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Σκοπός

• Εξοικείωση των Μαθητών/τριων με την τεχνολογία

• Προετοιμασία και Εξοικείωση των Μαθητών/τριων με την 
έρευνα TIMSS η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά 
με χρήση Τεχνολογίας 
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Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς

• Αρχικά, πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

https://www.desmos.com

• Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργηθεί δωρεάν λογαριασμός στην 

πλατφόρμα, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη «Sign Up».
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https://www.desmos.com/


Στη συνέχεια, επιλέγουμε «Sign Up as a teacher» 

4



Επιλογή 1: gmail/apple account
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Επιλογή 2: Άλλο email
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Στη συνέχεια, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο (link):

https://teacher.desmos.com/collection/61cafbf18a88180a2670fdc6?r=w.hd

εμφανίζονται οι προτεινόμενες δραστηριότητες:
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Επιλέγουμε μια δραστηριότητα και την αναθέτουμε στους μαθητές, πατώντας 

«Assign» και στη συνέχεια «Single Session Code», όπως φαίνεται πιο κάτω.
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Στη συνέχεια, γίνεται επιλογή του χρονικού διαστήματος, για το οποίο θα ισχύει ο 

κωδικός και επιλέγουμε «Create Invite Code».
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Ο κωδικός που δημιουργείται αναγράφεται στο «Activity Sessions», όπως 
φαίνεται πιο κάτω: 
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• Ο/η εκπαιδευτικός δίνει τον κωδικό στους μαθητές/τριες.

• Οι μαθητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν το 

ονοματεπώνυμο τους και τον κωδικό της δραστηριότητας ώστε 

να ξεκινήσουν να την λύνουν. 

• Τονίζεται ότι δημιουργείται ένας κωδικός ανά δραστηριότητα. 
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Οδηγίες για Μαθητές/Μαθήτριες 

• 1. Οι μαθητές/τριες μπαίνουν στην ιστοσελίδα   

https://www.desmos.com

• 2. Καταχωρούν τον κωδικό στο «Students» και πατάνε «Join».
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https://www.desmos.com/


Στη συνέχεια, επιλέγουν «Continue without signing in» και γράφουν το όνομά τους, 

όπως φαίνεται πιο κάτω πατώντας στο τέλος «Go».
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Ο/Η Εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εργασία των 

Μαθητών/τριων πατώντας το «Dashboard»
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Δραστηριότητες

• 20 Δραστηριότητες τύπου TIMSS στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 
DESMOS

• Προτεινόμενος Χρόνος  για τις περισσότερες δραστηριότητες 
είναι 5 – 10 λεπτά (αναλόγως δραστηριότητας)
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Σας Ευχαριστούμε
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