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Πλεονεκτήματα

• Είναι ενσωματωμένη στο Microsoft Teams.

• Στη Βιβλιοθήκη Περιεχομένου παρέχεται η 

δυνατότητα οργάνωσης του υλικού μας, 

αφού είναι δομημένο σε ενότητες (sections) 

και σελίδες (pages). 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΑΞΗΣ – CLASS NOTEBOOK

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Content Library)

Εκτός από τον χώρο της Βιβλιοθήκης, 

το Σημειωματάριο περιλαμβάνει χώρο συνεργασίας (collaboration 

space), που μπορούμε να αξιοποιήσουμε είτε σύγχρονα είτε 

ασύγχρονα, και προσωπικό χώρο για τον κάθε μαθητή. 

• Στην κάθε σελίδα μπορούμε να αναρτήσουμε πολλά είδη πηγών: κείμενο, συνδέσμους, 

ενσωματωμένες εικόνες και βίντεο, πίνακες, αρχεία (ως συνημμένα), printouts από αρχεία 

pdf, ηχογραφήσεις κ.ά. 

• Μπορούμε να καταγράφουμε σημειώσεις πάνω σε εικόνες (π.χ. πάνω σε σελίδα του 

βιβλίου που θα έχουμε εισαγάγει στη βιβλιοθήκη μας), ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

τηλεδιάσκεψης, με βάση τις συζητήσεις με τους μαθητές μας.

Μειονεκτήματα

• Σε κάποιες συσκευές, το Σημειωματάριο δεν μπορεί να ανοίξει μέσα στο Teams, αλλά 

χρειάζεται να ανοίξει σε browser.

• Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Σημειωματαρίου. 



▪ Ενεργοποιούμε το Σημειωματάριο τάξης από την πάνω οριζόντια 
μπάρα επιλογών της τάξης μας. 

▪ Την πρώτη φορά θα χρειαστεί λίγο χρόνο, για να κάνει τις ρυθμίσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΑΞΗΣ – CLASS NOTEBOOK



▪ Μπορούμε να καθορίσουμε (σβήσουμε/ 
προσθέσουμε/μετονομάσουμε) τις Ενότητες που θα 
εμφανίζονται στο Σημειωματάριο του κάθε μαθητή. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΑΞΗΣ – CLASS NOTEBOOK



▪ Στην πρώτη του μορφή το Σημειωματάριό μας παρουσιάζει 
αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του. Τις 
σβήνουμε όλες και βάζουμε στη θέση τους τις δικές μας 
πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΑΞΗΣ – CLASS NOTEBOOK



▪ Όταν πατήσουμε το εικονίδιο πάνω αριστερά, παρουσιάζεται η 
δομή του Σημειωματαρίου μας. 

Στον Χώρο Συνεργασίας 
μπορούμε να γράφουμε όλοι 
(εκπαιδευτικός και μαθητές).

Στη Βιβλιοθήκη περιεχομένου 
μπορεί να γράφει μόνο ο 
εκπαιδευτικός.

Tον χώρο Teacher Only τον 
βλέπει μόνο ο εκπαιδευτικός. 
Εδώ μπορούμε να 
προετοιμάζουμε ό,τι θέλουμε να 
διαμοιράσουμε ακολούθως 
στους μαθητές.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΑΞΗΣ – CLASS NOTEBOOK



▪ Στη Βιβλιοθήκη Περιεχομένου μπορούμε να ανεβάζουμε το 
υλικό μας, οργανώνοντάς το σε ενότητες. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΑΞΗΣ – CLASS NOTEBOOK



▪ Μπορούμε να 
βάλουμε πολλά είδη 
πηγών, για 
παράδειγμα:

Εικόνα

Σύνδεσμος

Βίντεο

Αρχείο



Την ώρα του 

μαθήματος μπορούμε 

να προβάλλουμε το 

υλικό μας και να 

γράφουμε σημειώσεις 

πάνω σε αυτό.

ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Παράδειγμα σημειώσεων από την Ομήρου Οδύσσεια. Οι 

σημειώσεις καταγράφονταν την ώρα του μαθήματος μετά από 

συζήτηση με τους μαθητές. Προβάλλονταν στους μαθητές με 

Share screen.

Πλεονέκτημα: Οι σημειώσεις αποθηκεύονται αυτόματα και οι 

μαθητές έχουν άμεσα πρόσβαση σε αυτές.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Με μπλε, οι σημειώσεις 
που καταγράφονταν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. 



<



▪ Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μπορούμε να χωρίσουμε τους 
μαθητές σε ομάδες και να τους αναθέσουμε συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

▪ Η κάθε ομάδα μπαίνει σε διαφορετική τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη της 
μιας ομάδας δεν μπορούν να ακούσουν τι λένε τα μέλη των άλλων 
ομάδων. 

▪ Τα μέλη κάθε ομάδας μπορούν να αναλάβουν ρόλο παρουσιαστή στην 
ομάδα τους και να μοιραστούν την οθόνη τους. 

▪ Η κάθε ομάδα έχει δικό της chat. Ό,τι γράφεται στο chat της κάθε 
ομάδας αποθηκεύεται. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και μετά τη 
συνάντηση όλα τα μέλη της ομάδας και ο εκπαιδευτικός. 

▪ Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διακινείται ανάμεσα στις ομάδες. Δεν 
μπορεί, ωστόσο, να βρίσκεται σε δύο ομάδες ταυτόχρονα. 

▪ Όταν ο εκπαιδευτικός μπαίνει σε μια ομάδα, καλό θα ήταν να το 
ανακοινώνει στους μαθητές, για να γνωρίζουν ότι τούς ακούει. Μπορούν 
να το διαπιστώσουν ότι μπήκε μόνο από τον κατάλογο συμμετεχόντων 
της ομάδας. 

BREAKOUT ROOMS



Πλεονεκτήματα

• Δίδεται η ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν και να 
εργαστούν από κοινού για την επίτευξη ενός στόχου.

• Ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα της τάξης, κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε. 

• Παρακινούνται οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά κατά τη διάρκεια 
του διαδικτυακού μαθήματος. Εσωστρεφείς μαθητές με περιορισμένη 
συμμετοχή στην ολομέλεια είναι πιο πιθανόν να συμμετάσχουν (πιο) 
ενεργά στο πλαίσιο της ολιγομελούς ομάδας τους. 

• Ενισχύεται η αυτορρύθμιση της μάθησης, αφού οι μαθητές καλούνται 
να λάβουν πρωτοβουλίες και να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους 
μόνοι τους. Ο εκπαιδευτικός εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει 
συνεχή επαφή με κάθε ομάδα. 

BREAKOUT ROOMS



Πλεονεκτήματα

• Οι μαθητές μπορούν να μεταβούν στο επίπεδο δυνάμει ανάπτυξής τους σε 
συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους (Ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης – Vygotsky, 2000). 

• Η διαδικασία είναι εν γένει ευχάριστη και συνήθως προκαλεί τον 
ενθουσιασμό των μαθητών.

BREAKOUT ROOMS

Μειονεκτήματα

• Απαιτείται εξάσκηση των μαθητών στον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας 
(υιοθέτηση ρόλων, επίδειξη σεβασμού, διαχείριση χρόνου...)

• Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα τι συμβαίνει σε όλες 
τις ομάδες. Για αυτό χρειάζεται να δοθούν σαφείς οδηγίες εκ των 
προτέρων. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή οι μαθητές, γράφοντας στη συζήτηση της 

ομάδας τους, μπορούν να ρωτήσουν κάτι ή να καλέσουν τον εκπαιδευτικό. Όσα 
γράφονται στις συζητήσεις των ομάδων εμφανίζονται αυτομάτως στην οθόνη του 
εκπαιδευτικού. 



▪ Για να χωρίσω τους μαθητές μου σε ομάδες, επιλέγω την ώρα της 
συνάντησης το πιο κάτω εικονίδιο:

BREAKOUT ROOMS



Καθορίζω τον αριθμό 
των ομάδων που θέλω 
να δημιουργήσω και 
αν θέλω να 
δημιουργηθούν 
αυτόματα ή να ορίσω 
εγώ ποιοι μαθητές θα 
μπουν σε κάθε ομάδα. 

Η διαδικασία για να 
προβούμε σε δική μας 
επιλογή των μελών 
των ομάδων παίρνει 
λίγο χρόνο και 
δυστυχώς μπορεί να 
γίνει μόνο κατά τη 
διάρκεια της 
συνάντησης.

BREAKOUT ROOMS

Αφού ορίσω τις επιλογές μου, 
δημιουργώ τα δωμάτια.



BREAKOUT ROOMS

Αν επιλέξω να καθορίσω εγώ τα μέλη 
των ομάδων (manually), τότε οι 
ομάδες δημιουργούνται, αλλά 
παραμένουν κενές.

Επιλέγουμε Assign participants, για 
να μας ανοίξει τον κατάλογο με τους 
συμμετέχοντες. 

Κενά δωμάτια



Εμφανίζεται κατάλογος με 
τους συμμετέχοντες στη 
συνάντηση. 

1. Επιλέγω με  τους 

μαθητές που θέλω να 
εντάξω στην ίδια ομάδα. 

2. Πατώ Assign.

3. Ορίζω την ομάδα στην 
οποία θέλω να εντάξω τους 
επιλεγμένους μαθητές. 

https://www.uvm.edu/it/kb/article/breakout-rooms/

(Για όσους το επιθυμούν: Υπάρχει η δυνατότητα μετονομασίας των ομάδων.)

BREAKOUT ROOMS
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3
Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Όνομα μαθητή

Ονόματα μαθητών

2

https://www.uvm.edu/it/kb/article/breakout-rooms/


BREAKOUT ROOMS

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Αν κάποιος μαθητής μπει 
στη συνάντηση μετά τον 
καθορισμό των ομάδων, θα 
εμφανιστεί το όνομά του 
κάτω από το Assign 
participants. 

1. Επιλέγω με  τον 

μαθητή. 

2. Πατώ Assign.

3. Ορίζω την ομάδα στην 
οποία θέλω να τον εντάξω. 

1

3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4

Όνομα μαθητή που 
καθυστέρησε να 
μπει στη συνάντηση

Όνομα μαθητή που καθυστέρησε 
να μπει στη συνάντηση

2



Επιλέγω Start rooms, όταν είμαστε 
έτοιμοι να αρχίσουμε την εργασία σε 
ομάδες. 

Σημαντικό: Μετά από αυτή την 
κίνηση οι μαθητές θα μετακινούνται 
αυτόματα ένας-ένας στην ομάδα του. 
Όταν μετακινηθούν, δεν θα είναι σε 
θέση να μας ακούσουν. Ο 
εκπαιδευτικός θα παραμείνει μόνος 
στην κεντρική τηλεδιάσκεψη, μέχρι 
να επιλέξει να «επισκεφτεί» μία από 
τις ομάδες. 

BREAKOUT ROOMS

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4



BREAKOUT ROOMS

Οι ομάδες δημιουργούνται... και τίθεται σε «λειτουργία».

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4



1. Όταν περάσω το mouse μου πάνω 
από μια ομάδα, εμφανίζονται οι 
τρεις τελείες στα δεξιά. Τις πατώ και 
βλέπω τις επιλογές που έχω. 

2. Επιλέγω Join room, για να 
«επισκεφτώ» την ομάδα.

Το «δωμάτιο» της ομάδας ανοίγει σε 
ξεχωριστό παράθυρο.

BREAKOUT ROOMS

2

Ονόματα μαθητών 
Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών 
Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών 
Ομάδας 3

Όνομα μαθητή Ομάδας 4

Όνομα μαθητή Ομάδας 4

Όνομα μαθητή Ομάδας 4

Όνομα μαθητή Ομάδας 4

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4

1



Το «δωμάτιο» έχει τη μορφή 
μιας κανονικής τηλεδιάσκεψης. 

Μπορώ να φύγω από το 
«δωμάτιο», πατώντας το Leave
(πάνω δεξιά). Τότε το παράθυρο 
της ομάδας θα κλείσει και θα 
μεταφερθώ στο γενικό 
παράθυρο, όπου θα βλέπω (στη 
δεξιά στήλη) όλες τις ομάδες.

BREAKOUT ROOMS

Όνομα μαθητή Ομάδας 2 Όνομα μαθητή Ομάδας 2

Όνομα μαθητή Ομάδας 2

Όνομα μαθητή 

Όνομα μαθητή 

Όνομα μαθητή 

Όνομα μαθητή 

Όνομα εκπαιδευτικού 



ΕΙΚΟΝΑ: https://www.uvm.edu/it/kb/article/breakout-rooms/

Ενδέχεται κάποιος μαθητής να έχει 
μείνει εκτός ομάδας λόγω τεχνικής 
δυσλειτουργίας*.

Αυτό μπορούμε να το 
διαπιστώσουμε, αν δίπλα από το 
όνομά του στον κατάλογο μελών 
της ομάδας του (που εμφανίζεται 
όταν πατήσουμε πάνω στο όνομα 
της ομάδας) δεν γράφει In 
meeting.

Μπορούμε να τον καλέσουμε να 
ενταχθεί στην ομάδα πατώντας 
πάνω στο όνομά του και 
επιλέγοντας Ask to join. 

BREAKOUT ROOMS

*Τέτοιου είδους δυσλειτουργία συνήθως αντιμετωπίζεται με επιτυχία,

αν ο μαθητής προβεί σε ενημέρωση της εφαρμογής Teams που χρησιμοποιεί (update).

https://www.uvm.edu/it/kb/article/breakout-rooms/


Από τις τρεις τελείες πάνω 
δεξιά μπορούμε να 
επιλέξουμε να κάνουμε μια 
γραπτή ανακοίνωση (Make an 
announcement) σε όλες τις 
ομάδες. 

BREAKOUT ROOMS

Mε αυτό τον τρόπο θα 
εμφανιστεί η ανακοίνωσή 
μας στο chat της κάθε 
ομάδας.

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3



1. Για να τερματίσουμε την 
εργασία σε ομάδες 
επιλέγουμε Close rooms. 

2. Οι ομάδες κλείνουν.

3. Επανερχόμαστε στην 
κεντρική τηλεδιάσκεψη 
πατώντας το Resume. 

ΕΙΚΟΝΑ: https://www.uvm.edu/it/kb/article/breakout-rooms/

BREAKOUT ROOMS

2

1

3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4

Ονόματα μαθητών Ομάδας 1

Ονόματα μαθητών Ομάδας 2

Ονόματα μαθητών Ομάδας 3

Ονόματα μαθητών Ομάδας 4

https://www.uvm.edu/it/kb/article/breakout-rooms/


BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ



▪ Ανεβάζω τα αρχεία των ομάδων (ένα αρχείο για κάθε ομάδα) 
σε φάκελο στο Files της ομάδας Teams της τάξης. 

BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Αν θέλω να μην 
βλέπει η μία ομάδα 
το αρχείο της άλλης 
ομάδας, μπορώ να 
καθορίσω τα 
δικαιώματα στο 
SharePoint. 

Πατώντας τις 

τρεις τελείες 

BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



▪ Με μεταφέρει στο SharePoint. 
Από τις τρεις τελείες επιλέγω Manage access. 

Πατώντας τις 

τρεις τελείες 

BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



1. Επιλέγω να 
σταματήσει η κοινή 
χρήση του αρχείου με 
τα μέλη της τάξης. 

Όνομα τάξης

Όνομα εκπαιδευτικού

Όνομα τάξης (Owner)

Όνομα τάξης (Member)

1

2. Πατώ πάνω στο +.

3. Πληκτρολογώ το 
όνομα ή το teams email 
του κάθε μαθητή της 
ομάδας. 

BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ



BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



BREAKOUT ROOMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ



<

<



Πλεονεκτήματα
• Η διαδικασία είναι ενσωματωμένη στο Microsoft Teams.

• Μπορούμε να αναθέσουμε το ίδιο κουίζ σε διαφορετικά τμήματα. 

• Στο κουίζ μπορούμε να ενσωματώσουμε εικόνες και βίντεο. 

• Το κουίζ μπορεί να ανατεθεί άμεσα ή να προγραμματιστεί και να ανατεθεί σε συγκεκριμένη 

μέρα και ώρα. 

• Σε κλειστές ερωτήσεις η βαθμολόγηση μπορεί να γίνει αυτόματα. 

• Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για τη βαθμολογία και τα λάθη του αμέσως μετά την 

υποβολή του κουίζ ή όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία διόρθωσης.

• Μπορούμε να παρέμβουμε εκ των υστέρων στη βαθμολογία, ακόμη και στις ερωτήσεις που 

βαθμολογούνται αυτόματα.

• Η διαδικασία διόρθωσης των ανοιχτών ερωτήσεων είναι απλή και εύκολη: μπορούμε να 

διορθώσουμε είτε κατά μαθητή είτε κατά ερώτηση.

• Μπορούμε να καταγράψουμε γενικά σχόλια στο κουίζ κάποιου μαθητή ή να καταγράψουμε 

σχόλια σε συγκεκριμένη απάντηση. Εύκολα το ίδιο δικό μας σχόλιο μπορεί να αναπαραχθεί 

κάτω από όλες τις παρόμοιες απαντήσεις. 

• Η βαθμολογία αναρτάται τόσο στις Εργασίες/Assignments όσο και στις Βαθμολογίες/Grades. 

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



Τρόποι αξιοποίησης

• Μικρά κουίζ μπορούν να λειτουργήσουν ως δελτίο εισόδου ή δελτίο εξόδου 

στο μάθημά μας, ενισχύοντας τη διαμορφωτική αξιολόγηση.

• Εκτενέστερα κουίζ μπορούν να ανατεθούν ως διαγώνισμα. Τα κουίζ 

μπορούν να ενεργοποιηθούν και να κλειδώσουν σε συγκεκριμένη ώρα. 

Σε περίπτωση που θέλουμε να αναθέσουμε ένα κουίζ ως διαγώνισμα, θα 

ήταν καλό να συνυπολογίσουμε ότι οι μαθητές ενδέχεται να έχουν 

ανοιχτές τις σημειώσεις τους. Συνεπώς, καλό είναι να θέσουμε 

ερωτήσεις που εξετάζουν ανώτερες νοητικές λειτουργίες: ανάλυση, 

σύνθεση, αξιολόγηση. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ερωτήσεις μπορούν να 

προβάλλονται με διαφορετική σειρά σε κάθε μαθητή. Το ίδιο τυχαία μπορεί 

να είναι και η διάταξη των επιλογών στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Δημιουργώ στα Assignments ένα κουίζ.

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Επιλέγω να φτιάξω καινούριο κουίζ (ή αναθέτω ένα 
που έχω ήδη φτιάξει).

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Με μεταφέρει στη σελίδα των Microsoft Forms.

▪ Βάζω τίτλο, περιγραφή (προαιρετικό) και εικόνα 
(προαιρετικό) στο κουίζ μου. 

Εικόνα 

Τίτλος

Περιγραφή

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Με το Add new προσθέτω ερώτηση.

▪ Επιλέγω το είδος της ερώτησης που θέλω να προσθέσω.

Πολλαπλής επιλογής

Ανοικτού τύπου

▪ Με το Add new δημιουργώ καινούρια ερώτηση.

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



Καθορίζω τη 

σωστή 

απάντηση.
Προσθέτω άλλες 

πιθανές απαντήσεις.

Καθορίζω 

βαθμολογία.

Το επιλέγω αν δέχομαι 

πολλές επιλογές ως σωστές.

Το επιλέγω, αν θέλω να θέσω 

την ερώτηση ως υποχρεωτική.

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



Επιλέγω Shuffle options, 

αν θέλω να παρουσιάζονται οι 

επιλογές με τυχαία σειρά.

Πατώντας τις 

τρεις τελείες 

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Στις ανοιχτές ερωτήσεις μπορώ να καθορίσω αποδεκτές 
απαντήσεις, έτσι ώστε το κουίζ να διορθώνεται αυτόματα. 

Αποδεκτές απαντήσεις

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



Αν επιλέξω το 
long answer, οι 
μαθητές 
μπορούν να 
γράψουν 
σύντομες ή 
εκτενέστερες 
απαντήσεις, τις 
οποίες θα 
πρέπει εκ των 
υστέρων να 
διορθώσω εγώ. 

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Από τις τρεις τελείες μπορώ να ρυθμίσω τις παραμέτρους 
του κουίζ μου (Settings). Πατώντας τις 

τρεις τελείες 

▪ Το Κουίζ μου αποθηκεύεται αυτόματα!

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



Το ενεργοποιώ, αν θέλω να εμφανιστεί η βαθμολογία των 

μαθητών μου αυτόματα, μόλις ολοκληρώσουν το κουίζ.  
ΔΕΝ ενδείκνυται, αν έχω ανοικτές ερωτήσεις που απαιτούν 

βαθμολόγηση από εμένα. Σε αυτή την περίπτωση, θα τους δώσει 

ελλιπή βαθμολογία. 

Με αυτές τις επιλογές ο κάθε μαθητής μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο μία φορά το κουίζ και το όνομά του 

καταγράφεται. 
Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την πρώτη επιλογή, αν θέλουμε 

π.χ. να κάνουμε ανώνυμη δημοσκόπηση. 

Με αυτή την επιλογή, οι ερωτήσεις μας θα εμφανίζονται 

σε κάθε μαθητή με διαφορετική σειρά. 



▪ Προτού το αναθέσω, είναι καλό να το απαντήσω κι εγώ, για να ελέγξω το 
πώς φαίνονται οι ερωτήσεις και αν έχω ορίσει σωστά όλες τις απαντήσεις.  

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS

Επιλέγοντας Preview, βλέπω το κουίζ 
όπως θα παρουσιάζεται στους 
μαθητές μου και μπορώ να το λύσω. 



▪ Αφού το απαντήσω, θα μου εμφανίσει την απάντησή μου 
στα Responses. Καλό είναι να την σβήσω προτού 
αναθέσω το κουίζ στους μαθητές μου. 

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ Αφού πατήσω τις τρεις τελείες, επιλέγω delete all 
responses.

Πατώντας τις 

τρεις τελείες 

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



▪ ΠΙΣΩ ΣΤΟ TEAMS:

Αφού πατήσω Create Quiz, 
επιλέγω το κουίζ που μόλις 
έχω δημιουργήσει και 
πατώ Next.

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS



Μέγιστη βαθμολογία
Δυνατότητα για ανάθεση 

του κουίζ 

σε συγκεκριμένους μαθητές. 

Επιλογή μέρας και ώρας 

ανάθεσης του κουίζ.



Μέρα και ώρα 

ανάθεσης του 

κουίζ.

Μέρα και ώρα 

λήξης του 

κουίζ.

Μέρα και ώρα 

κλειδώματος 

του κουίζ.

Αν δεν επιλέξω να κλειδωθεί το κουίζ, τότε οι μαθητές θα μπορούν να 

το συμπληρώνουν και μετά τη μέρα/ώρα λήξης του. Απλώς, θα 

καταγράφεται ότι το συμπλήρωσαν εκτός προθεσμίας. 



▪ Μπορώ να προβάλω τα συμπληρωμένα κουίζ των μαθητών:

▪ ανά μαθητή ▪ ανά ερώτηση

ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS

Μπορώ (1) να βαθμολογήσω τις απαντήσεις των μαθητών ή να 

τροποποιήσω τη βαθμολογία μιας ερώτηση και (2) να γράψω ένα 

σχόλιο που θα εμφανιστεί σε όσους έδωσαν την ίδια απάντηση. 

1
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ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να μεταβείτε 
σε αυτό το κουίζ και 
να το 
χρησιμοποιήσετε. 
πατήστε εδώ. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGjxRyg4vuz9FngyyZRfwbWpUOEFRMjNNRVJLRjE5WFVTNURCNE84RUg0WS4u&sharetoken=KZadWy22U2PZKGxVJuxV


ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Για να μεταβείτε 
σε αυτό το κουίζ και 
να το 
χρησιμοποιήσετε. 
πατήστε εδώ. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGjxRyg4vuz9FngyyZRfwbWpUQjZONkdFODE2ODZXWFpBTzlCUzVQSEgyTC4u&sharetoken=Rm6wMbnymioem4kuDf6j


ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ

Για να μεταβείτε 
σε αυτό το κουίζ και 
να το 
χρησιμοποιήσετε. 
πατήστε εδώ. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuFSCk0UEWdBkebLIMRsx0VURDVERFJTNUxKUEY1RzZUNVUwWjU4UEs0Ui4u&sharetoken=2KNnmGkgPxxnax5n771M


ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ

Για να μεταβείτε 
σε αυτό το κουίζ και 
να το 
χρησιμοποιήσετε. 
πατήστε εδώ. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGgCgTSwR3g9CtySnT9rXDWxUQVdKTE1TTEFQN1c3VzNCWVFFRFAwVlBQOC4u&sharetoken=zz2kEIfjfIDIniTOAXRP


ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κουίζ για το κεφάλαιο "Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη", το οποίο θα κληθούν να λύσουν οι μαθητές στο πλαίσιο της κατ’ 
οίκον επανάληψης/ανακεφαλαίωσης, με βάση την ηχητική διάλεξη για το αντίστοιχο κεφάλαιο από τη σειρά "Μίλα μου 

Ιστορικά-για το Γυμνάσιο": http://istom.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/mila-mou-istorika

Για να μεταβείτε 
σε αυτό το κουίζ 
και να το 
χρησιμοποιήσετε. 
πατήστε εδώ. 

http://istom.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/mila-mou-istorika
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__YyNojVUMDYzOEpaRUFET0FQSkJJMjE5TTJVNTE2Ni4u&sharetoken=eBnKFFW2grpK0G201VF1


ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ



ΚΟΥΙΖ ΣΤΟ MICROSOFT TEAMS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ



<

<

<



ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είναι σημαντικό να δίνουμε ανατροφοδότηση στους μαθητές μας για τις εργασίες που 

μας στέλνουν. Ακολούθως, προτείνεται ένας απλός και γρήγορος τρόπος, για να 

γράφουμε πάνω στις εργασίες των μαθητών και να τους τις επιστρέφουμε. 

Προτείνεται να κατεβάσουμε την εφαρμογή LightShot: 

https://app.prntscr.com/en/index.html

https://app.prntscr.com/en/index.html
https://app.prntscr.com/en/index.html


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής:

πατάμε το πλήκτρο 

PrtScr στο 

πληκτρολόγιό μας

Ενώ προβάλλουμε στην οθόνη μας την εργασία που θέλουμε να διορθώσουμε 

(π.χ. μια εργασία που μας έχει στείλει ένας μαθητής στο chat με φωτογραφία)

Η οθόνη μας αποκτά πιο σκούρο χρώμα και μπορούμε με το 

ποντίκι μας να επιλέξουμε την περιοχή της οθόνης που 

θέλουμε να αποκόψουμε. Επιλέγουμε το σημείο της εργασίας 

του μαθητή που θέλουμε να σχολιάσουμε. Μόλις το 

επιλέξουμε, εμφανίζονται τα εργαλεία της εφαρμογής: μολύβι, 

highlighter, πλαίσιο για να γράψω κείμενο, ορθογώνιο... 



ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διορθώνουμε την εργασία.

Πλεονέκτημα της 

εφαρμογής το ότι 

μπορούμε εύκολα να 

πληκτρολογούμε κείμενο 

πάνω στην εικόνα, σε 

οποιοδήποτε σημείο 

θέλουμε. 

Αντιγράφουμε (copy) την εικόνα.

Εναλλακτικά, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.



Επικολλούμε (paste) την εικόνα στη συνομιλία μας με τον μαθητή, 

καταγράφοντας ίσως και κάποιο σχόλιο.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χρήσιμη πληροφορία:

Μπορούμε να ανατρέξουμε στα τελευταία στοιχεία (εικόνες, κείμενο...) 

που αντιγράψαμε (copy ή print screen) στον υπολογιστή μας, 

πατώντας μαζί το πλήκτρο των Windows και το V. 

Την πρώτη φορά που θα πατήσουμε τα πλήκτρα, θα χρειαστεί να 

ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή. Στη συνέχεια, θα μας 

παρουσιάζεται κατάλογος με τα τελευταία στοιχεία που αντιγράψαμε. 



<
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MENTIMETER

Δημιουργία ερωτήσεων στην ιστοσελίδα www.mentimeter.com που απαντώνται 

από τους μαθητές ζωντανά, κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος. 

https://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/


MENTIMETER

Πλεονεκτήματα

• Τα κουίζ μέσω του Mentimeter μπορούν να αξιοποιηθούν ως δελτίο εισόδου ή ως δελτίο 

εξόδου ή ως μέσο ενίσχυσης της συντρέχουσας αξιολόγησης κατά τα τη διάρκεια του 

μαθήματός μας. 

• Δίνουν άμεση ανατροφοδότηση (τόσο σε εμάς όσο και στους μαθητές μας) για τον βαθμό 

επίτευξης του εκάστοτε εξεταζόμενου Δείκτη.

• Τα ζωντανά κουίζ δίνουν ζωντάνια στο μάθημα. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά και με 

παιγνιώδη τρόπο στη διαδικασία της μάθησης. 

Μειονεκτήματα

• Ορισμένες φορές χρειάζεται να είμαστε υπομονετικοί μέχρι να ενεργοποιήσουν τον σύνδεσμο 

και να ενταχθούν στο κουίζ όλοι οι μαθητές μας. 

• Στα διαγωνιστικά κουίζ μπορούμε να δούμε μόνο τους πρώτους 10 μαθητές. Για να 

καταγραφούν τα δεδομένα όλων των μαθητών, πρέπει να εγγραφούμε με συνδρομή. 

• Με τη δωρεάν εγγραφή επιτρέπεται να δημιουργήσουμε μόνο περιορισμένο αριθμό 

ερωτήσεων.



MENTIMETER

▪ Δημιουργούμε λογαριασμό (είναι δωρεάν).

▪ Επιλέγουμε να κάνουμε νέα παρουσίαση. 



MENTIMETER

Επιλέγουμε τον τύπο 
άσκησης που θέλουμε.

Σε αυτού του τύπου ερωτήσεις (popular question 
types) έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας δύο 
ερωτήσεων (δωρεάν). Δεν απαιτείται οι μαθητές 
να δώσουν όνομα.  

Αν θέλουμε να το κάνουμε σε μορφή quiz 
competition για να υπάρχει ανταγωνισμός, τότε οι 
μαθητές θα δώσουν όνομα και στο τέλος θα 
εμφανιστεί η σειρά κατάταξής τους. Σε αυτή την 
περίπτωση βάζουμε και χρονόμετρο. Μπορούμε 
να δημιουργήσουμε μέχρι πέντε τέτοιες ερωτήσεις 
(δωρεάν).



MENTIMETER

1. Επιλέγοντας το Content, μπορούμε να 
πληκτρολογήσουμε την ερώτηση (Your 
question) και τις πιθανές απαντήσεις 
(options).

2. Βάζουμε τον απαιτούμενο χρόνο στην κάθε 
ερώτηση (αν είναι quiz competition).

3. Μετά από κάθε ερώτηση εμφανίζεται 
αυτόματα το leaderboard (ο πίνακας με τη 
σειρά κατάταξης των μαθητών). Αν θέλουμε, 
μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο πίνακας θα εμφανιστεί μόνο 
στο τέλος του κουίζ. 

1
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MENTIMETER

▪ Για να προχωρήσουμε στην 
επόμενη ερώτηση 
προσθέτουμε νέα διαφάνεια 
(Add slide).

▪ Η παρουσίασή μας αποθηκεύεται αυτόματα 
στο  Your presentations (κάτω αριστερά).



MENTIMETER

▪ Για να στείλουμε το κουίζ στους 
μαθητές μας, επιλέγουμε το Share
(πάνω δεξιά). 

▪ Αντιγράφουμε τον σύνδεσμο (Copy 
link) και τον στέλνουμε στους 
μαθητές μας. 



MENTIMETER

▪ Όταν είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, επιλέγουμε Present. 
Ενεργοποιείται η πρώτη ερώτηση (εμφανίζεται και στη δική μας 
οθόνη και στην οθόνη των μαθητών) και οι μαθητές μπορούν να 
δίνουν τις απαντήσεις τους. 

▪ Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ζωντανά μπροστά μας και έτσι 
μπορούμε να τα συζητήσουμε.



MENTIMETER - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
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Liveworksheets

Στην ιστοσελίδα https://www.liveworksheets.com/ μπορούμε να μετατρέψουμε τα 

συμβατικά φύλλα εργασίας μας σε διαδραστικά. Χρειάζεται μόνο να ανεβάσουμε το 

αρχείο μας σε .pdf, .jpg ή .png και να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα θέλουμε 

να μας απαντήσουν οι μαθητές μας. 

Μετά τη συμπλήρωση του φυλλαδίου, οι μαθητές μπορούν είτε να επιλέξουν Check my 

answers και να ελέγξουν τις απαντήσεις μόνοι τους είτε να επιλέξουν Email my answers to my 

teacher, για να σταλεί το φυλλάδιο σε εμάς. (Σε αυτή την περίπτωση τούς δίνουμε το email μας, 

αυτό που χρησιμοποιούμε, για να συνδεθούμε στο liveworksheets.)

https://www.liveworksheets.com/


Liveworksheets

Πλεονεκτήματα

• Μέσω της ιστοσελίδας αυτής μπορούμε εύκολα να μεταποιήσουμε τα υφιστάμενά μας 

φυλλάδια σε διαδραστικά. 

• Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλά διαφορετικά είδη ασκήσεων: 

αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών (κλειστού ή ανοιχτού τύπου), 

ακρόασης και εκφώνησης κειμένου, παζλ, επιλογής από drop down μενού, drag and drop κ.ά.

• Δίνεται άμεση ανατροφοδότηση (με επισήμανση των λαθών και καταγραφή της συνολικής 

βαθμολογίας) τόσο στους μαθητές όσο και σε εμάς, αν οι μαθητές μάς στείλουν τις 

απαντήσεις τους. Οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν τα διαδραστικά μας φυλλάδια και 

να μας τα στείλουν όσες φορές θέλουν.

Μειονεκτήματα

• Χρειάζεται να εξοικειωθούμε με τον τρόπο εισαγωγής του κάθε τύπου ερώτησης. Η ιστοσελίδα 

παρέχει, ωστόσο, σαφείς οδηγίες για κάθε τύπο άσκησης: 

https://www.liveworksheets.com/lwsmaker/gettingstarted.asp

• Στον δωρεάν λογαριασμό επιτρέπεται η φύλαξη των εργασιών των μαθητών μέχρι 30 ημέρες˙ 

μετά διαγράφονται. Μπορούμε, ωστόσο, να αποθηκεύσουμε τις εργασίες στον δίσκο μας. 

https://www.liveworksheets.com/lwsmaker/gettingstarted.asp


Liveworksheets

Αφού δημιουργήσουμε λογαριασμό 
(είναι δωρεάν), επιλέγουμε Make 
interactive worksheets, για να 
αρχίσουμε τη δημιουργία ενός 
φυλλαδίου.

Ακολούθως, επιλέγουμε το Get started
και θα μας ζητηθεί να ανεβάσουμε το 
αρχείο που επιθυμούμε. Πολύ 
βοηθητικό θα ήταν, προτού αρχίσουμε, 
να διαβάσουμε το Tuturial ή να 
παρακολουθήσουμε το Video tutorial. 



Liveworksheets

Πατάμε το Choose File, για να επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε να 
ανεβάσουμε (upload). Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή pdf, jpg ή png. 

Αν έχουμε ένα αρχείο στο Word μπορούμε 
εύκολα να το αποθηκεύσουμε σε μορφή 
PDF. Πατάμε save as (όπως αποθηκεύουμε 
συνήθως τα αρχεία) και κάτω από το 
όνομα του αρχείου πατάμε στο Word 
Document (*.docx), για να μας εμφανίσει 
τις υπόλοιπες επιλογές. Επιλέγουμε PDF 
(*pdf) και πατάμε SAVE.



Liveworksheets

Όταν το αρχείο μας ανέβει, θα  πρέπει να προβούμε σε επεξεργασία του με την προσθήκη 
των λύσεων. Στα σημεία που θέλουμε να γράψουν απάντηση οι μαθητές, δημιουργούμε 

κουτάκια και γράφουμε μέσα τη σωστή απάντηση. 



Liveworksheets

Πώς φαίνεται στους μαθητές: 

Τι γράφουμε εμείς στα κουτάκια, για να καθορίσουμε τη σωστή απάντηση: 

Ερωτήσεις με συγκεκριμένη απάντηση Επιλογές με drop down



Liveworksheets

Πώς φαίνεται στους μαθητές: 
Τι γράφουμε εμείς στα κουτάκια, για 
να καθορίσουμε τη σωστή απάντηση: 



Liveworksheets

Μόλις ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία με όλες τις ασκήσεις, 
αποθηκεύουμε το φυλλάδιό μας δίνοντας του έναν τίτλο.

Κάνουμε Copy τον σύνδεσμο και τον στέλνουμε στους μαθητές. 



Liveworksheets

Πατώντας πάνω στο όνομά μας (πάνω δεξιά), μπορούμε να 
δούμε όλα μας τα φυλλάδια στο Μy worksheets.

Στο Μy mail box αποθηκεύονται όλες οι εργασίες που μας 
στέλνουν οι μαθητές μας. Μπορούμε να τις δούμε και να τις 
αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας. Μπορούμε, ακόμα, να 
παρέμβουμε και να τροποποιήσουμε τον τελικό βαθμό τους.



Liveworksheets

Με αυτό τον τρόπο 
εμφανίζονται οι εργασίες 
των μαθητών στο Μy mail
box. Μπορούμε να 
προβάλουμε το καθένα 
ξεχωριστά, να δούμε τα 
λάθη του μαθητή και να το 
αποθηκεύσουμε στον 
υπολογιστή μας. 



Liveworksheets

1. Προβάλλουμε την εργασία που θέλουμε να 
αποθηκεύσουμε, πατάμε δεξί κλικ πάνω της και 
επιλέγουμε Print. 

2. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγουμε ως 
προορισμό το Save as PDF.

3. Στο More settings βάζουμε  στο 
Background graphics.

4. Kάνουμε Save.
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Για να το αποθηκεύσουμε:



Liveworksheets – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ

Για να μεταβείτε 
σε αυτό το φυλλάδιο και να το 
χρησιμοποιήσετε (αφού κάνετε 
λογαριασμό στο 
Liveworksheets), πατήστε εδώ. 

https://www.liveworksheets.com/og1617868ks


Liveworksheets - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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