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Ενότητα  IV – Διαδικτυακά εργαλεία υποστήριξης της διδασκαλίας για καθηγητές 

Μαθηματικών 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν 

να παρέχουν διδακτική υποστήριξη σε καθηγητές μαθηματικών. 

Οι στόχοι: 

1. Να επισημανθεί η σημασία των διαδικτυακών διδακτικών εργαλείων για καθηγητές 

μαθηματικών και να εκτιμηθούν τα οφέλη από τη χρήση τους στη διδασκαλία των 

μαθηματικών. 

2. Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών 

εργαλείων και πλατφορμών. 

3. Να δοθούν στους εκπαιδευτικούς παραδείγματα διαδικτυακών διδακτικών 

εργαλείων και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 

εργαλεία κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Η μαθηματική εκπαίδευση κατέχει βασική θέση στην εκπαίδευση των κοινωνιών σε όλο τον 

κόσμο. Η γνώση των μαθηματικών αναπτύσσει την αναλυτική και λογική σκέψη και 

θεωρείται μια επιστήμη που ξεπερνά τα γλωσσικά εμπόδια καθώς χρησιμοποιεί την 

καθολική γλώσσα των αριθμών και των σημείων, η οποία είναι κατανοητή από όλους τους 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο (Nowak, 2013). 

Δεδομένου ότι είναι ένα μάθημα που είναι αρκετά δύσκολο για τους μαθητές, πολλά 

εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για τη διευκόλυνση της 

μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών. Τα περισσότερα εργαλεία διατίθενται σε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο. Σε αυτήν την ενότητα, 

θα παρουσιάσουμε τα εργαλεία που κάνουν τη μάθηση και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών πιο εύκολη και  ευχάριστη. 

Θεωρητικό μέρος 

Σήμερα, ειδικά εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, δίνεται μεγάλη σημασία στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων που μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τα διαδικτυακά 

εργαλεία, τους πόρους και την επικοινωνία στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό τόσο ο μαθητής 
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όσο και ο εκπαιδευτικός να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών και οι εφαρμογές της. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αναλάβουν καινοτόμες δραστηριότητες που εστιάζουν σε διάφορους τομείς, όπως ο 

σχεδιασμός μαθημάτων με την αποτελεσματική χρήση οπτικοακουστικών μέσων, η χρήση 

υπολογιστών στη διδασκαλία που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για εργασία με μαθητές και η βελτίωση των μαθημάτων μέσω του καινοτόμου 

μεθοδολογικού σχεδιασμού (F.Bereźnicki, 2001). 

Με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την ψηφιακή εποχή, έχουν γίνει προσπάθειες 

εισαγωγής των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, με την εισαγωγή 

των ψηφιακών βιβλίων ή τη διδασκαλία μέσω πλατφορμών διαδικτυακής μάθησης. 

Ωστόσο, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο για την 

ποικιλομορφία των μαθητών, επομένως δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητές τους. 

Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν περιορισμένο χρόνο στην τάξη, δεν είναι σε θέση να 

εξατομικεύσουν πλήρως τη μαθησιακή διαδικασία για κάθε μαθητή εντός της τάξης, οπότε 

πρέπει να χρησιμοποιούν διαδικτυακά διδακτικά εργαλεία για να τους βοηθήσουν σε αυτή 

τη διαδικασία. 

 

Εικόνα 1: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης 

Πηγή: https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-

create-videos-in-minutes-67b7470829c4 

https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
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Ας προχωρήσουμε τώρα στα διαδικτυακά εργαλεία που υποστηρίζουν τους καθηγητές 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους. Ο καθηγητής πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τους 

διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους. Το Διαδίκτυο επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στη 

γνώση και το διδακτικό υλικό και μας παρέχει εργαλεία που διευκολύνουν την 

αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι ότι επικεντρώνονται αποκλειστικά στη νέα μέθοδο διδασκαλίας 

υποτάσσοντας ολόκληρη τη διδακτική διαδικασία σε αυτήν. Συνεπώς, είναι σημαντικό για 

τον εκπαιδευτικό να ξεκινήσει θέτοντας έναν στόχο, και μόνο τότε θα πρέπει να επιλέξει τα 

μέσα και τις μεθόδους που θα τον βοηθήσουν να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Για να συμβεί 

αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζει τη χρησιμότητα ενός συγκεκριμένου εργαλείου και να 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τον στόχο που θέλει να επιτύχει. 

Όταν ξεκινάτε την αναζήτησή σας, πρέπει να γνωρίζετε τι είδους εργαλεία είναι διαθέσιμα 

στο Διαδίκτυο. Εδώ θα βρείτε μια γενική ανάλυση των εργαλείων: 

• Εκπαιδευτικές εφαρμογές - Εφαρμογές που επιτρέπουν στον καθηγητή και τον 

μαθητή να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν δεξιότητες σε 

συγκεκριμένους τομείς. Στην ιστοσελίδα του έργου SMART-MT, έχουν δημοσιευτεί 

οι πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Δείτε περισσότερα εδώ:  

https://smart.erasmus.site/e-directory/#tab1 

• Εκπαιδευτικές πλατφόρμες - Οι πλατφόρμες σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε το δικό 

σας διδακτικό υλικό και να επικοινωνείτε με τους μαθητές. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για να μοιραστείτε με τους μαθητές σας εργασίες, 

κουίζ και τεστ που δημιουργήσατε. Τα αποτελέσματα βγαίνουν αυτόματα και 

αποθηκεύονται. Έτσι, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει άμεσα και γρήγορα πληροφορίες 

σχετικά με την απόκτηση γνώσεων και την πρόοδο του κάθε μαθητή. Παραδείγματα 

δημοφιλών εκπαιδευτικών πλατφορμών: Socrative, Padlet, Edmodo, Kahoot, 

KhanAcademy, ScienceKids κ.λπ. 

• Εργαλεία για τη δημιουργία διδακτικού υλικού - Εργαλεία που επιτρέπουν την 

παρουσίαση διδακτικού περιεχομένου ή την προετοιμασία ενός βίντεο, π.χ. H5P, 

edpuzzle, ed.ted, powtoon κ.λπ. 

https://smart.erasmus.site/e-directory/#tab1
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Στην επόμενη ενότητα, θα περιγράψουμε λεπτομερώς μερικές από αυτές τις πλατφόρμες 

και εργαλεία και θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.  

Κάθε καθηγητής μαθηματικών πρέπει να εξοικειωθεί με τα εργαλεία και να θυμάται ότι η 

ελκυστικότητα του μηνύματος δεν πρέπει να επισκιάζει το περιεχόμενο που θέλει να 

μεταδώσει. Η εισαγωγή νέων, καινοτόμων μέσων στην τάξη δεν σημαίνει απαραίτητα και 

εκπαιδευτική επιτυχία. Είναι σημαντικό να επιδιώκουμε πάντα τη φιλική ατμόσφαιρα, τη 

δημιουργία καλής σχέσης με τον μαθητή και την ορθή οργάνωση της διδακτικής 

διαδικασίας. Σύμφωνα με ειδικούς, το νέο υλικό απορροφάται καλύτερα όταν το 

περιεχόμενο είναι κατανοητό και όταν εμπλέκονται θετικά συναισθήματα στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν αυτήν την πρόοδο και να 

εφαρμόζουν νέες μεθόδους στην τάξη τους, προκειμένου να διατηρήσουν το κίνητρο και το 

ενδιαφέρον των μαθητών τους. Η ανάλυση που έγινε παραπάνω είχε ως στόχο να δείξει τη 

δυνατότητα εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, ωστόσο, πρέπει 

να θυμόμαστε ότι η απλή εισαγωγή διδακτικών βοηθημάτων δεν εγγυάται την αυτόματη 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου του εκπαιδευτικού. Τα βοηθήματα αυτά θα 

βοηθήσουν μόνο στο να εμπλουτίσουν και να διαφοροποιήσουν ορισμένες δραστηριότητες 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Γιατί πρέπει λοιπόν οι καθηγητές μαθηματικών να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία 

διδασκαλίας; Γιατί είναι σημαντικά; 

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με την πρόκληση να 

κερδίσει και να διατηρήσει την προσοχή του μαθητή για περισσότερη ώρα. Η παραδοσιακή 

διδασκαλία των μαθηματικών περιορίζεται πολύ συχνά στη διδασκαλία σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο. Συνήθως δεν υπάρχει χρόνος στην τάξη για να μπορέσει ο 

καθηγητής να εξηγήσει το πρόβλημα με έναν δημιουργικό και λεπτομερή τρόπο και να 

βοηθήσει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά. Η εισαγωγή της 

σύγχρονης τεχνολογίας (εργαλεία ΑΕΠ και ΤΠΕ) στα μαθήματα μαθηματικών θα σας 

επιτρέψει να μεταφέρετε τις λύσεις από έναν απλό πίνακα σε έναν διαδραστικό πίνακα, 
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τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή, αλλά θα κάνει και το μάθημα πιο ελκυστικό και θα 

επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο. 

Με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα είναι 

σε θέση να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά, να διαμορφώσει 

τη φαντασία τους, να διευρύνει τις γνώσεις τους, αλλά και να τους διδάξει τον κατάλληλο 

τρόπο για να οργανώσουν τη μελέτη τους. 

Οφέλη από τη χρήση διαδικτυακών διδακτικών εργαλείων στα μαθηματικά: 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την εισαγωγή νέων εννοιών, την 

επίλυση εργασιών και τον έλεγχο των γνώσεων των μαθητών, 

• Δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 

• Δυνατότητα προσομοίωσης φαινομένων και διαδικασιών, 

• Λήψη των απαραίτητων πληροφοριών, 

• Η χρήση διαδικτυακών εργαλείων υποστηρίζει το παραδοσιακό περιεχόμενο και τις 

παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας, 

• Παροχή νέων μεθόδων και μέσων για τη μετάδοση γνώσεων,  

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 

• Διαδραστική μετάδοση γνώσεων, 

• Συνεργασία μαθητή-εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία μέσω τις βελτίωσης 

της επικοινωνίας. 

Ο εκπαιδευτικός, στις μέρες μας, πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να 

χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές πληροφορικής κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών 

(M.Walak, 2017):  

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει γνώση σχετικά με το διδακτικό λογισμικό για 

τα μαθηματικά, 

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται έναν υπολογιστή και να 

διαχειρίζεται ένα εργαστήριο υπολογιστών, 

• Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο 

λογισμικό για την διδασκαλία συγκεκριμένων θεματικών του μαθήματος, 
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• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει γνώση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της 

εργασίας του στα μαθήματα μαθηματικών χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή. 

Παρακάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα διαδικτυακών εργαλείων.  

 

 

Τα διαδικτυακά εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω είναι πολύ χρήσιμα και εύχρηστα. 

Η χρήση τους στα μαθήματα μαθηματικών σίγουρα έχει να προσφέρει πολλά οφέλη τόσο 

στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Στο τέλος κάθε περιγραφής του εργαλείου, 

υπάρχει ένας σύνδεσμος που οδηγεί σε εξωτερικές σελίδες, όπως συνδέσμους με 

διαδικτυακά σεμινάρια ή βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου. 

Socrative  

Περιγραφή 

Το Socrative είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο για τη διεξαγωγή 

διαδικτυακών τεστ σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση φορητών συσκευών που έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο (smartphone, φορητούς υπολογιστές, tablet, επιτραπέζιους 

υπολογιστές). Η χρήση αυτού του εργαλείου είναι πολύ απλή και κατανοητή. 

Η πλατφόρμα επιτρέπει στον καθηγητή να παρακολουθεί το τεστ σε πραγματικό χρόνο. 

Χάρη στον λογαριασμό Socrative, ο καθηγητής παρατηρεί την εξέλιξη του τεστ και μπορεί 

να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων που έδωσαν μεμονωμένοι μαθητές. Όταν 

τελειώσει το τεστ, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει μια αναφορά των αποτελεσμάτων του τεστ, 

ώστε να μπορεί να συνοψίσει τις γνώσεις των μαθητών. 

Το Socrative έχει τρεις βασικές λειτουργίες: 

• Κουίζ – η βασική λειτουργία της εφαρμογής. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, 

ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει τεστ πολλαπλής επιλογής, τεστ 

σωστού/λάθους ή τεστ ανοιχτών ερωτήσεων, στα οποία ο μαθητής μπορεί να 

απαντήσει σύντομα σε μια ερώτηση. Η δυνατότητα που δίνει στον εκπαιδευτικό να 

μπορεί να προσθέσει εικόνες, γραφήματα ή διαγράμματα σε ασκήσεις που 
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βασίζονται σε κείμενο καθιστά το τεστ πιο ελκυστικό και όχι βαρετό για τους 

μαθητές. 

 

Εικόνα 2: Socrative – Οι τρεις βασικές λειτουργίες 

Πηγή: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-

socrative/ 

• Space Race – μια επιλογή που εστιάζει περισσότερο στη διασκέδαση παρά στην 

εκπαίδευση. Περιλαμβάνει την επίλυση ενός κουίζ σε συγκεκριμένο χρόνο και τον 

συναγωνισμό με τους άλλους μαθητές.  

 
Εικόνα 3: Socrative – Space Race 

https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Πηγή: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-

using-socrative/ 

 

• Exit Ticket – Δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να υποβάλλουν στους μαθητές 

ερωτήσεις που δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση, μετά το πέρας του μαθήματος. Αυτό 

παρέχει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο κατανόησης του 

περιεχομένου του μαθήματος. 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές που χρησιμοποιούν αυτήν την πλατφόρμα θα πρέπει να 

έχουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Επιπλέον, ο ιστότοπος παρέχει σαφείς οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου.  

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 

• Το τεστ πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, 

• Το τεστ ελέγχεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί από τον μαθητή, 

• Μικρότερος κίνδυνος λαθών κατά τον έλεγχο και εξοικονόμηση χρόνου για τον 

εκπαιδευτικό, 

• Τα αποτελέσματα των τεστ αποθηκεύονται στην καρτέλα Αναφορές έτσι ώστε ο 

εκπαιδευτικός να μπορεί να τα δει ανά πάσα στιγμή, 

• Όλα τα τεστ πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο, συνεπώς δεν υπάρχει αρνητικός 

αντίκτυπος στο περιβάλλον, 

• Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να αναλύσει τις ερωτήσεις που προβληματίζουν 

περισσότερο στους μαθητές εντοπίζοντας έτσι τις αδυναμίες τους. 

Οφέλη για τους μαθητές: 

• Οι μαθητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μόλις ολοκληρώσουν το τεστ, 

• Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, και γι 'αυτό αυτή είναι μια πολύ 

ελκυστική μορφή τεστ για αυτούς, 

• Βλέποντας την πρόοδο που κάνουν στα τεστ, αυξάνεται το κίνητρο των μαθητών. 

https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Μειονεκτήματα ή περιορισμοί: 

Οι ασκήσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε διάφορες γλώσσες, αλλά η πλοήγηση είναι 

πάντα στα Αγγλικά. 

 

Μάθετε περισσότερα για το Socrative εδώ: 

https://vimeo.com/161896647 

 

H5P 

 

Περιγραφή 

Το H5P είναι ένα δωρεάν εργαλείο, μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που σας 

επιτρέπει να δημιουργήσετε διαδραστικό και μοντέρνο περιεχόμενο που μπορεί να 

κοινοποιηθεί σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες (Moodle, WordPress, Drupal και Tiki). Το 

εργαλείο επιτρέπει τη δημιουργία κειμένου και γραφικού περιεχομένου (μπορούν να 

εμπλουτιστούν με βίντεο ή μουσική), τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε ένα σύγχρονο 

εργαστήριο διδασκαλίας. 

Το εργαλείο σας επιτρέπει: 

• Να δημιουργείτε παιχνίδια και κουίζ (μαθηματικά κουίζ, τεστ σωστό/λάθος, 

συμπλήρωση κενών σε ένα κείμενο, αντιστοίχιση εικόνων, παιχνίδια μνήμης, 

έρευνες, τεστ πολλαπλών επιλογών, κατηγοριοποίηση εικόνων και άλλα), 

• Να δημιουργείτε παρουσιάσεις (δημιουργία γραφημάτων, καρτών, παρουσιάσεων 

πολυμέσων, χρονοδιαγραμμάτων), 

• Να δημιουργείτε διαδραστικά βίντεο και εικονικές περιηγήσεις, 

• Να δημιουργείτε διαδραστικό περιεχομένο. 

Επιπλέον υλικό και έτοιμα παραδείγματα είναι διαθέσιμα εδώ. 

https://vimeo.com/161896647
https://h5p.org/content-types-and-applications


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ένα παράδειγμα ενός απλού παιχνιδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα 

μαθηματικών είναι το εξής: 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα ενός παιχνιδιού H5P  

Ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα σπουδών, σε αυτήν την απλή άσκηση ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με την πρόσθεση, την 

αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχει ένα 

ρολόι που μετράει τον χρόνο και στην κάτω γραμμή ένα ρολόι που μετράει τον χρόνο που 

απομένει. 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

Το πλεονέκτημα της χρήσης της εφαρμογής είναι ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει 

γλώσσες λογισμικού. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να έχει εγκατεστημένο 

οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης και να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά μαθήματα και δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο στο 

Διαδίκτυο. 

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

• Το περιεχόμενο είναι συμβατό με κάθε συσκευή, 

• Υπάρχουν εκτεταμένα εργαλεία και δυνατότητες – χάρη σε ένα ευρύ φάσμα 

ασκήσεων που μπορούν να δημιουργηθούν, ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να 

μεταφέρει τα μαθήματα του σε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, 

• Το H5P μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες και 

διαδικτυακά εργαλεία.  

Οφέλη για τους μαθητές:  

• Η εκμάθηση μέσα από το παιχνίδι και η επίλυση κουίζ είναι πολύ πιο ελκυστικές για 

τους μαθητές από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, 

• Ποικιλία και διαδραστικότητα του περιεχομένου. 

Μειονεκτήματα ή περιορισμοί: 

Αν και το H5P δεν απαιτεί από τον χρήστη να είναι εξοικειωμένος με το λογισμικό, ο 

επεξεργαστής της εφαρμογής είναι λιγότερο εύχρηστος από ότι σε άλλα εργαλεία αυτού 

του τύπου, επομένως συνιστάται στους καθηγητές να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά 

βίντεο για να κάνουν τη δουλειά τους ευκολότερη. Οι ασκήσεις μπορούν να δημιουργηθούν 

σε διάφορες γλώσσες, αλλά η πλοήγηση είναι στα Αγγλικά. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το H5P εδώ: 

https://h5p.org/ 

 

PADLET 

Περιγραφή 

Το Padlet είναι ένας εικονικός πίνακας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 

ψηφιακού υλικού σε ένα μέρος. Αυτός ο ιστότοπος σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ψηφιακό 

υλικό για διάφορα θέματα, χρησιμεύει ως χώρος συζήτησης και βοηθά στη δημιουργία 

"καταιγισμού ιδεών", διαγωνισμών και συλλογής πληροφοριών. Η δημιουργία ενός Padlet 

https://h5p.org/


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

είναι πολύ απλή και κατανοητή. Αφού συνδεθούμε έχουμε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε ένα Padlet από την αρχή ή να χρησιμοποιήσουμε έτοιμα μοντέλα. 

Οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν τις αναρτήσεις τους στο Padlet, συμπεριλαμβάνοντας 

τις πληροφορίες, τις ερωτήσεις, τα σχόλιά τους κ.λπ. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έχουν 

συνεχή ενημέρωση σχετικά με το Padlet. Μετά την επεξεργασία των δημοσιεύσεων, ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις του πίνακα και να τον 

μοιραστεί με άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή 

κοινοποιώντας τον πίνακα σε ένα ιστολόγιο ή ιστότοπο αφού επικολλήσει τον κατάλληλο 

κώδικα HTML. 

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φορητές συσκευές και υπολογιστές 

και είναι διαθέσιμο σε 29 γλώσσες. 

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 

• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συγκεντρώσουν το υλικό τους σε ένα μέρος, 

• Είναι μια πλατφόρμα για την παροχή ανατροφοδότησης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και μετά το πέρας του μαθήματος, 

• Διαδραστική παρουσίαση υλικού, 

• Απλή κοινοποίηση συνδέσμων. 

Οφέλη για τους μαθητές:  

• Τα υλικά συλλέγονται σε ένα μέρος ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στον μαθητή, 

• Ο διαδραστικός πίνακας επιτρέπει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο μαθητής θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης 

υπολογιστή. Το Padlet είναι πολύ εύκολο και κατανοητό στη χρήση και δεν απαιτεί 

επιπλέον δεξιότητες. 

Ένα παράδειγμα χρήσης του Padlet είναι το εξής: 



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 5: Ένα παράδειγμα χρήσης του Padlet 

Πηγή: https://padlet.com/edtechnut/math 

Στην κάτω δεξιά γωνία υπάρχει το σήμα «+» που επιτρέπει στους μαθητές και τους 

καθηγητές να προσθέτουν ένα νέο μήνυμα.  

Μειονεκτήματα ή περιορισμοί: 

Το Padlet απαιτεί εγγραφή χρήστη και στη βασική του έκδοση, έχει περιορισμούς στον 

αριθμό των επεξεργασμένων padlet, στον χώρο του δίσκου και στη διαχείριση της 

πρόσβασης για άλλους. Το Padlet διαθέτει και μια εκπαιδευτική έκδοση στην οποία ο 

εκπαιδευτικός ή το σχολείο έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τη συνδρομή του. 

Μάθετε περισσότερα για το Padlet εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM 

 

EDMODO 

 

https://padlet.com/edtechnut/math
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Το Edmodo είναι μια δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα που επιτρέπει την κοινοποίηση, τη 

διάθεση και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει ήδη δημιουργηθεί από 

εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο. Το Edmodo χρησιμοποιεί δυναμικά και ψηφιακά 

εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να βελτιώσει τη διδακτική διαδικασία. 

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, πρέπει να εγγραφείτε μέσω e-mail και 

κωδικού πρόσβασης. Αφού συνδεθείτε, δημιουργείτε το προσωπικό σας προφίλ το οποίο 

μπορείτε να εξατομικεύσετε. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ομάδες 

ή τάξεις, ή ακόμη και να καλέσει άλλους εκπαιδευτικούς για να συνεργαστούν μαζί του. 

Ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα αυτής της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με εξωτερικούς δίσκους όπως το Google ή το Office 365, καθώς και το 

γεγονός ότι τα υλικά αποθηκεύονται σε ένα μόνο μέρος - τη βιβλιοθήκη Edmodo. Χάρη σε 

αυτό, ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί το υλικό του ανάλογα με τις 

τρέχουσες προσδοκίες του. Με τη βοήθεια του Edmodo, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

μοιραστεί τις απαραίτητες πληροφορίες με τους μαθητές του, όπως το χρονοδιάγραμμα, τις 

ασκήσεις και το διδακτικό υλικό. 

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν τεστ, κουίζ και 

ασκήσεις και έπειτα οι μαθητές μπορούν να τα λύσουν απευθείας στην πλατφόρμα. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα επιτρέπει τη διατήρηση ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου στο οποίο 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποθηκεύει αρχεία και να καταγράφει τους βαθμούς των 

μαθητών του. 

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 

• Παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας και της προόδου των μαθητών, 

• Δυνατότητα δημιουργίας έργων από κοινού με σχολεία από άλλες χώρες, 

• Ευκολότερη επικοινωνία με μαθητές, 

• Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων, τάξεων κ.λπ., 

• Με το Edmodo ο καθηγητής μπορεί να επεξεργαστεί μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. 

Οφέλη για τους μαθητές: 

• Συνεχής επαφή με τον εκπαιδευτικό, 



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

• Προβολή των υλικών ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, 

• Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να οργανώσει τους φακέλους του, έτσι ώστε το υλικό 

να βρίσκεται οργανωμένο σε ένα σημείο. 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο μαθητής θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης 

υπολογιστή. Το Edmodo είναι πολύ εύκολο και κατανοητό στη χρήση και δεν απαιτεί 

επιπλέον δεξιότητες. 

Μειονεκτήματα ή περιορισμοί: 

Η διεπαφή της πλατφόρμας είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά. 

Μάθετε περισσότερα για το Edmodo εδώ: 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo 

 

Kahoot! 

 

Το Kahoot! είναι ένα δωρεάν, σύγχρονο εργαλείο για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή 

διαδραστικών κουίζ. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε ένα κουίζ, 

πρέπει να εγγραφείτε. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και αποτελεσματική. 

Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του εργαλείου είναι η δυνατότητα χρήσης των κινητών 

συσκευών, όπως τηλέφωνα ή tablet, στα οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές σε καθημερινή 

βάση. Το Kahoot μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα αλλά και σε όλα τα 

εκπαιδευτικά επίπεδα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει μια 

επανάληψη στο προηγούμενο μάθημα, να συγκεντρώσει ιδέες για προβληματισμό κ.λπ. 

Το εργαλείο Kahoot επιτρέπει τη δημιουργία κουίζ, συζητήσεων, ερευνών αλλά και την 

προετοιμασία μιας άσκησης για τους μαθητές. Ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει 

kahoots με βάση κείμενα, φωτογραφίες ή βίντεο που είναι διαθέσιμα στο Youtube και να 

αναζητήσει ενδιαφέροντα κουίζ μέσω της ενσωματωμένης μηχανής αναζήτησης. 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Το Kahoot είναι ένα πολύ απλό εργαλείο στη χρήση. Μετά τη δημιουργία ενός νέου κουίζ, ο 

καθηγητής στέλνει τον κωδικό για το κουίζ στους μαθητές. Ο μαθητής, μετά την είσοδο του 

στο www.kahoot.it, εισάγει το όνομά του και τον κωδικό και έπειτα ξεκινά η μάθηση και η 

διασκέδαση! 

Ανάμεσα σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται η κατάταξη των συμμετεχόντων, γεγονός που 

παρακινεί τους μαθητές και τους ενθαρρύνει να συναγωνιστούν ο ένας τον άλλο. Το 

χρονικό όριο που δίνεται για την απάντηση σε μια ερώτηση μπορεί να το προσαρμόσει ο 

εκπαιδευτικός κατά τη σύνταξη του κουίζ. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Kahoot!: 

- Δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 

- Δυνατότητα προσθήκης ερωτήσεων και γραφικών απαντήσεων, 

- Το κουίζ μπορεί να διατίθεται δωρεάν μέσω e-mail, 

- Οι συμμετέχοντες μπορούν να λύσουν το κουίζ μεμονωμένα, 

- Διαθέτει μια μεγάλη βάση δεδομένων με έτοιμα κουίζ που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα, 

- Είναι εντελώς δωρεάν, 

- Δεν έχει περιορισμό στον αριθμό των παικτών. 

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να πραγματοποιήσει τεστ κάτω από λιγότερο αγχωτικές 

συνθήκες, 

• Στο τέλος του κουίζ, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει τις απαντήσεις των μαθητών 

σε κάθε ερώτηση, 

• Έχει τη δυνατότητα λήψης λεπτομερών αποτελεσμάτων μέσω Excel. 

 

Οφέλη για τους μαθητές: 

• Η χρήση κινητών συσκευών καθιστά τα μαθήματα πιο ελκυστικά για τον μαθητή, 

• Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν εάν τους άρεσε το κουίζ, 

http://www.kahoot.it/


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

• Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με το τι αποκόμισαν από 

το κουίζ, 

• Εάν ο μαθητής δώσει λάθος απάντηση μπορεί έπειτα να δει τη σωστή λύση. 

 

 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Το 

εργαλείο Kahoot! είναι πολύ απλό και κατανοητό στη χρήση, συνεπώς η προετοιμασία ενός 

κουίζ δεν απαιτεί πολλές δεξιότητες ούτε πολύ χρόνο. 

Μειονεκτήματα ή περιορισμοί: 

Η διεπαφή του εργαλείου είναι στα Αγγλικά, ωστόσο μπορούν να δημιουργηθούν κουίζ σε 

οποιαδήποτε γλώσσα. 

 



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Εικόνα 6: Kahoot – Παράδειγμα κουίζ 

Πηγή: https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html 

Μάθετε περισσότερα για το Kahoot! εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk 

 

KHAN ACADEMY 

 

Το Khan Academy προσφέρει μεμονωμένα σχέδια διδασκαλίας, πρακτικές ασκήσεις και 

εκπαιδευτικά βίντεο. Η αποστολή του είναι να παρέχει δωρεάν επιστημονική εκπαίδευση 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσαρμοστικές τεχνολογίες που προσδιορίζουν τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλατφόρμα ως εργαλείο τακτικής εξάσκησης για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν νέα πράγματα και να βελτιωθούν. Ο καθηγητής 

μπορεί επίσης να κατεβάσει τα αρχεία στα οποία καταγράφεται το ποιοι μαθητές 

χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να αναθέσει στους 

μαθητές του εργασίες για το σπίτι. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους 

χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές ή υπολογιστές. Χάρη στην εκτεταμένη βάση 

δεδομένων με βίντεο, άρθρα και ασκήσεις που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, ο 

καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να μελετήσουν συγκεκριμένα βίντεο και 

άρθρα πριν από το μάθημα, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να συζητήσουν τα ζητήματα αυτά 

από την αρχή του μαθήματος. Αυτή είναι μια καλή λύση που εξοικονομεί περισσότερο 

χρόνο για άλλες πολύτιμες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως η 

ομαδική εργασία ή οι πρακτικές δραστηριότητες. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του Khan Academy είναι οι διαθέσιμες γλώσσες - τα μαθήματα 

που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα μεταφράζονται σε δεκάδες γλώσσες. 

https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html
https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Το Khan Academy κάνει την εκπαίδευση εύκολη και διασκεδαστική για μικρά παιδιά και 

μαθητές. Οι μαθητές μετά τα μαθήματα μπορούν να δουν τα στατιστικά τους και να τα 

συγκρίνουν με τους άλλους μαθητές της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης πρόσβαση σε 

όλα τα απαραίτητα δεδομένα των μαθητών τους. Μπορούν να κατεβάσουν ένα 

συγκεντρωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα της τάξης και να μάθουν έτσι ποια ζητήματα 

δυσκολεύουν τους μαθητές. Το προφίλ της τάξης επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγχει 

την πρόοδο ολόκληρης της τάξης και να εντοπίζει γρήγορα ποιος μαθητής χρειάζεται 

περισσότερη προσοχή και σε ποιους τομείς.  

Οφέλη για τον εκπαιδευτικό: 

- Εξατομικευμένη διδασκαλία στην τάξη, 

- Ο εκπαιδευτικός έχει μια εικόνα για τη δραστηριότητα των μαθητών, την πρόοδό τους και 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, και με βάση αυτά μπορεί να τους αναθέσει περαιτέρω 

ασκήσεις, 

- Διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των εργασιών για το σπίτι. 

Οφέλη για τους μαθητές: 

- Άμεση διόρθωση των λανθασμένων απαντήσεων και ανατροφοδότηση, 

- Εκμάθηση μέσω του παιχνιδιού. 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Το 

Khan Academy είναι πολύ απλό και κατανοητό στη χρήση, συνεπώς η προετοιμασία ενός 

κουίζ δεν απαιτεί πολλές δεξιότητες, ούτε πολύ χρόνο.  

 



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 7. Khan Academy – Περιεχόμενο μαθηματικών 

Πηγή: https://www.khanacademy.org/kmap 

Μάθετε περισσότερα για το Khan Academy εδώ: 

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-

started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018 

 

Science Kids 

 

Το Science Kids είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα με άρθρα, υπολογιστικά φύλλα, 

παιχνίδια και κουίζ που βοηθούν στη διδασκαλία των επιστημών. Αυτό το εργαλείο παρέχει 

υλικό χάρη στα οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί, για παράδειγμα, να διδάξει τις επιστήμες: 

• Χρησιμοποιώντας άρθρα, ασκήσεις και πειράματα στην τάξη, 

• Χρησιμοποιώντας κουίζ για να ελέγξει τις γνώσεις των μαθητών, 

• Ο ιστότοπος περιέχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη 

διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών, 

https://www.khanacademy.org/kmap
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

• Ο ιστότοπος περιέχει σχέδια μαθημάτων που είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλους. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Εικόνα 8: Science Kids – Παιχνίδια μαθηματικών για παιδιά 

Πηγή: https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html 

Μια πρόσθετη επιλογή σε αυτό το εργαλείο είναι το AdaptedMind, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την εκμάθηση μαθηματικών. Οι ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιών 

χωρίζονται σε επίπεδα μάθησης έτσι ώστε ο καθηγητής να μπορεί εύκολα να βρει τις 

ασκήσεις που τον ενδιαφέρουν. 

 

https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 9 – AdaptedMind  

Πηγή:  

https://www.adaptedmind.com/Math-

Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRw

cuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer= 

Μάθετε περισσότερα για το Science Kids εδώ: 

https://www.sciencekids.co.nz/ 

 

EDPUZZLE 

 

Το Edpuzzle είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την εξατομίκευση με τη χρήση βίντεο. Η 

λειτουργία αυτού του εργαλείου είναι πολύ απλή: επιλέγουμε το δικό μας βίντεο ή ένα 

βίντεο που είναι διαθέσιμο στη βάση δεδομένων με βίντεο και το εξατομικεύουμε 

σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Το εργαλείο σάς επιτρέπει να προσθέσετε μουσική, 

σημειώσεις ή ερωτήσεις με τη μορφή κουίζ. 

https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.sciencekids.co.nz/


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Το Edpuzzle είναι ένα καθολικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από το μάθημα που διδάσκουν και έχει εξαιρετική 

εκπαιδευτική αξία. Η χρήση βίντεο στα μαθήματα έχει πολλά οφέλη όπως: 

• Η αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε συζητήσεις και η καταγραφή των 

εντυπώσεών τους, 

• Η ανάπτυξη της φαντασίας τους, καθώς καλούνται να ολοκληρώσουν την ιστορία 

που παρακολουθούν στο βίντεο, 

• Η ανάπτυξη της δεξιότητας τους να ακούν και να κατανοούν, 

• Η δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων των μαθητών μέσω των κουίζ. 

Ο εκπαιδευτικός που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο θα πρέπει στην αρχή 

να συνδεθεί και, στη συνέχεια, να επιλέξει το βίντεο πάνω στο οποίο θέλει να εργαστεί. Στη 

συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, μπορεί να προσθέσει μουσική, κουίζ ή 

σχόλια, τα οποία μπορούν επίσης να έχουν τη μορφή ανοιχτών ερωτήσεων. Ο 

εκπαιδευτικός δημιουργεί μια τάξη στην πλατφόρμα και καλεί τους μαθητές του να 

συμμετάσχουν δίνοντάς τους έναν κωδικό τάξης. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν 

εμφανιστεί το βίντεο, οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες που έχει δημιουργήσει 

προηγουμένως ο εκπαιδευτικός. 

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς: 

- Ο καθηγητής μπορεί να ελέγξει τις απαντήσεις των μαθητών ανά πάσα στιγμή και να 

παρακολουθήσει την πρόοδό τους, 

- Ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει ένα σχόλιο στην απάντηση του μαθητή.  

Οφέλη για τους μαθητές:  

- Ενδιαφέρουσα μορφή εκμάθησης, 

- Άμεση διόρθωση και ανατροφοδότηση. 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται  



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η εργασία στο EDpuzzle είναι απλή και κατανοητή, συνεπώς δεν απαιτεί πολλές δεξιότητες 

πληροφορικής. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρακολουθήσει το βίντεο με τις 

οδηγίες εκ των προτέρων για να μάθει πώς να χρησιμοποιεί σωστά την πλατφόρμα. 

Μειονεκτήματα ή περιορισμοί: 

Η διεπαφή του εργαλείου είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ωστόσο τα κουίζ μπορούν να 

δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

 

 

Εικόνα 10: Edpuzzle - Μάθημα 

Πηγή: https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/ 

Μάθετε περισσότερα για το Edpuzzle εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U 

 

Συμπέρασμα 

https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U


 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης που έχει προκληθεί από την πανδημία του COVID-

19, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διδάσκουν πλέον μέσω διαδικτύου. Η απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων στα μαθηματικά είναι πολύ δύσκολη όταν δεν υπάρχει άμεση 

επαφή με τον καθηγητή, ειδικά όταν παρουσιάζεται στους μαθητές νέο περιεχόμενο. 

Επομένως, αυτά τα εργαλεία μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα όχι μόνο στη 

διδασκαλία στην τάξη αλλά και στη διαδικτυακή διδασκαλία. Η εισαγωγή καινοτόμων 

λύσεων στην εκπαίδευση αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, διεγείρει τη δημιουργική σκέψη 

και διευρύνει τα ενδιαφέροντα, χάρη στα οποία οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητές 

τους. 

 

 

 

  



 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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