/learn/ 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://prezi.com/it/learn/ 
⋅ Οδηγίες στα Τουρκικά: https://www.youtube.com/watch?v=JhWGBzhRdjs 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: https://www.youtube.com/watch?v=bUuarfKwSwk 
⋅ Οδηγίες στα Ισπανικά: https://prezi.com/es/learn/ 
  

https://prezi.com/learn/
https://prezi.com/it/learn/
https://www.youtube.com/watch?v=JhWGBzhRdjs
https://www.youtube.com/watch?v=bUuarfKwSwk
https://prezi.com/es/learn/
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6.2. Εργαλεία δημιουργίας απεικονίσεων [animation] 
 

Άλλη μια πολύ χρήσιμη κατηγορία εργαλείων για την υποστήριξη των διδακτικών & 
μαθησιακών δραστηριοτήτων για αυτούς που ασχολούνται με τις απεικονίσεις και τη 
δημιουργία. Το TCC VET προτείνει 4 εργαλεία, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
όχι μόνο για εφαρμογή στον κλάδο των τεχνών, αλλά ως γενικό υποστηρικτικό υλικό 
για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, καθώς και άλλων οριζόντιων δεξιοτήτων. 
 
 
6.2.1. MakeaGif 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Πρόκειται για ένα πολύ σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, καθώς τα GIF αποτελούν τη 
νούμερο 1 τάση στις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Τα GIF λειτουργούν ως 
μια κωδικοποιημένη και σύντομη απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση, την οποία 
χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι νέοι, γι’ αυτό ίσως τώρα είναι η ευκαιρία σας να 
συμβαδίσετε μαζί τους και να ενσωματώσετε αυτήν την τεχνική στα μαθήματά σας. 
Με την υποστήριξη της πλατφόρμας, μπορείτε να μεταμορφώσετε οποιοδήποτε 
ψηφιακό υλικό σε ένα GIF: Εικόνες, βίντεο από το YouTube, δημοσιεύσεις στο 
Facebook, οποιοδήποτε βίντεο, ή και λήψεις από την κάμερα του υπολογιστή σας 
για να δημιουργήσετε απευθείας ένα GIF. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια την 
πλατφόρμα για να αποθηκεύσετε τα GIF σας. 
Υπάρχουν επίσης και οι TOP CATEGORIES [Κορυφαίες κατηγορίες], τις οποίες 
μπορείτε να δείτε και να αποφασίσετε τι αρμόζει καλύτερα στην τάξη σας. 
Τα GIF δεν αποτελούν κάποια ουσιαστική αναβάθμιση του περιεχομένου σας, 
μπορούν όμως να αλληλοεπιδράσουν με τους μαθητές και να κερδίσουν γρήγορα το 
ενδιαφέρον τους. Είναι δυναμικά και πολύ δημιουργικά! 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Αρχικά, αναζητήστε στο διαδίκτυο το make a gif https://makeagif.com/ 
 

 

https://makeagif.com/
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2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο. Αυτή, είναι η πρώτη σελίδα που θα σας εμφανιστεί: 
 

 
 
3. Προφανώς, οι πληροφορίες εδώ είναι υπερβολικά πολλές· ωστόσο, θα 

προχωράτε βήμα-βήμα για αρχή, γι’ αυτό ξεκινήστε με τη δημιουργία ενός 
λογαριασμού. Θα συμπληρώσετε το email σας, ένα όνομα χρήστη, καθώς και 
έναν κωδικό πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν εξατομικευμένο λογαριασμό. 
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο captcha – I’m not a robot [Δεν είμαι ρομπότ] - και 
SIGN ME UP [Ολοκλήρωση Εγγραφής]! 
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4. Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε την Premium [επί πληρωμή] έκδοση, εάν το 
επιθυμείτε. Απεικονίζεται η επιλογή από κάτω: 

 

 
 
 
 
Η δημιουργία ενός GIF από το μηδέν εξακολουθεί να είναι μια σχετικά δύσκολη 
διαδικασία, γι’ αυτό η πλατφόρμα σας προσφέρει οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://medium.com/@makeagif/how-to-create-a-gif-from-photos-84d7ce164322  
Είναι στην ουσία ένα παράδειγμα, στο οποίο κάποιος από την πλατφόρμα σας 
εξηγεί σύντομα τη διαδικασία δημιουργίας ενός GIF. Έχει συλλέξει φωτογραφίες του 
εαυτού του με ορισμένα σημαντικά πρόσωπα, και αντί να δημιουργήσει ένα στατικό 
άλμπουμ φωτογραφιών, έφτιαξε ένα GIF. Πρέπει να ακολουθήσετε 4 βασικά βήματα:  
* Επιλέξτε τις φωτογραφίες σέρνοντάς τις στο κατάλληλο κουτί ή απλά 
μεταφορτώνοντάς τις,  
* επιλέξτε τη σειρά που αυτές θα εμφανίζονται,  
* επιλέξτε την ταχύτητα εναλλαγής τους  
* είτε μοιραστείτε το με άλλους, είτε κατεβάστε το. 
 
5. Ας δοκιμάσουμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα GIF. Θα ασχοληθούμε με την 

επιλογή YOUTUBE TO GIF  
Σημαντική σημείωση: τα περισσότερα GIF δεν έχουν ήχο, μπορείτε όμως να 
ενεργοποιήσετε τον ήχο, εάν το επιθυμείτε! 

Σημείωση: η μικρή πρόταση εδώ σας προειδοποιεί ότι «μετά από 

την 3-ημερών δοκιμαστική περίοδο, θα χρεώνεστε $11,95/μήνα 

μέχρι να ακυρώσετε τη συνδρομή σας». Ο δωρεάν λογαριασμός 

θα σας είναι κατά πάσα πιθανότητα αρκετός… 

https://medium.com/@makeagif/how-to-create-a-gif-from-photos-84d7ce164322
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Το παράδειγμα θα περιέχει ένα βίντεο με τοπία. Ας αποκόψουμε ορισμένα 
δευτερόλεπτα από το βίντεο για να δημιουργήσουμε ένα νέο GIF.  
Αρχικά επιλέξτε ένα βίντεο, π.χ.  https://www.youtube.com/watch?v=TAVOzguetSI 
και μετά προσπαθήστε να απομονώσετε λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία θα συνιστούν 
το περιεχόμενο του GIF. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το απόσπασμα αυτό δεν θα 
πρέπει να είναι μακροσκελές. Το ιδανικό μέγεθος είναι 4-7 δευτερόλεπτα. Εντοπίζετε 
το συγκεκριμένο μέρος του βίντεο και σημειώνετε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα 
έναρξης και λήξης του. Σε αυτήν την περίπτωση «απομονώνουμε» το μέρος από το 
2:33 μέχρι το 2:40. 
 

 
 
6. Εδώ εισάγετε τη διεύθυνση URL του YouTube βίντεο: 

Στη συνέχεια πατάτε PLAY [Αναπαραγωγή], και έτσι θα δείτε ολόκληρο το 
βίντεο να ανεβαίνει. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα επεξεργασίας. 

https://www.youtube.com/watch?v=TAVOzguetSI
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Όπως αναφέραμε παραπάνω, έχετε ήδη απομονώσει το επιθυμητό απόσπασμα, γι’ 
αυτό και τώρα θα πάτε να το βρείτε στον χρονομετρητή GIF. Μπορείτε είτε να 
εισάγετε το δευτερόλεπτο εκκίνησης στον χρονομετρητή, ή να χρησιμοποιήσετε τη 
μπάρα για να τον επιλέξετε (και τα δύο στον Start time [Χρόνος εκκίνησης]). Έπειτα, 
θα ορίσετε τη διάρκεια του GIF (σας συνιστούμε να μην ξεπερνά τα 7 δευτερόλεπτα). 
Και, στη συνέχεια, την ταχύτητα του GIF, η οποία θα ορίζει το πόσο γρήγορο θα είναι 
το GIF σας, δηλαδή εάν θα είναι σε αργή κίνηση, ή πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό 
εξαρτάται από το περιεχόμενο του GIF.  
Το επόμενο βήμα αφορά στην CAPTION [Λεζάντα], η οποία βρίσκεται στα αριστερά, 
όπου μπορείτε να εισάγετε μια-δυο λέξεις. Τα αυτοκόλλητα μπορούν να δώσουν 
περισσότερη έμφαση στο GIF σας.  
Εάν το επιθυμείτε, ενεργοποιήστε τον ήχο, δίνει σίγουρα περισσότερη ζωντάνια στο 
GIF.  
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο CONTINUE TO PUBLISHING [Συνέχεια προς τη 
δημοσίευση]  
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  Εδώ βλέπετε τις ρυθμίσεις του GIF σας. 
  Δώστε όνομα στο GIF σας. 
  Στο αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε 
       να επιλέξετε την κατηγορία που επιθυμείτε.       
        Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε hashtags, να      
        ρυθμίσετε τις προτιμήσεις ιδιωτικότητας, και να  
              ολοκληρώσετε τη δημιουργία του GIF σας! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Αυτός είναι ο μοναδικός σύνδεσμος για το GIF σας https://makeagif.com/gif/life-

is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo. 
 
Και εδώ βλέπετε αυτό που μόλις δημιουργήσατε: 
 

 

https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo
https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo
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Ας εξηγήσουμε τα σύμβολα, ξεκινώντας από το κάτω αριστερά που βλέπετε στην 
οθόνη σας: 
Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το GIF σε ένα άλμπουμ ή να το κατεβάσετε. 
Μπορείτε να λάβετε τον σύνδεσμο γι’ αυτό το GIF ή να το αναφέρετε ως απρεπές για 
κάποια ομάδα-στόχο. 
Τώρα, ας δούμε τις επιλογές στην πάνω δεξιά μεριά της οθόνης σας. 
Ο τίτλος που δώσατε εδώ αναγράφει “Life is amazing”, μαζί με το όνομα του 
δημιουργού, την επιλεγμένη κατηγορία, και, φυσικά, μια παραπομπή στο βίντεο από 
όπου προέρχεται. Εδώ βρίσκονται και τα hashtags σας. 
Τέλος, στα έγχρωμα τετράγωνα, μπορείτε να δείτε όλα τα κανάλια μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαμοιρασμό του GIF 
σας. 
 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 
⋅ https://www.youtube.com/watch?v=mPQQXAPWqHw/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mPQQXAPWqHw/
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6.2.2. Powtoon 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Η ιστοσελίδα του Powtoon διηγείται μια όμορφη ιστορία, η οποία περιγράφει τον 
τρόπο που δημιουργήθηκε αυτό το εργαλείο: Το 2012, τέσσερεις φίλοι συναντήθηκαν 
σε μια καφετέρια για να λύσουν ένα πρόβλημα: Πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει 
ένα μήνυμα, χωρίς να κάνει το κοινό του να νυστάξει, ή να σκρολάρει στο Facebook 
κάτω από το τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης; Η απάντηση φαινόταν 
απλή, και έγκειτο στα βίντεο με κινούμενες απεικονίσεις! Όμως, η συνεργασία με ένα 
στούντιο απεικονίσεων μπορεί να πάρει εβδομάδες και να κοστίσει χιλιάδες ευρώ. Οι 
τέσσερεις φίλοι μας αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσουν ένα εργαλείο 
που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας που επιθυμεί να επικοινωνήσει 
αποτελεσματικά το μήνυμά του. 
Τι είναι το Powtoon; Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσετε παρουσιάσεις και βίντεο με την βοήθεια όμορφων απεικονίσεων, 
χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό. Αυτό που 
το κάνει να ξεχωρίζει, είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ έξυπνο και ευκολόχρηστο 
λογισμικό απεικονίσεων, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία όμορφων και ελκυστικών 
βίντεο, χωρίς να χρειάζεται ένας ειδικός. Εξάλλου, σημαντική προσθήκη του 
Powtoon αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ειδικές εκπαιδευτικές λύσεις, 
εμπλουτισμένες με έτοιμους σχεδιασμούς για μια τάξη.  
Η βασική έκδοση του Powtoon είναι δωρεάν. Είναι αρκετά καλή, όμως επιβάλλει 
ορισμένους περιορισμούς στους χρήστες: το λογότυπο, καθώς η φράση “created by 
Powtoon" [δημιουργήθηκε από το Powtoon] εμφανίζεται πάντα στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης αλλά και στο τέλος του βίντεο, ενώ το μέγιστο μήκος των βίντεο 
που μπορείτε να δημιουργήσετε περιορίζεται στα 3 λεπτά, και ο μέγιστος 
αποθηκευτικός χώρος που δικαιούστε ανέρχεται στα 100 MB. Τίποτα το σπουδαίο, 
λοιπόν, λάβετε όμως υπόψη και τις επαγγελματικές εκδόσεις, μιας και διατίθενται σε 
ελκυστικές τιμές για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
Η ιστοσελίδα του Powtoon είναι πολύ εύκολη στη χρήση, δεν σημαίνει όμως ότι δεν 
προσφέρει πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης στα περιεχόμενα και στις λύσεις που 
ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Συνεπώς, σας προτείνουμε να εξασκηθείτε λίγο, 
προτού ξεκινήσετε να δημιουργείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο και τις παρουσιάσεις σας. 
Ας δούμε πώς μπορείτε να προχωρήσετε:  
 
1. Μέσω της αγαπημένης σας μηχανής αναζήτησης, πηγαίντε στην ιστοσελίδα 

www.powtoon.com. Μπορείτε να εισέλθετε απευθείας μέσω των Education 
solutions [Εκπαιδευτικών λύσεων]. 

http://www.powtoon.com/
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2. Κάνοντας κλικ στο Powtoon Education [Εκπαίδευση Powtoon], θα οδηγηθείτε 

στην αρχική σελίδα, μέσω της οποίας θα μπορείτε να δείτε για πρώτη φορά τα 
εκπαιδευτικά περιεχόμενα. Έπειτα, επιστρέψτε στο πάνω μέρος της σελίδας και 
κάντε κλικ στο κουμπί Try it free [Δοκιμάστε το δωρεάν] ή Sign up free 
[Εγγραφείτε δωρεάν]. 

 

 
 
3. Όποιο κουμπί κι αν επιλέξετε, θα χρειαστεί τώρα να δημιουργήσετε τον 

λογαριασμό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google, Facebook, Microsoft 
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ή LinkedIn λογαριασμό σας (εάν έχετε έναν) ή να συνεχίσετε με την εγγραφή, 
συμπληρώνοντας όλα τα πεδία με τις πληροφορίες που απαιτούνται: 

 

 
 
4. Παρόλο που επιλέξατε τη δωρεάν έκδοση του Powtoon, η ιστοσελίδα σας δίνει 

αυτόματα την ευκαιρία να ξεκινήσετε για 4 μέρες να χρησιμοποιείτε την Premium 
[επί πληρωμή] έκδοση, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις λειτουργίες στις οποίες 
έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της έκδοσης επί πληρωμή. Όταν λήξει η 
δοκιμαστική περίοδος, θα αντιμετωπίζετε και πάλι τους προαναφερόμενους 
περιορισμούς. Όμως, μην πανικοβάλλεστε: θα μπορείτε να συνεχίσετε με σχεδόν 
όλα όσα χρειάζεστε! 

 

 
 

Αυτός είναι ο πίνακας διαχείρισής σας. Αφού εγγραφείτε, κάθε φορά που συνδέεστε, 
θα καταλήγετε αυτόματα εδώ, με τη δυνατότητα να δείτε τα προηγούμενα Powtoons 
σας και να δημιουργήσετε νέες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τους ήδη 
διαθέσιμους σχεδιασμούς, είτε εισάγοντας τα αρχεία σας, είτε ξεκινώντας από την 
αρχή. 
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5. Φυσικά, εάν δεν μπορείτε να συνεχίσετε με τις Premium add-ons [προσθήκες επί 

πληρωμή], σκεφτείτε να προχωρήσετε με τις επί πληρωμή επιλογές. Κάντε κλικ 
στο See EDU plans [Δείτε τα προγράμματα EDU]:

 
 
Οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές προσφορές για Premium [επί πληρωμή] λογαριασμούς 
είναι οι παρακάτω: 

 
 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://www.powtoon.com/tutorials/ 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=osC20D7nWuo 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: https://www.youtube.com/watch?v=a2vCYjQlwO4 

 

https://www.powtoon.com/tutorials/
https://www.youtube.com/watch?v=osC20D7nWuo
https://www.youtube.com/watch?v=a2vCYjQlwO4
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6.2.3. ThingLink 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
To ThingLink είναι ένα εργαλείο που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες εντός 
τάξης. Ανεξάρτητα από το εγχείρημα ή τις διαθέσιμες τεχνολογίες, μπορείτε να 
ενσωματώσετε το ThingLink στην τάξη σας. Εσείς, ως εκπαιδευτικός, θα 
μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα, το οποίο οι μαθητές θα χρησιμοποιούν για να 
δουν/ανασκοπήσουν πληροφορίες ή για να ολοκληρώσουν μια εργασία. Οι μαθητές 
θα μπορούσαν να εργαστούν σε ομάδες ή ατομικά για να δημιουργήσουν ένα, 
ανάλογα με τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις συσκευές εντός και εκτός της τάξης. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ThingLink ως έναν εναλλακτικό τρόπο καταιγισμού 
ιδεών, για να γνωριστείτε μεταξύ σας με τη χρήση μιας ομαδικής φωτογραφίας ή και 
για τη δημιουργία ενός ολόκληρου μαθήματος σε ένα ThingLink, 
συμπεριλαμβάνοντας συνδέσμους και ηχητικές οδηγίες, περιεχόμενο βίντεο και 
συνδέσμους που οδηγούν στην εργασία ή σε ένα κουίζ. Αντί να ετοιμάσετε μια 
παρουσίαση PowerPoint, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας με μια απλή εικόνα, 
χρησιμοποιώντας το ThingLink. Ένα καινούργιο, διασκεδαστικό εργαλείο για να 
χρησιμοποιήσετε στην τάξη.  
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
Ετοιμαστείτε να χρησιμοποιήσετε το ThingLink με τους μαθητές σας, για 
παράδειγμα, για να αναβαθμίσετε τα οπτικά στοιχεία και τις επιλογές της 
παρουσίασής σας! Θα χρειαστεί μόνο να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα 
www.thinglink.com και είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε την πρώτη σας παρουσίαση 
με το ThingLink. 
 
1. Ξεκινήστε να συνδέεστε στο διαδίκτυο με τον υπολογιστή σας. Ανοίξτε τον 

περιηγητή σας (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... ή όποιον άλλον 
προτιμάτε) και πραγματοποιήστε αναζήτηση με τη λέξη "ThingLink”. 

 

http://www.thinglink.com/
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2. Η αρχική σελίδα του ThingLink θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Τώρα θα χρειαστεί 

να εγγραφείτε. 

 
· 
3. Για να δημιουργήσετε τον δικό σας ThingLink λογαριασμό, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς: Google, Facebook, 
Twitter, Clever και Microsoft. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε με την εγγραφή 
συμπληρώνοντας όλα τα πεδία με τις πληροφορίες που απαιτούνται: 
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4. Απέχετε μόλις δύο βήματα από το να ξεκινήσετε την ThingLink παρουσίασή σας· 
θα εμφανιστούν 3 επιλογές αφότου συνδεθείτε. Διαλέξτε την καταλληλότερη 
επιλογή για εσάς. Για ποιος σκοπούς θα χρησιμοποιήσετε το ThingLink; 

 

 
 
5. Τώρα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένες πληροφορίες για να χρησιμοποιήσετε 

το ThingLink με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Συμπληρώστε το όνομά σας, 
επιλέξτε τον ρόλο σας (εκπαιδευτικός ή μαθητής) και γεμίστε τα πεδία με τις 
απαιτούμενες πληροφορίες. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, θα είστε έτοιμοι! 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Microsoft, Google, 

Clever, Facebook ή Twitter λογαριασμός σας, χωρίς να 

δημιουργήσετε έναν νέο ThingLink λογαριασμό 
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6. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό βίντεο, στο οποίο θα δείτε όλες 

τις λειτουργίες του ThingLink, ενώ ορισμένα αναδυόμενα μηνύματα θα σας 
καθοδηγήσουν κατά τη δημιουργία της πρώτης σας παρουσίασης με τη χρήση 
αυτού του σπουδαίου εργαλείου. Ένας νέος, καινοτόμος τρόπος προσέγγισης 
των μαθητών σας! 

 
 
 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 
⋅ https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-

the-ThingLink-editor 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 
⋅ https://www.youtube.com/watch?v=rnPUda7vjjM 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: https://www.youtube.com/watch?v=JsUDPGaxBJk 
  

https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-the-ThingLink-editor
https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-the-ThingLink-editor
https://www.youtube.com/watch?v=rnPUda7vjjM
https://www.youtube.com/watch?v=JsUDPGaxBJk
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6.2.4. Animaker 
 

Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Animaker είναι ένα λογισμικό απεικόνισης τύπου κάν’ το-μόνος-σου, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ανήκουν στον κλάδο της εκπαίδευσης, αλλά και με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Παρέχεται από μια πλατφόρμα για αρχάριους, μη-
σχεδιαστές & επαγγελματίες, για τη δημιουργία απεικονίσεων και ζωντανής-δράσης 
βίντεο, βοηθώντας έτσι μια πληθώρα ανθρώπων στο να δημιουργήσουν βίντεο 
επαγγελματικού επιπέδου, χωρίς να είναι σχετικά καταρτισμένοι, αλλά και χωρίς 
σχετική εξωτερική βοήθεια. Όλα ξεκινούν από ένα απλό περιβάλλον εργασίας 
συρσίματος (drag and drop), έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέτετε/επεξεργάζεστε 
στοιχεία, αλλά και με πολλούς έτοιμους σχεδιασμούς, έτσι ώστε να μπορέσετε να 
ξεκινήσετε, ακόμα κι αν δεν είστε ακόμα σίγουροι για το πως θέλετε να παρουσιαστεί 
το βίντεό σας. Υπάρχει, επίσης, μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη εικόνων, 
χαρακτήρων, ήχων, και πολλών άλλων στοιχείων, τα οποία μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στα βίντεό σας. Το Animaker είναι λογισμικό τύπου freemium 
[απεριόριστη δωρεάν χρήση με περιορισμένες δυνατότητες], πράγμα που σημαίνει 
ότι εξαρτάται από τη δική σας κρίση το εάν οι βασικές του λειτουργίες καλύπτουν τις 
ανάγκες σας (που θα έπρεπε!) ή θα χρειαστείτε περισσότερες, συνεπώς θα πρέπει 
να δείτε τον σχετικό τιμοκατάλογο. 
Το λογισμικό είναι 100% διαδικτυακό (δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποιο 
πρόγραμμα), αλλά και πολύ εύκολο στη χρήση. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Το πρώτο βήμα για να μπείτε στο Animaker είναι να χρησιμοποιήσετε τον 

αγαπημένο σας περιηγητή και να αναζητήσετε την ιστοσελίδα 
https://www.animaker.com/: 

 

https://www.animaker.com/
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2. Η αρχική σελίδα του Animaker θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στην πάνω δεξιά 

γωνία, θα βρείτε ένα κουμπί, με το οποίο θα μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα 
προτίμησής σας (δεν υπάρχουν και πολλές άλλες διαθέσιμες γλώσσες πέραν 
των Αγγλικών…). Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, μπορείτε να εγγραφείτε με ένα 
απλό κλικ, αλλά πρώτα, αφιερώστε 2 λεπτά για να εξερευνήσετε την ιστοσελίδα, 
ώστε να έχετε μια γενική θεώρηση των αμέτρητων λειτουργιών που προσφέρει 
το Animaker στους χρήστες του! 

 
 

 
 
3. Όταν κάνετε κλικ για να συνδεθείτε, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Μπορείτε 

να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε το προφίλ σας στο Facebook ή στο 
Google (εάν έχετε ένα) ή εάν θα συμπληρώσετε τον πίνακα με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται: 

Κάντε κλικ εδώ για να 
επιλέξετε τη γλώσσα 
και να συνδεθείτε 
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4. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα αποκτήσετε άμεσα πρόσβαση 

στον πίνακα διαχείρισής σας. Αυτός αναγράφει τις δυνατότητες που σας 
προσφέρει το Animaker για τη δημιουργία βίντεο με απεικονίσεις. 
Αυτό που θα εμφανιστεί μπροστά σας είναι η δωρεάν έκδοση αυτής της όμορφης 
εφαρμογής. Εάν το προτιμάτε, μπορείτε να πάτε στον διαθέσιμο τιμοκατάλογο 
και να επιλέξετε το πακέτο αναβάθμισης που επιθυμείτε, όμως, για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, το πλέον πιθανόν είναι οι δωρεάν λειτουργίες που σας 
παρέχονται να είναι αρκετές! 

 

ή 
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5. Παρατηρήστε προσεκτικά το παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης: εάν νιώθετε άνετα 

με ένα τέτοιο εργαλείο, επειδή χρησιμοποιείτε ήδη κάτι αντίστοιχο, μπορείτε να 
ξεκινήσετε να δημιουργείτε τις απεικονίσεις σας, επιλέγοντας, για παράδειγμα, 
από τα μέσα της σελίδας τη μορφή του βίντεό σας, τον τελικό προορισμό του, και 
ούτω καθεξής. Όμως, εάν χρειάζεται να μάθετε την τεχνική, καλό θα ήταν να πάτε 
στα εκπαιδευτικά βίντεο, κάνοντας κλικ στο κουμπί Tutorials στην κάτω αριστερή 
γωνία. 
Όπως κι αν αποφασίσετε να συνεχίσετε, το Animaker βοηθά βήμα-βήμα στη 
δημιουργία των δραστηριοτήτων σας, όμως, έχετε τόσες πολλές λειτουργίες στη 
διάθεσή σας, που με λίγη εξάσκηση, δύνασθε να επιτύχετε εξαιρετικά 
αποτελέσματα! 

 
6. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλετε να δημιουργήσετε ένα τετράγωνο βίντεο 

απεικόνισης. Κάνοντας κλικ στο παραπάνω κυκλωμένο κίτρινο εικονίδιο, θα 
βρεθείτε σε μια νέα σελίδα, στην οποία θα βρείτε διάφορους 
προκατασκευασμένους σχεδιασμούς, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι βάσει των 
διαφορετικών σκοπών για τους οποίους προορίζονται: 

 

Κάντε κλικ εδώ για να 

δείτε τα εκπαιδευτικά 

βίντεο 
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7. Επιλέξτε τον αγαπημένο σας σχεδιασμό, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, και κάντε 

κλικ στο σχετικό εικονίδιο. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης σας δείχνει όλες τις 
εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε το βίντεό σας, 
ξεκινώντας από αυτόν τον σχεδιασμό: 

 

 
 
Μπορεί να φαίνεται κάπως περίπλοκο, αλλά δεν είναι. Το Animaker θα είναι δίπλα 
σας καθ’ όλη τη διαδικασία, καθιστώντας την όλη εμπειρία πιο φιλική. Και εάν αυτό 
δεν σας είναι αρκετό, να έχετε στο νου σας ότι υπάρχουν και τα εκπαιδευτικά βίντεο! 
 
 

Κάντε κλικ εδώ 
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Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://tool.animaker.com/dashboard/editProject/4wh6RCIweVhe 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 

https://tool.animaker.it/dashboard/editProject/EdPf4hPqUykx 
⋅ Οδηγίες στα Τουρκικά: https://www.youtube.com/watch?v=xOXUQm3W5to 
⋅ Οδηγίες στα Ισπανικά: 

https://tool.animaker.es/dashboard/editProject/Fl7qaNbWFD8T 
  

https://tool.animaker.com/dashboard/editProject/4wh6RCIweVhe
https://tool.animaker.it/dashboard/editProject/EdPf4hPqUykx
https://www.youtube.com/watch?v=xOXUQm3W5to
https://tool.animaker.es/dashboard/editProject/Fl7qaNbWFD8T
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6.3. Εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας και αξιολόγησης  
 

Το TCC VET προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους καθηγητές 6 καλά 
παραδείγματα διαδραστικών εργαλείων, των οποίων τα χαρακτηριστικά 
προσιδιάζουν αρκετά σε τυπικές σχολικές δραστηριότητες: αποθήκευση των 
περιεχομένων, εύκολη αξιολόγηση, εξάσκηση στην τάξη και στο σπίτι. Άρα, γίνεται 
λόγος για τυπικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως διενεργούνται με έναν 
διαφορετικό και αποδοτικό τρόπο. 
 
 
6.3.1. Google Keep 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Google Keep είναι μια εφαρμογή καταγραφής σημειώσεων, η οποία έχει 
αναπτυχθεί από την Google. Από το 2013, το Google Keep είναι διαθέσιμο 
διαδικτυακά, αλλά και ως εφαρμογή για Android και iOS. Το Keep προσφέρει μια 
πληθώρα λειτουργιών για την καταγραφή σημειώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κειμένων, λιστών, εικόνων και ήχων. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν υπενθυμίσεις, 
οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο Google Now. Το κείμενο από τις εικόνες μπορεί 
να εξαχθεί χρησιμοποιώντας λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, ενώ οι 
ηχογραφήσεις μπορούν να απομαγνητοφωνηθούν. Το περιβάλλον εργασίας 
επιτρέπει τη μονόστηλη ή την πολύστηλη εμφάνιση. Οι σημειώσεις μπορούν να είναι 
έγχρωμες, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σημάνσεις για καλύτερη 
οργάνωση. Μετά από ορισμένες μεταγενέστερες αναβαθμίσεις, έχει προστεθεί η 
λειτουργία καρφιτσώματος σημειώσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε κοινές 
σημειώσεις με άλλους χρήστες του Keep, τις οποίες θα τροποποιείτε σε ζωντανό 
χρόνο. 
Όσο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αυτή, θα αντιληφθείτε σύντομα ότι μπορεί να σας 
φανεί χρήσιμη για πάρα πολλές εργασίες: 
⋅ Δημιουργήστε σημειώσεις και λίστες, θέστε υπενθυμίσεις ώρας και τοποθεσίας, 

και τικάρετε όσες εργασίες έχετε ολοκληρώσει. 
⋅ Προσθέστε έναν συνεργάτη στις σημειώσεις και στις λίστες σας, και κάντε 

πράγματα μαζί. 
⋅ Προσθέστε φωτογραφίες και ζωγραφιές, ή απλά ζωγραφίστε πάνω στις 

φωτογραφίες σας. 
⋅ Εκφράστε τις σκέψεις σας. Το Keep θα τις απομαγνητοφωνήσει για εσάς. 
⋅ Πραγματοποιήστε αναζήτηση στις σημειώσεις σας ανάμεσα σε αυτόματα 

δημιουργημένες θεματολογίες. 
⋅ Ομαδοποιήστε τις σημειώσεις σας με τις κατάλληλες σημάνσεις. 
⋅ Αποκτήστε πρόσβαση στις σημειώσεις σας από οποιαδήποτε συσκευή, η οποία 

θα συγχρονίζεται αυτόματα με το κινητό σας, το τάμπλετ, το ρολόι, και τον 
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φορητό υπολογιστή σας, μέσω της ιστοσελίδας του Google Keep, ή της 
εφαρμογής του Chrome. 

⋅ Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές “Ok Google” για να “σημειώσετε κάτι” ή 
“να προσθέστε κάτι στη λίστα με τα πράγματα που έχετε να κάνετε”. 

 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Ανοίξτε τον περιηγητή σας (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... ή όποιον 

άλλον προτιμάτε) και αναζητήστε τη λέξη "google keep" για να οδηγηθείτε στην 
ιστοσελίδα https://www.google.com/keep/ απ’ όπου μπορείτε να το κατεβάσετε.  

 
 
2. Η αρχική σελίδα του Google Keep θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Τώρα, θα 

πρέπει να εγγραφείτε για να συνεχίσετε, γι’ αυτό και θα κάνετε κλικ στο “Try 
Google Keep” [Δοκιμάστε το Google Keep]: 

https://www.google.com/keep/
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3. Για να χρησιμοποιήσετε το Keep, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Google. Εάν 

έχετε ήδη έναν, χρησιμοποιήστε τον. Εάν όχι, η δημιουργία ενός νέου 
λογαριασμού είναι αρκετά εύκολη και γρήγορη. 
Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη έναν λογαριασμό Google, και δοκιμάζετε να δείτε τι 
θα συμβεί όταν κατεβάσετε το Keep, ή ακόμα καλύτερα, όταν επιλέξετε το Keep 
από τις εφαρμογές Google που έχετε ήδη διαθέσιμες δωρεάν στον υπολογιστή ή 
τη φορητή συσκευή σας. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τα εικονίδια 
των εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι, 
ιδιαίτερα το εικονίδιο του μικροφώνου, αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρισμένες 
και χρήσιμες λειτουργίες του Keep, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια 
φωνητική σημείωση που θα παραμείνει αποθηκευμένη και δύναται να 
απομαγνητοφωνηθεί: 

 



 

 

 55 

 
 
4. Κάνοντας κλικ στο μεγάλο και έγχρωμο “συν” στα δεξιά, θα προσθέσετε μια νέα 

σημείωση, ενώ τα εικονίδια στην κάτω μεριά (συμπεριλαμβανομένου του 
μικροφώνου) θα σας δώσουν τη δυνατότητα να προσθέσετε μια ή περισσότερες 
εικόνες σε μια οποιαδήποτε σημείωση, να ορίσετε τις σημάνσεις, να 
τροποποιήσετε, αποθηκεύσετε ή διαγράψετε τις σημειώσεις σας, κλπ. 
Όταν χρησιμοποιείτε το Keep, μην ξεχνάτε να συγχρονίζετε τη συσκευή σας με 
τις άλλες που έχετε: έτσι, οι σημειώσεις σας θα εμφανίζονται παντού, και θα είναι 
πάντα ενημερωμένες! 
 

 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=KwU4aA63hpA 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=CA4wsuXCnPc 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά https://www.youtube.com/watch?v=TXM6n6Uz_Xg 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KwU4aA63hpA
https://www.youtube.com/watch?v=CA4wsuXCnPc
https://www.youtube.com/watch?v=TXM6n6Uz_Xg
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6.3.2. OneNote 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το OneNote της Microsoft είναι στην ουσία ένα ψηφιακό σημειωματάριο, το οποίο 
είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου. Σχεδιασμένο για να συλλέγει πληροφορίες από 
άλλα προγράμματα ή από το διαδίκτυο, σε συνδυασμό με αυτές που καταγράφονται 
από τον χρήστη, προσφέρει μια εξαιρετικά ευέλικτη δομή, η οποία διευρύνει κατά 
πολύ τις δυνατότητες χρήσης του. Τα δεδομένα τηρούνται σε τετράδια, τα οποία 
χωρίζονται σε καρτέλες, και αυτές με τη σειρά τους χωρίζονται σε σελίδες. Καθένα 
από αυτά τα μέρη είναι συνδεδεμένο με τα άλλα στα πλαίσια ενός δικτύου 
πληροφοριών, και μπορούν να αντιγραφούν ή να μετακινηθούν από το ένα τετράδιο 
στο άλλα με ένα κλικ. 
Επιπλέον, το OneNote έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε φορητές συσκευές 
(τάμπλετ και κινητά) και περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες ψηφιακής γραφής (οι 
οποίες απουσιάζουν από τη διαδικτυακή έκδοση), αξιοποιώντας την ενσωματωμένη 
τεχνολογία αναγνώρισης γραφής των Windows, η οποία επιτρέπει τη μετατροπή 
χειρόγραφων σημειώσεων σε επεξεργάσιμο κείμενο. 
Με την εγκατάσταση μιας προσθήκης, η οποία διατίθεται δωρεάν, το πρόγραμμα 
σας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να εισάγετε και να υπολογίζετε μαθηματικές 
εξισώσεις. 
Το OneNote εγκαθιστά στον υπολογιστή σας έναν ειδικό εκτυπωτή (που 
αναγράφεται ως "Send to OneNote" [Αποστολή στο OneNote]), ο οποίος είναι 
κατάλληλος για αποκόμματα διαφόρων εικονιζόμενων αντικειμένων. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
Το OneNote της Microsoft είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα διαχείρισης 
σημειώσεων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft και διατίθεται δωρεάν με 
εμπορική άδεια. Αποτελεί μέρος του προσωπικού πακέτου παραγωγικότητας 
[personal productivity package] του Microsoft Office, και είναι διαθέσιμο για 
Windows, macOS, iOS και Android. Το 2016, η Microsoft συμπεριέλαβε το OneNote 
στη σουίτα των Windows 10, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι αυτομάτως διαθέσιμο 
για όλους όσοι χρησιμοποιούν αυτό το λειτουργικό σύστημα. Όσοι χρησιμοποιούν 
διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή/και δεν έχουν το πακέτο του Microsoft Office, 
εξακολουθούν να μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την τελευταία, αυτοτελή έκδοση, 
η οποία έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη ως OneNote 2016 
(https://www.onenote.com/download). 
Καθώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να αποκτήσετε το OneNote, βάσει του 
λειτουργικού σας συστήματος και του εγκατεστημένου λογισμικού, σας 
παρουσιάζουμε εδώ την ευκολότερη λύση που είναι διαθέσιμη για όλους, η οποία 
δεν είναι άλλη από το να κατεβάσετε το OneNote 2016. 
 

https://www.onenote.com/download
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1. Ανοίξτε τον περιηγητή σας και ζητήστε από τη μηχανή αναζήτησης να κατεβάσει 
το OneNote 2016: 

 

 
 
2.  Θα σας εμφανιστεί μια σελίδα διαλόγου, η οποία θα πρέπει να είναι στη γλώσσα 

της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Εάν δεν συμβεί αυτό, ή εάν προτιμάτε να 
χρησιμοποιήσετε μια άλλη γλώσσα, μπορείτε να την αλλάξετε με ένα κλικ στο 
κουμπί στην κάτω αριστερή γωνία. Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, κάντε κλικ στη 
Λήψη. 
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3. Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης στον υπολογιστή σας και, στη 
συνέχεια, εκτελέστε το OneNote από το μενού εκκίνησης. Το OneNote είναι 
πλέον διαθέσιμο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως ένα ευέλικτο και έξυπνο 
εργαλείο οργάνωσης για τις δραστηριότητές σας, ως σημειωματάριο, ή ως 
οτιδήποτε χρειάζεστε για τη δουλειά σας, τον ελεύθερο χρόνο σας, την 
προσωπική ζωή σας κλπ. 

 

 
 

Επιλέξτε μια ημερομηνία και 
καταγράψτε εδώ τις δραστηριότητές σας 
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Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://www.youtube.com/watch?v=_2DYm1n9Nr4 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=3rLQz_TFD34 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: https://www.youtube.com/watch?v=iqAjLEvCe1E 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_2DYm1n9Nr4
https://www.youtube.com/watch?v=3rLQz_TFD34
https://www.youtube.com/watch?v=iqAjLEvCe1E
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6.3.3. Padlet 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές να συλλέγουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου, και να τις μεταφορτώνουν 
στον ψηφιακό πίνακα του Padlet με ένα απλό σύρσιμο (drag & drop). Στον ψηφιακό 
πίνακα του Padlet μπορούν να προστεθούν βίντεο, κείμενα, υπερσύνδεσμοι, εικόνες, 
κλπ., ενώ αυτά μπορούν να οργανωθούν, όπως ακριβώς γίνεται σε έναν 
παραδοσιακό πίνακα σχολικής τάξης, που συνήθως ήταν γεμάτος με ανακοινώσεις 
και σημειώσεις. Οι μαθητές μπορούν να μεταφορτώσουν αρχεία που έχουν 
δημιουργήσει, με δραστηριότητες ή εργασίες, ενώ όλα αυτά μπορούν να 
διαμοιραστούν και μεταξύ των άλλων μαθητών. Έτσι, προωθείται το ομαδικό πνεύμα 
και η συνεργασία για την ολοκλήρωση εργασιών. Τα blogs και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μπορούν, επίσης, να ενσωματωθούν σε αυτούς τους πίνακες, ενώ, αν 
κατέχετε τις σχετικές γνώσεις πληροφορικής, μπορείτε να ενσωματώσετε τους 
πίνακες αυτούς σε έναν κωδικό QR. Το Padlet σας προσφέρει, επίσης, διάφορες 
ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, έτσι ώστε ο διαμοιρασμός να καθίσταται ελεγχόμενος από 
τους δημιουργούς αλλά και τους άλλους χρήστες. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Μπορείτε να ξεκινήσετε αναζητώντας το Padlet στο διαδίκτυο https://padlet.com/. 

Καλωσορίσατε σε αυτήν την υπέροχη πλατφόρμα συνεργασίας! 
 

 
 

https://padlet.com/
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2. Για να επιβεβαιώσετε ότι δεν είστε ρομπότ, η πλατφόρμα σας βάζει ένα απλό 

τεστ. Παίξτε το παιχνίδι captcha, κάντε κλικ στο Verify [Επιβεβαίωση] και τότε θα 
συνδεθείτε. Καλωσορίσατε στο περιβάλλον δημιουργικότητας του Padlet! 

 

 
 
3. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε από το μηδέν, να κάτι που μπορείτε να κάνετε πρώτα: 

https://padlet.com/features. Διαβάστε όλες τις λειτουργίες που προσφέρει το 
Padlet και επιλέξτε ποια είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. 
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε για την premium/επί πληρωμή έκδοση: 
https://padlet.com/premium 

 

Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, Microsoft ή 

Apple, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το 

Padlet προφίλ σας. Απλά εισάγετε το email σας 

και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης 

Το χαρτοφυλάκιό σας Οι υπόλοιπες επιλογές σας βρίσκονται εδώ: θα 
δημιουργήσετε ένα padlet από το μηδέν, θα 
συμμετάσχετε σε έναν πίνακα που έφτιαξε 
κάποιος άλλος, ή θα δημιουργήσετε ένα 
άλμπουμ  

https://padlet.com/features
https://padlet.com/premium
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Η Premium [επί πληρωμή] έκδοση για το σχολείο είναι αρκετά ακριβή (το πρόγραμμα 
για εκπαιδευτικούς ξεκινάει από $12/μήνα), και δεδομένου ότι η δωρεάν έκδοση 
προσφέρει σχεδόν όλα όσα πιθανόν να χρειαστείτε, προτείνουμε να προχωρήσετε 
με έναν δωρεάν λογαριασμό. 
 
4. Επιστρέψτε στο δημιουργικό περιβάλλον σας και κάντε κλικ στο Create a Padlet 

[Δημιουργία Padlet]. Εδώ, θα δείτε τις διάφορες επιλογές που σας 
προσφέρονται για να υλοποιήσετε το εγχείρημά σας: 

 

 
 
Κάθε κατηγορία καλύπτει διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας και συνεργασίας. 
Μπορείτε να πειραματιστείτε λίγο και να βρείτε ποιος πίνακας είναι ο 
καταλληλότερος για την περίπτωσή σας. Ο Wall [Τοίχος] και ο Canvas [Καμβάς] 
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είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι πίνακες (Ο Canvas [Καμβάς] χρησιμοποιείται 
κυρίως για τη δημιουργία αιτιακών συνδέσμων μεταξύ ιδεών, εγχειρημάτων, κλπ), ο 
Flow [Ροή] χρησιμοποιείται για την παρουσίαση περιεχομένου με κάθετο τρόπο. Ο 
Grid [Πλέγμα] έχει οριζόντια σχεδίαση, η οποία ταιριάζει πολύ σε ορισμένους 
μαθητές, καθώς είναι λίγο πολύ το ίδιο με τον Shelf [Ράφι]. Ο Backchannel είναι 
σαν τσατ ρουμ, όπου μπορείτε να ανταλλάξετε ιδέες και να προβείτε σε καταιγισμό 
ιδεών. Ο Map [Χάρτης] είναι ιδανικός για μαθήματα διεθνούς συνεργασίας ή 
γεωγραφίας, ενώ ο Timeline [Χρονολόγιο] είναι ό,τι πρέπει για μεσοπρόθεσμα 
σχέδια και ταξινόμηση των υποχρεώσεών σας. 
Ας επιλέξουμε τυχαία τον Canvas [Καμβά] και ας πάμε στην Adaptation 
[Προσαρμογή]: 

 

 
 

5. Μπορείτε να διατηρήσετε τα προτεινόμενα κείμενα στον Title and Description 
[Τίτλο και περιγραφή] (είναι πολύ ενθαρρυντικά, πράγματι) ή μπορείτε να 
γράψετε ό,τι θέλετε εσείς. Καθώς είστε εσείς ο Administrator [Διαχειριστής], 
μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τα πρότυπα ιδιωτικότητας. Έπειτα, κάντε κλικ στο 
SUBMISSION [Υποβολή], για να ολοκληρώσετε το πρώτο βήμα της 
εγκατάστασης! 
Τώρα, συνεχίστε με τη διαδικασία Ειδοποιήσεων, και δείτε στην παρακάτω οθόνη 
όλα όσα μπορείτε να κάνετε: 
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6. Η τροποποίηση του Padlet σας μπορεί να σας πάρει κάποιο χρόνο, αξίζει όμως 

τον κόπο. Εάν κάνετε κλικ στο γρανάζι (σύμβολο που χρησιμοποιείται πολύ 
συχνά για τις ρυθμίσεις), θα μπορείτε να βελτιώσετε την εμφάνιση του Padlet 
σας! Να θυμάστε να πατήσετε SAVE [Αποθήκευση] αφού ολοκληρώσετε τις 
αλλαγές σας! 

 

 Προσκαλέστε μέλη, για να έχετε 

αλληλεπίδραση και με άλλους 

 Αλλάξτε τους όρους ιδιωτικότητας, εάν το 

επιθυμείτε 

 Αντιγράψτε-επικολλήστε έναν σύνδεσμο από 

μια ιστοσελίδα/blog 

 Αποκτήστε έναν μοναδικό κωδικό QR για το 

Padlet σας 

 Μεταφορτώστε τον πίνακά σας σε μια 

ιστοσελίδα/blog 

 Στείλτε τον με email 

 Μοιραστείτε τον στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

 Αποθηκεύστε τον ή εκτυπώστε τον 
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7. Επόμενο βήμα: στην κύρια οθόνη, πάνω αριστερά, θα βρείτε 3 τελείες… Εάν 

κάνετε κλικ σε αυτές, θα σας εμφανιστεί αυτό: 

Το εικονίδιο μπορεί να αλλάξει: emojis, ζωάκια 

Η ταπετσαρία μπορεί να αλλάξει, τα 

αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά 

Μπορείτε να διατηρήσετε το ίδιο χρώμα 

Επιλέξτε τη γραμματοσειρά που σας αρέσει 

Επιτρέψτε στους συγγραφείς να εμφανίζουν το 

όνομά τους (όταν γράφουν στον πίνακα) 

Επιτρέψτε την υποβολή σχολίων σε δημοσιεύσεις 

(βέλτιστη αλληλεπίδραση) 
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8. Και τώρα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Padlet! Προσθέστε μια 

δημοσίευση κάνοντας κλικ στο + 
 

 

Ορισμένες λειτουργίες χρησιμοποιούνται ή 

έχουν επιλεχθεί ήδη· όπως και να ‘χει, εδώ 

μπορείτε π.χ. να 

- προσκαλέσετε περισσότερα άτομα 

- εξάγετε το Padlet σας 

-  το τροποποιήσετε 

-  διαγράψετε όλες τις δημοσιεύσεις και να 

ξεκινήσετε από την αρχή 
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9. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ένα είδος ψηφιακής κάρτας: κάτω από τον Τίτλο, 

θα μπορείτε να γράψετε κάτι, π.χ. ένα μήνυμα, μια λέξη-κλειδί, κλπ., και έπειτα 
να το ανεβάσετε. 

 

 
 
10. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε έναν σύνδεσμο, να αναζητήσετε κάτι στο 

Google, να βγάλετε μια φωτογραφία, ή να κάνετε και άλλα, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης: 

 

 
 
11. Αξιοποιώντας όλες τις λειτουργίες, μπορείτε να καταλήξετε με αυτό το 

αποτέλεσμα: 
Το κύριο θέμα είναι οι ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ενώ έχετε ήδη φωσφορίσει την ερώτησή σας. 
Οι  απαντήσεις που δίνονται είναι ένα βίντεο YouTube (Καζαμπλάνκα), στο οποίο 
μπορείτε να κάνετε κλικ για να το παρακολουθήσετε, μια διαδικτυακή εικόνα 
(Κορσική), ένα διαδικτυακό άρθρο (Πελοπόννησος), ή μια φωτογραφία που 
μεταφορτώσατε από τον υπολογιστή/κινητό σας (Λισαβόνα). Η αλληλεπίδραση 
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βασίζεται στα σχόλια των μαθητών, τα οποία βρίσκονται στο κάτω δεξί μέρος της 
κάθε δημοσίευσης. 

 

 
 
12. Μπορείτε να προσκαλέσετε ακόμα περισσότερα άτομα, μοιράζοντας σε αυτούς 

τον μοναδικό σύνδεσμο για το Padlet σας. Ελέγξτε τα μενού που παρουσιάζονται 
στην αρχή αυτής της παρουσίασης της πλατφόρμας. 
Κάθε τύπος Padlet μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλά 
διαφορετικά πράγματα. Εξερευνήστε όσα περισσότερα μπορείτε, και βρείτε αυτό 
που σας ταιριάζει καλύτερα. 

 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=nGMcVsH_5D4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://www.youtube.com/watch?v=nGMcVsH_5D4
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6.3.4. Plickers 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Plickers είναι μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να 
διεξάγετε τεστ, κουίζ και άλλου είδους έρευνες, καθώς και να συλλέγετε δεδομένα σε 
ζωντανό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποια συσκευής από τους μαθητές 
σας. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα smartphone ή τάμπλετ που είναι 
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και δημιουργεί μια ψηφιακή τάξη. Στη συνέχεια, ο 
εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές μια σειρά από τις επονομαζόμενες κάρτες, οι 
οποίες περιέχουν ειδικούς κωδικούς. 
Ο εκπαιδευτικός θέτει μια ερώτηση στην τάξη και χρησιμοποιεί το smartphone ή το 
τάμπλετ του για να συλλέξει τις απαντήσεις από κάθε μαθητή, σαρώνοντας τους 
κωδικούς στις κάρτες. Η Εφαρμογή θα καταγράψει όλες τις απαντήσεις, οι οποίες θα 
επεξεργαστούν άμεσα και θα καταστούν διαθέσιμες στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Τα 
αποτελέσματα θα εμφανιστούν, συνεπώς, σε ζωντανό χρόνο στο smartphone ή το 
τάμπλετ του εκπαιδευτικού, διαφορετικά θα απεικονιστούν στον διαδραστικό πίνακα 
εργασίας. 
Το Plickers είναι ένα εργαλείο που ενσωματώνεται πολύ καλά σε κάθε τύπου 
διδασκαλία. Καθιστά τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα και διαδραστικά, χάρη στις 
εξαίρετες οπτικές δυνατότητες που προσφέρει, επιτρέποντας μια πιο 
αποτελεσματική και συνεργατική μάθηση. 
Όπως πολλά άλλα εργαλεία, έτσι και το Plickers διατίθεται δωρεάν. Οι εκπαιδευτικοί 
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ενισχυμένες προσθήκες και ειδικές λειτουργίες 
μπορούν να επιλέξουν την επαγγελματική έκδοση, πληρώνοντας μια μηνιαία ή 
ετήσια συνδρομή, όμως, η βασική έκδοση προσφέρει όλα όσα συνήθως χρειάζεστε 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
Η προετοιμασία για τη χρήση του Plickers με τους μαθητές σας, σε τάξη ή σε εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι πολύ εύκολη και γρήγορη! 
Θα χρειαστεί μόνο να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα www.plickers.com/login, να 
κατεβάσετε την εφαρμογή Plickers στην κινητή σας συσκευή (Android ή iOS) και να 
την εγκαταστήσετε. 
 
1. Προτείνουμε να ξεκινήσετε με σύνδεση από τον υπολογιστή σας. Ανοίξτε τον 

περιηγητή σας (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... ή όποιον άλλον 
προτιμάτε) και αναζητήστε τη λέξη "Plickers". 

 

http://www.plickers.com/login
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2. Η αρχική σελίδα του Plickers θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Τώρα πρέπει να 

πραγματοποιήσετε εγγραφή για να συνεχίσετε: 
 

 
 
3. Για να δημιουργήσετε τον Plickers λογαριασμό σας, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον Google λογαριασμό σας (εάν έχετε έναν) ή να συνεχίσετε 
με την εγγραφή, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία με τις πληροφορίες που 
απαιτούνται: 
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4. Συγχαρητήρια, είστε πλέον μέλος! Η Plickers βιβλιοθήκη σας βρίσκεται μπροστά 

σας. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να εξασκείτε τις λύσεις που προσφέρονται από 
αυτήν την εφαρμογή. 

 

 
 
5. Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις 

επίσημες οδηγίες που δίδονται από το Plickers, καθώς, έτσι, θα παραμένετε 
συνεχώς ενημερωμένοι. Κάντε κλικ στο όνομά σας πάνω δεξιά και επιλέξτε τον 
Getting Started Guide [Οδηγός Εκκίνησης] από τη σελίδα που θα εμφανιστεί: 

ή 
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Διαβάστε καλά τις οδηγίες στον Οδηγό, και να θυμάστε ότι αυτή η σελίδα είναι 
πάντοτε διαθέσιμη και συνοψίζει όλες τις πληροφορίες για το προφίλ σας και την 
εφαρμογή. 
 
6. Τώρα, επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη σας: μέχρι τώρα ήταν άδεια, πλέον όμως είστε 

έτοιμοι για τα επόμενα βήματα, ώστε να δημιουργήσετε υπέροχα κουίζ, έρευνες 
και άλλες δραστηριότητες για τους μαθητές σας! 
Αρχικά, ακολουθήστε τη λίστα των πραγμάτων που πρέπει να κάνετε, η οποία 
βρίσκεται στο κουτί στα δεξιά. Αυτά θα σας πάρουν μόλις λίγα λεπτά, στο τέλος 
όμως θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε! Μπορείτε, επίσης, να την ακολουθήσετε και 
με διαφορετική σειρά, π.χ. να κατεβάσετε πρώτα την εφαρμογή στη φορητή 
συσκευή σας, έπειτα να δημιουργήσετε μια τάξη και τις κάρτες, και τέλος να 
ξεκινήσετε με τις ερωτήσεις και τις έρευνες που θέλετε να διεξάγετε με τους 
μαθητές σας. 
Όταν λάβετε τις κάρτες, σας υπενθυμίζουμε ότι δεν χρειάζεται να αγοράσετε 
τίποτα: η δημιουργία μιας κάρτας για κάθε μαθητή είναι εύκολη, και μπορείτε 
μέσω αυτής να διεξάγετε τρομερές δραστηριότητες, σε συνεργασία με τους ίδιους 
τους μαθητές! 
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7. Αφού ολοκληρώσετε τη συλλογή των απαραίτητων αρχείων, η βιβλιοθήκη σας θα 

ξεκινήσει να εμφανίζει τις δραστηριότητές σας. Στα παρακάτω στιγμιότυπα 
οθόνης θα βρείτε ένα παράδειγμα μιας απλής έρευνας που δημιουργήθηκε 
δοκιμαστικά. 

 

 

Δοκιμαστική τάξη. Μπορείτε να 

ονομάσετε τις τάξεις σας όπως 

εσείς θέλετε. 

Σύνολο ερωτήσεων. Μπορείτε 

να δημιουργήσετε όσες  

ερωτήσεις θέλετε. 

Λίστα των μαθητών της τάξης σας. 

Το Plickers θα σας ζητήσει να 

καταγράψετε τη λίστα κατά τη 

δημιουργία μιας τάξης. 
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8. Φυσικά, μπορείτε να αναπτύξετε περαιτέρω τη βιβλιοθήκη σας, προσθέτοντας 

τον αριθμό των τάξεων που χρειάζεστε, δημιουργώντας κάθε μέρα ένα νέο 
σύνολο ερωτήσεων, ερευνών, κλπ. 

 

 
 
9. Και τέλος: η πανδημία του κορωνοϊού τον χειμώνα του 2020 επιβεβαίωσε για 

άλλη μια φορά το πόσο σημαντική είναι η ηλεκτρονική μάθηση σε όλες τις 
πορείες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Γνωρίζοντας αυτό, το Plickers ξεκίνησε να 
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υλοποιεί αυτό το στρατηγικό εργαλείο, το οποίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία! 

 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jpVFTtf000 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6jpVFTtf000&feature=emb
_logo 

⋅ Οδηγίες στα Ισπανικά: https://youtu.be/9plNUuznBbU 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=6jpVFTtf000
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6jpVFTtf000&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6jpVFTtf000&feature=emb_logo
https://youtu.be/9plNUuznBbU


 

 

 76 

6.3.5. Poll Everywhere 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Poll Everywhere είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν διαδικτυακές έρευνες και να λάβουν άμεσες 
απαντήσεις σε αυτές, καθιστώντας το ως ένα χρήσιμο εργαλείο αλληλεπίδρασης με 
τους μαθητές. Έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθενται ή 
να συζητήσουν ένα θέμα που εισάγεται, από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή 
(κινητό, τάμπλετ και υπολογιστές), χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν κάποιον 
λογαριασμό, παρά μόνο να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Μπορούν ακόμα και 
να συμμετάσχουν ανώνυμα! Αυτό εξαλείφει την τυπική πίεση που ενέχουν τα 
διαδικτυακά διαγωνίσματα ή τεστ, ενώ ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, μιας και 
εκείνοι δεν φοβούνται μην εκτεθούν από τυχόν λάθη τους. Συνεπώς, δεν είναι πολύ 
χρήσιμο για την αξιολόγηση των μαθητών, αποτελεί ωστόσο ένα ελκυστικό μέσο 
που καθιστά ενδιαφέρον για τους μαθητές το εκπαιδευτικό υλικό. Θα πρέπει, 
ωστόσο, ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να σχεδιάσει την 
έρευνα, την οποία μπορεί στη συνέχεια να μοιραστεί με τους μαθητές του μέσω ενός 
συνδέσμου. 
Ένα από τα πλεονεκτήματα του Poll Everywhere είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσετε διαφορετικών τύπων έρευνες, όπως: ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, απλές απαντήσεις, ανοιχτούς διαλόγους, κλπ. Είναι ένα ευέλικτο και 
διαδραστικό εργαλείο, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί δωρεάν. Ωστόσο, 
ορισμένοι χρήστες αναφέρουν τον περιορισμένο αριθμό απαντήσεων ως ένα από τα 
μειονεκτήματά του, καθώς, εάν η ομάδα-στόχος είναι πολύ μεγάλη, αυτό το εργαλείο 
ενδέχεται να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Πηγαίντε στο https://www.polleverywhere.com και κάντε κλικ στο κουμπί SIGN 

UP [Εγγραφή] για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στην 
επιλογή I’m a presenter [Είμαι παρουσιαστής] για να σχεδιάσετε τις δικές σας 
έρευνες μέσω διαδικτύου. 

 

https://www.polleverywhere.com/
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2. Αφού δηλώσετε presenter [παρουσιαστής], είστε έτοιμοι να συνδεθείτε μέσω 

Google ή με το email σας. 
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3. Επιλέξτε το είδος της δουλειάς σας (πιθανόν η επιλογή Higher Education 

[Ανώτερη Εκπαίδευση] να καλύπτει τις ανάγκες σας), και έπειτα το Poll 
Everywhere θα σας προτείνει ορισμένα εργαλεία, τα οποία ενδέχεται να σας 
φανούν χρήσιμα. Όπως και να ‘χει, αργότερα θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
σε μια μεγαλύτερη γκάμα διαδικτυακών ερευνών. 
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Αφού επιλέξετε την κύρια 

δραστηριότητά σας, θα σας 

εμφανιστούν ορισμένες προτάσεις. 

Γενική θεώρηση του κάθε εργαλείου. Εδώ θα μπορείτε να 
δημιουργείτε νέες έρευνες στο Poll Everywhere. Υπάρχουν 
διάφορες επιλογές, όπως: λήψη ή διαγραφή των ερευνών σας. 
Κάνοντας κλικ στο κουμπί CREATE [Δημιουργία], θα δείτε να 
απεικονίζονται διαφορετικές επιλογές (ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, ανοιχτός διάλογος, …). 

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ 
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(Παράδειγμα έρευνας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) 

 
 
4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. 
Κάποιες από αυτές ενδέχεται να είναι πιο 
ελκυστικές προς τους μαθητές, γι’ αυτό, 
διαλέξτε προσεκτικά! 

 
5. Αφού σχεδιάσετε τη νέα σας έρευνα, 

μπορείτε να τροποποιήσετε διάφορες 
παραμέτρους. Κοιτάξτε στη δεξιά πλευρά 
της σελίδας. Θα δείτε την επιλογή 
“configure” [τροποποίηση], όπου θα 
μπορείτε να ορίσετε τους περιορισμούς του 
κοινού σας, την ταυτότητα, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο θα απαντούν τα άτομα. 
Δώστε προσοχή και στις response settings 
[ρυθμίσεις απάντησης], καθώς ενδέχεται να 
είναι σημαντικές. 

 
6. Θα μπορείτε να τεστάρετε την έρευνά σας 

προτού τη δημοσιοποιήσετε. 
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7. Present [Παρουσίαση]: αυτό είναι το τελευταίο βήμα σχεδιασμού της 
διαδικτυακής έρευνάς σας. Μπορείτε να μοιραστείτε την έρευνά σας μέσω 
διαμοιράσιμων συνδέσμων απάντησης: απλά αντιγράψτε τον σύνδεσμο που 
βρίσκεται εκεί και μοιραστείτε τον με το κοινό σας, έτσι ώστε αυτοί να 
αποκτήσουν πρόσβαση. 

 
 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=469WNkd_BqY 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=tT-e8QU1A9E 
https://www.youtube.com/watch?v=rWZMa5YixA0 

⋅ Οδηγίες στα Ισπανικά: 
https://youtu.be/9plNUuznBbU 

  

ΠΛΕΟΝ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΧΡΟΝΟ! 

 

(ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ 

POLL EVERYWHERE) 

https://www.youtube.com/watch?v=469WNkd_BqY
https://www.youtube.com/watch?v=tT-e8QU1A9E
https://www.youtube.com/watch?v=rWZMa5YixA0
https://youtu.be/9plNUuznBbU
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6.4. Εργαλεία παιχνιδοκεντρικής μάθησης 
 

Μια πολύ αποτελεσματική σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούν 
δραστηριότητες σε μορφή κουίζ, για μια γρήγορη διαμορφωτική αξιολόγηση επί 
οποιουδήποτε θέματος. Με κάνα-δυο από τα προτεινόμενα εργαλεία, το TCC VET 
αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία διέγερσης των 
λογικών δεξιοτήτων των μαθητών τους, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης 
προβλημάτων, της συνεργατικής μάθησης, κλπ. 
 
6.4.1. Kahoot! 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Kahoot! είναι μια διαδικτυακή παιχνιδοκεντρική πλατφόρμα μάθησης, η οποία 
καθιστά τη μαθησιακή διαδικασία ως μια διασκεδαστική και απολαυστική εμπειρία. 
Μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία των δικών τους κουίζ (τα 
οποία ονομάζονται Kahoot!), εύκολα και γρήγορα, ώστε αυτοί να λάβουν τις 
απαντήσεις των μαθητών στο λεπτό. Το Kahoot! μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
τάξη για σκοπούς επανάληψης ή για την ανασκόπηση ενός μαθήματος. Επιπλέον, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή μιας εκπαίδευσης για να σπάσει ο πάγος, να 
ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα, ή απλά για να ενημερωθούν όλοι περί όσων έχουν 
διδαχθεί μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για 
σκοπούς ψυχαγωγίας ως ένα παιχνίδι γνώσεων μεταξύ των μαθητών, μιας και η 
δημιουργία των Kahoot! είναι πολύ εύκολη. 
Η βασική του έκδοση διατίθεται δωρεάν, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να αποκτήσετε άμεσα πρόσβαση σε πολλούς 
προκατασκευασμένους σχεδιασμούς, καθώς και να δημιουργήσετε το δικό σας 
χαρτοφυλάκιο. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της έκδοσης είναι ότι σε κάθε κουίζ 
μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μέχρι 10 άτομα, εκτός κι αν θέλετε ο κάθε 
συμμετέχων στο παιχνίδι να είναι μια ομάδα και όχι μόνο ένα άτομο. Οι υπόλοιπες 
εκδόσεις διατίθενται επί πληρωμή. 
Κύρια πλεονεκτήματα της πλατφόρμας είναι η ταχεία δημιουργία κουίζ και η ευελιξία 
της, το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα σε φορητούς υπολογιστές, 
τάμπλετ και κινητά, οι πολλές γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμη, καθώς και οι 
διαφορετικές χρησιμότητες που έχει για μια πληθώρα μαθημάτων. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Μπορείτε να ξεκινήσετε αναζητώντας το Kahoot! στον περιηγητή σας: 

www.kahoot.com. 
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2. Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού! Πραγματοποιείτε 

εγγραφή στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το προφίλ σας (Δάσκαλος, μαθητής, 
επαγγελματίας) και είστε έτοιμοι! 
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Έπειτα, περιγράψτε το περιβάλλον εργασίας σας, και συνεχίστε. 

 
 
3. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε έναν 

λογαριασμό. Εγγραφείτε με τον Google ή Microsoft λογαριασμό σας (εάν έχετε 
έναν) ή με τη διεύθυνση email σας. 

 

 
 
4. Πλέον έχετε συνδεθεί. Το επόμενο βήμα είναι να πλοηγηθείτε λίγο σε αυτό το νέο 

ψηφιακό περιβάλλον και να ανακαλύψετε τις λειτουργίες του! 



 

 

 85 

 

 
 
5. Κάντε κλικ στο κουμπί CREATE [Δημιουργία], και θα σας εμφανιστούν οι 

παρακάτω επιλογές. Να θυμάστε ότι στις εκδόσεις με το στέμμα έχουν 
πρόσβαση μόνο τα μέλη επί πληρωμή. Εσείς θα αποφασίσετε με ποια έκδοση θα 
συνεχίσετε. 

 

 

Από εδώ μπορείτε να 

δημιουργήσετε ένα Kahoot! 
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Εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε την επί πληρωμή έκδοση του Kahoot, για να 
χρησιμοποιείτε τους σχεδιασμούς με το στέμμα, επιλέξτε έναν από αυτούς και 
ακολουθήστε τις οδηγίες για να δείτε τις διαθέσιμες προσφορές, τιμές και ούτω 
καθεξής. Για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών σκοπών, προτείνουμε να 
παραμείνετε με τη δωρεάν έκδοση του Kahoot! 
 
6. Ας δημιουργήσουμε, λοιπόν, το πρώτο σας Kahoot! 

Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε την ερώτησή σας: Το 
Kahoot! μπορεί να περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις, εδώ μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε την πρώτη. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες, πηγαίντε 
στο μπλε κουμπί- Add question [Προσθήκη ερώτησης] και θα εμφανιστεί και 
πάλι η ίδια διαφάνεια, έτσι ώστε να προσθέσετε περισσότερες ερωτήσεις στη 
σειρά. 
Μπορείτε να επιλέξετε τον διαθέσιμο χρόνο που θα έχουν οι μαθητές για να 
απαντήσουν σε μια ερώτηση: τικάρετε το “κυκλικό σχήμα ρολογιού” που 
βρίσκεται δίπλα στο κίτρινο βέλος. 
Add answer [Προσθήκη απάντησης] (1, 2, 3, 4): Έχετε τουλάχιστον δύο 
επιλογές απάντησης για το Kahoot!, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε και τις 
τέσσερεις για να το κάνετε ακόμα πιο διασκεδαστικό! Μην ξεχάσετε να 
σημειώσετε τη σωστή απάντηση. 

 

 
 
 
7. Κάποια στιγμή θα καταλήξετε στην παρακάτω οθόνη. Όπως θα παρατηρήσετε, η 

ίδια η πλατφόρμα σας υπενθυμίζει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, έτσι ώστε 
να είναι έγκυρο το Kahoot!. Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση (στην 
περίπτωσή μας είναι η μπλε), κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Done 
[Ολοκλήρωση]. 

Γράψτε την 

ερώτησή σας εδώ 
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8. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Done [Ολοκλήρωση], θα οδηγηθείτε στην 

παρακάτω οθόνη, όπου θα μπορείτε να προσθέσετε τίτλο και περιγραφή στο 
Kahoot σας. Έπειτα, πατήστε το κουμπί Continue [Συνέχεια]. Εάν θέλετε να 
παρακάμψετε αυτό το μέρος, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον τίτλο και την 
περιγραφή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Cancel [Ακύρωση]! 

 
 
9. Το Kahoot! σας είναι έτοιμο! Μπορείτε να:  

*το τεστάρετε προτού το παρουσιάσετε 
*παίξετε το Kahoot! σας με τους μαθητές σας 
*το μοιραστείτε, ώστε να προσεγγίσετε ακόμα περισσότερους! 
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Εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε το Kahoot! σας (π.χ. να τροποποιήσετε τον 
διαθέσιμο χρόνο για απάντηση, να αναδιατυπώσετε τις ερωτήσεις, κλπ.) μπορείτε 
να κάνετε κλικ στο κουμπί Back to edit [Πίσω στην επεξεργασία]. Έπειτα, κάντε 
κλικ στο κουμπί Done [Ολοκλήρωση] και συνεχίστε. 

 

 
 
10. Η κύρια περιγραφή της διαδικασίας δημιουργίας του Kahoot! σας ολοκληρώθηκε. 

Ο παρακάτω πίνακας διαχείρισης απεικονίζει αυτά που έχετε ήδη δημιουργήσει, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σχεδιασμοί για τη δημιουργία νέων, 
παραπλήσιων Kahoot!. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού Play 
[Αναπαραγωγή], θα ξεκινήσει η παρουσίαση του κουίζ στο κοινό σας. 

 

 
 
11. Προτείνουμε να διαλέξετε την επιλογή Present [Παρουσίαση], ώστε να μπορείτε 

να το παίξετε σε ζωντανό χρόνο! 
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12. Μια τελευταία επιλογή πριν ξεκινήσετε να παίζετε: Εάν επιλέξετε την Classic 

[Κλασική] λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να συμπεριλάβετε κατά 
μέγιστο 10 μαθητές στον βασικό/δωρεάν λογαριασμό σας. Εάν έχετε 
περισσότερους μαθητές στην τάξη σας, επιλέξτε την Team mode [Ομαδική 
λειτουργία], με την οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Οι υπόλοιπες 
επιλογές ρυθμίζονται αυτόματα, επειδή ακριβώς χρησιμοποιείτε τη δωρεάν 
έκδοση. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα σας κοστίσει χρήματα! 
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13. Προτού ξεκινήσετε να παίζετε, προτείνετε στους μαθητές σας να ανοίξουν τα 

κινητά ή τα τάμπλετ τους και να μπουν στο www.kahoot.it ή να κατεβάσουν την 
εφαρμογή. 

 

 
 

http://www.kahoot.it/
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14. Κάθε παιχνίδι που δημιουργείτε έχει έναν κωδικό PIN που εμφανίζεται στο 
σύστημά σας και απεικονίζεται στον ψηφιακό πίνακα διαχείρισης, εάν είστε 
συνδεδεμένος σε αυτόν με τη συσκευή σας. 
Κάθε μαθητής θα ανοίξει το Kahoot! του και θα γράψει το PIN και το ψευδώνυμό 
του. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Όταν έχουν εισέλθει όλοι, ο καθηγητής θα πατήσει το κουμπί START [Εκκίνηση] 

και το Kahoot! κουίζ που δημιουργήθηκε νωρίτερα, θα εμφανιστεί στις συσκευές 
των μαθητών. Παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στους χρήστες ότι στα κινητά τους 
βλέπουν μόνο χρώματα και σχήματα, γι’ αυτό θα πρέπει να κοιτούν στην οθόνη 
του πίνακά σας για να δουν την ερώτηση και τις απαντήσεις.  
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16. Καθώς περιμένετε όλους να απαντήσουν ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα, τελικά 
τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη σας. Σε αυτό το παράδειγμα, 
υπήρξε μόνο ένας χρήστης που επέλεξε τη μπλε απάντηση, η οποία ήταν η 
σωστή. Συγχαρητήρια! Κάνοντας κλικ στο κουμπί Next [Επόμενο], ξεκινάτε το 
επόμενο κουίζ. 

 

 
 
17. Σε περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να απαντήσει ή 

χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη, η τελική έκθεση θα σας ενημερώσει επί αυτού, 
απεικονίζοντας τα προβλήματα στον ακόλουθο, τελικό πίνακα: 
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Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 
⋅ https://www.youtube.com/watch?v=T68nElzXwvc 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 
⋅ https://www.youtube.com/watch?v=HbDa-8FsLyI 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: 
⋅ https://www.youtube.com/watch?v=DsRU5EO7DGs 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T68nElzXwvc
https://www.youtube.com/watch?v=HbDa-8FsLyI
https://www.youtube.com/watch?v=DsRU5EO7DGs
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6.4.2. Quizlet 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Με το Quizlet, καθίστανται διαθέσιμες πάρα πολλές επιλογές για εσάς και τους 
μαθητές σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκατομμύρια σετ από κάρτες 
(flashcards), για να διδάξετε μια σειρά διαφορετικών θεμάτων. Καθιστά τη μάθηση 
διασκεδαστική και συναρπαστική για τους μαθητές όλων των ηλικιών, μα, πάνω απ’ 
όλα, είναι πολύ εύκολο στη χρήση και πρόσβαση για εσάς και τους μαθητές σας. 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών ειδών κουίζ για να παίξετε, 
γεγονός που καθιστά το εργαλείο πολυποίκιλο και ζωντανό. Για παράδειγμα, το 
Quizlet είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο εκμάθησης ορθογραφίας, με τη 
δημιουργία ψηφιακών καρτών, και την τοποθέτησή τους δίπλα-δίπλα, όπου από τη 
μια πλευρά θα υπάρχει η λέξη και από την άλλη ο ορισμός της. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Match [Ταίριασμα], για να εξασκήσετε το ταίριασμα 
μιας λέξης με τον ορισμό της. Μπορείτε να αξιολογήσετε τον κάθε μαθητή 
ξεχωριστά, αναφορικά με τις δεξιότητες που διδάσκονται στην τάξη, 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quizlet Test. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση θα γίνει 
αυτόματα, αφήνοντας λιγότερη δουλειά σε εσάς, ως εκπαιδευτικό. Μπορείτε, επίσης, 
να παρέχετε στους μαθητές σας που χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια επί ενός 
συγκεκριμένου θέματος, έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ένα σύνολο οδηγιών, οι 
οποίες προσφέρουν περισσότερη βοήθεια. Ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσετε 
το Quizlet, είναι στα πλαίσια μιας ομάδας. Ανοίξτε το Quizlet Live και 
χρησιμοποιήστε το για να παίξετε ένα κουίζ στην τάξη. Οι μαθητές μπαίνουν στο 
Quizlet Live και πληκτρολογούν εκεί τον μοναδικό κωδικό που θα τους δώσετε. 
Αφού έχουν εισέλθει όλοι οι μαθητές, αυτοί θα χωριστούν τυχαία σε ομάδες. Στη 
συνέχεια, το παιχνίδι μπορεί να ξεκινήσει. Έτσι, ενθαρρύνονται οι μαθητές να 
συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, καθώς και να συμμετάσχουν ενεργά στην 
ομαδική διαδικασία.  
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
Ετοιμαστείτε να χρησιμοποιήσετε το Quizlet με τους μαθητές σας, για παράδειγμα, 
για να τους κάνετε μια εισαγωγή σε ένα νέο θέμα με την χρήση καρτών (flashcards)! 
Θα χρειαστεί μόνο να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα www.quizlet.com, και θα είστε 
έτοιμοι να δημιουργήσετε τις πρώτες Quizlet κάρτες για να εισαγάγετε τους μαθητές 
σας σε νέες μαθησιακές μεθόδους. 
 
1. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε πραγματοποιώντας σύνδεση μέσω ενός 

υπολογιστή. Ανοίξτε τον περιηγητή σας (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... 
ή όποιον προτιμάτε) και αναζητήστε τη λέξη "Quizlet".  

 

http://www.quizlet.com/
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2. Η αρχική σελίδα του Quizlet θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Σε αυτό το σημείο, 

πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή: 
 

 
 
3. Για να δημιουργήσετε τον Quizlet λογαριασμό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τον Google ή Facebook λογαριασμό σας (εάν έχετε έναν) ή να συνεχίσετε με την 
εγγραφή, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία με τις πληροφορίες που απαιτούνται. 

 

Για να εγγραφείτε, μπορείτε 

επίσης να κάνετε κλικ στο 

κουμπί Get Started [Ξεκινήστε] 
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4. Συγχαρητήρια, είστε πλέον συνδρομητής! Τώρα, θα σας εμφανιστούν διάφορες 

επιλογές· 1) βρείτε σετ καρτών (flashcards) επί συγκεκριμένων θεμάτων για να 
πάρετε ιδέες, 2) δημιουργήστε δικές σας ή 3) βρείτε εκείνες που είναι οι 
δημοφιλέστερες τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 
 

 
 
5. Αφού ολοκληρωθούν οι κάρτες, μπορείτε να εξασκηθείτε με τους μαθητές σας, 

μεταφέροντας την οθόνη σας σε έναν προβολέα και αφήνοντας τους μαθητές σας 
να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις μόνοι τους ή σε ομάδες. 

ή 

Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής 
σας, ορίστε ένα όνομα χρήστη και επιλέξτε 
το προφίλ σας· εκπαιδευτικός ή γονέας, 
και ολοκληρώστε την εγγραφή! 
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Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9LWq-3KJyU 
⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=kgAf4WMfhtI 
⋅ Οδηγίες στα Ολλανδικά: 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=U9LWq-3KJyU
https://www.youtube.com/watch?v=kgAf4WMfhtI
https://www.youtube.com/watch?v=nMckEhhfGdg
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6.4.3. Quizizz 
 
Γιατί να επιλέξετε αυτό το εργαλείο – πλεονεκτήματα 
 
Το Quizizz είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμένο για τη διενέργεια 
διαμορφωτικών αξιολογήσεων σε μαθητές, με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό 
τρόπο για μαθητές όλων των ηλικιών. 
Αυτό το εργαλείο διαφέρει από τις περισσότερες πλατφόρμες που αφορούν σε 
μάθηση μέσω κουίζ, καθώς διατίθεται για χρήση εντελώς δωρεάν. Λειτουργεί σε 
οποιαδήποτε συσκευή: διαδικτυακός περιηγητής, iOS, Android και Chrome 
εφαρμογές. 
Έχετε πρόσβαση σε εκατοντάδες έτοιμα εκπαιδευτικά κουίζ, ενώ μπορείτε να 
δημιουργήσετε και το δικό σας. Γίνετε μέλος ως εκπαιδευτικός, διαλέξτε ένα κουίζ, 
και χρησιμοποιήστε τον κωδικό για ένα ψηφιακό δωμάτιο για τους μαθητές σας. 
Αφού συνδεθείτε και ξεκινήσετε να εξερευνάτε την ιστοσελίδα, θα βρείτε εύκολα μια 
σελίδα αναζήτησης για κάθε θέμα διδασκαλίας, όπου μπορείτε να βρείτε τεστ που 
έχουν ήδη δημιουργηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς, τα οποία είναι όλα διαθέσιμα 
προς ανάγνωση, εκτύπωση, αναπαραγωγή, και συνεπώς, τροποποίηση. 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλές επιλογές τροποποίησης της συνεδρίας τους με κουίζ, 
έτσι ώστε να τονώσουν τον ανταγωνισμό, την ταχύτητα, αλλά και άλλους 
παράγοντες. Το Quizizz ακολουθεί ούτως ή άλλως τον ρυθμό του μαθητή: 
εμφανίζονται ερωτήσεις στην οθόνη του κάθε μαθητή, έτσι ώστε αυτοί να έχουν τον 
χρόνο τους να απαντήσουν, αλλά και να ανασκοπήσουν στο τέλος τις απαντήσεις 
τους. 
Το Quizizz αναγνωρίζει τη σημασία της μάθησης εξ αποστάσεως. Στο 2020, τα 
τραπέζια της κουζίνας και οι καναπέδες αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό τις 
σχολικές τάξεις και τα γραφεία, αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στην ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών: είτε σε ζωντανό χρόνο είτε ετεροχρονισμένα, οι μαθητές 
εξακολουθούν να βλέπουν ερωτήσεις στις δικές τους συσκευές, έτσι ώστε να 
μπορούν να απαντήσουν απ’ όπου κι αν βρίσκονται, συνεχίζοντας έτσι την 
εκπαίδευσή τους! 
Μέχρι τώρα, το Quizizz είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε ακόμα 5-6 γλώσσες, 
πρόσφατα όμως, οι δημιουργοί του ξεκίνησαν μια διαδικασία διεθνοποίησης, γι’ αυτό 
και αναμένεται σύντομα να είναι διαθέσιμο και σε πολλές γλώσσες ακόμα. 
 
 
Γραπτές οδηγίες 
 
1. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Quizizz, θα πρέπει πρώτα να πάτε στην 

ιστοσελίδα αυτού του δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου https://quizizz.com/ 
 

https://quizizz.com/
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2. Πριν ακόμα ξεκινήσετε, καλό είναι να σκρολάρετε στην αρχική σελίδα και να 

ανακαλύψετε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του εργαλείου. Αφού φτάσετε στο 
τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Start for free [Ξεκινήστε δωρεάν] ή στο κουμπί 
Sign up [Εγγραφή] και γίνεται μέλος της κοινότητας! 
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3. Για να εγγραφείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google λογαριασμό σας 

(εάν έχετε έναν) ή συμπληρώνοντας το email σας και ακολουθώντας την εύκολη 
σχετική διαδικασία. Ό,τι κι αν αποφασίσετε να κάνετε, να θυμάστε να 
επισημάνετε το κουμπί που αναγράφει “I have read and agree to…” [«Διάβασα 
και συμφωνώ με…»], γιατί αν δεν το κάνετε, το σύστημα δεν θα σας αφήσει να 
συνεχίσετε. 

 

 
4. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα οδηγηθείτε στον πίνακα 

διαχείρισής σας, ο οποίος είναι πολύ εύκολος στη χρήση: στο κέντρο της σελίδας 
μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα για να διδάξετε, ενώ η στήλη στα αριστερά 
σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο, δικό σας κουίζ, να βρείτε ήδη 
υπάρχοντα και διαθέσιμα κουίζ, να δημιουργήσετε τις τάξεις σας και ούτω 
καθεξής. Ας δούμε, λοιπόν, βήμα-βήμα το πώς μπορείτε να προσεγγίσετε 
αποτελεσματικά τους μαθητές σας και να ενθαρρύνετε την ενεργό συμμετοχή 
τους στα μαθήματά σας. 
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5. Ας πούμε ότι είστε καθηγητής/-τρια Αγγλικών (ή μαθηματικών, καλλιτεχνικών, 
κλπ.) και πρέπει να επιλέξετε ένα κουίζ για ένα συγκεκριμένο θέμα για την τάξη 
με τους μαθητές σας. Εξερευνώντας το κέντρο της σελίδας ή αναζητώντας ένα 
συγκεκριμένο θέμα στη μπάρα αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε το θέμα που σας 
ενδιαφέρει. Γράψτε ένα θέμα και ξεκινήστε! 

 

 
 
6. Θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα υπάρχοντα κουίζ 

πάνω στο θέμα που επιλέξατε. Για κάθε κουίζ, η λίστα στα δεξιά σας δίνει μια 
προεπισκόπηση των διαφόρων ερωτήσεων που αυτό περιλαμβάνει. Έτσι, θα 
επιλέξετε ευκολότερα το κουίζ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Εξάλλου, 
μπορείτε να αποφασίσετε τον τρόπο που θα ταξινομήσετε τα κουίζ και θα 
φιλτράρετε τη λίστα, σύμφωνα με το θέμα και τη βαθμολογία τους. Και αν 
θεωρείτε ότι ένα κουίζ ενδέχεται να σας φανεί χρήσιμο στο μέλλον, μπορείτε να 
του πατήσετε like και να το αποθηκεύσετε στις συλλογές σας: 
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7. Αφού καταλήξετε στο κουίζ που θα χρησιμοποιήσετε για τους μαθητές σας, κάντε 

κλικ στον τίτλο, και θα οδηγηθείτε στη σελίδα όπου θα μπορείτε να αποφασίσετε 
τον τρόπο διεξαγωγής του τεστ: play live [παίξτε ζωντανά] με την τάξη σας, 
assign as a Home Work [αναθέστε ως εργασία για το σπίτι], ή practice with 
it [εξασκηθείτε με αυτό] για να δείτε πως λειτουργεί: 

 

 
 
8. Ας πούμε ότι θέλετε να παίξετε ζωντανά στην τάξη: κάντε κλικ στο σχετικό 

κουμπί και θα οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα: 
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Εδώ μπορείτε να αποφασίσετε το είδος του παιχνιδιού που θα παίξουν οι 
μαθητές σας: ομαδικό, κλασικό, ή δοκιμαστική δραστηριότητα προς αξιολόγηση. 
Στη συνέχεια, θα αναθέσετε το κουίζ σε μια τάξη, δημιουργώντας το, εάν δεν το 
είχατε κάνει ήδη, και επιλέγοντας τις προχωρημένες ρυθμίσεις. Στο τέλος, θα 
είναι όλα έτοιμα, και θα μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Continue 
[Συνέχεια]. 

 
9. Τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσει να συμμετέχει στη διαδικασία και η τάξη σας: η 

συσκευή σας θα απεικονίσει την παρακάτω οθόνη, δείχνοντας την ιστοσελίδα 
στην οποία θα πρέπει να συνδεθούν οι μαθητές σας, καθώς και τον σχετικό 
κωδικό παιχνιδιού που θα πρέπει να πληκτρολογήσουν στις συσκευές τους. Ενώ 
συνδέονται, στην οθόνη σας θα μπορείτε να δείτε το πότε θα είναι όλοι έτοιμοι, 
ώστε να πατήσετε το κουμπί Start [Εκκίνηση]. 
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10. Οι μαθητές θα δουν τις ερωτήσεις στις συσκευές τους και θα δώσουν τις σχετικές 

απαντήσεις. Στο τέλος του παιχνιδιού, θα μπορείτε να ελέγξετε τις απαντήσεις και 
να έχετε μια γενική εικόνα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Reports 
[Αναφορές] στον πίνακα διαχείρισής σας (αριστερή στήλη) για να έχετε μια 
γενική εποικοδομητική θεώρηση, η οποία θα αναφέρεται και στο κουίζ σας. 

 
 
Βίντεο με οδηγίες 
 
⋅ Οδηγίες στα Αγγλικά: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature
=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=WVMi5esFkF4 

⋅ Οδηγίες στα Ιταλικά: 
https://www.youtube.com/watch?v=W9RfKm_usm0 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WVMi5esFkF4
https://www.youtube.com/watch?v=W9RfKm_usm0


 
 

 

σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ς  
 
 

 
 

 

  

  

 
 

www.tccvet.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνεπάγεται με την 
έγκριση των περιεχομένων αυτής, τα οποία περιεχόμενα 
αντιπροσωπεύουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, ενώ 
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων εντός της 
δημοσίευσης αυτής. 

http://www.tccvet.com/
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