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Eισαγωγή 
 

Το έργο  i-CONTENT στοχεύει να εξυπηρετήσει εκπαιδευτές και παρόχους ΕΕΚ 
(κυρίως ΜΜΕ) που παρέχουν μη τυπικά αρχικά και συνεχή μαθήματα ΕΕΚ που 
επιθυμούν να μετατρέψουν την τυπική παράδοση μαθημάτων στην τάξη σε μια 
διαδικτυακή διαδραστική εμπειρία μάθησης (ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση) που 
τους επιτρέπει να συναντήσουν  τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και να επιτρέψει 
να στοχεύσουν στην παγκόσμια αγορά. 
Το i-CONTENT αναπτύσσει ένα πλήρες πλαίσιο για την ανάπτυξη διαδραστικού 
παιγνιδισιακου περιεχομένου. Αν και υπάρχουν πολλά διαδικτυακά μαθήματα στην 
αγορά, το e-learning δεν έχει ακόμη διεκδικήσει το μερίδιο αγοράς που του αξίζει. 
Αυτό οφείλεται σε χαμηλής ποιότητας, «στατικά» διαδικτυακά μαθήματα που δεν 
είναι αρκετά διαδραστικά και διασκεδαστικά για να συντηρήσουν το κοινό. Αυτό το 
έργο στοχεύει στη χρήση κυρίως τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά 
μαθήματα και για την παιχνιδιοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας. 
 
Στόχος του έργου  i-CONTENT είναι να : 
1. Δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να μετατρέψουν τα μαθήματα σε μια διαδικτυακή διαδραστική 
παιγνιδιοποιημένη εμπειρία  
2. Οι εκπαιδευτικοί να έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν το περιεχόμενο της 
τάξης σε ψηφιοποιημένο διαδραστικό περιεχόμενο για σύγχρονη και ασύγχρονη 
μάθηση 
3. Οι εκπαιδευτικοί να έχουν την δυνατότητα  να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές 
μεθόδους διδασκαλίας σε δυναμικό διαδικτυακό περιεχόμενο ασύγχρονης μάθησης 
χρησιμοποιώντας ανοιχτού κώδικα LMS και τεχνικές παιχνιδιοποιησης 
4. Βελτιώσει τη χρήση του gamification σε διαδικτυακά μαθήματα 
5. Προώθηση της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης στην Ευρώπη 
6. Βελτιώσει την  πρόσβαση σε ποιοτική μάθηση για μειονεκτούσες ομάδες και 
άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές 
 
Το  έργο i-CONTENT παρέχει την πλατφόρμα i-CONTENT (IO5), η οποία θα 
χρησιμεύσει ως ενιαίος σταθμός για ΕΕΚ και Εκπαιδευτές που επιθυμούν να 
αναπτύξουν διαδικτυακά διαδραστικά παιγνιδιοποιημένα προγραμματα. Η 
πλατφόρμα περιλαμβάνει έναν οδηγό για το σχεδιασμό ενός διαδικτυακού 
μαθήματος, 2 εργαλειοθήκες με μεγάλη ποικιλία πιθανών εργαλείων, εκπαιδευτικά 
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εγχειρίδια και οδηγίες για το πώς να κάνετε το μάθημα διαδραστικό και 
παιχνιδοιοποιημένο (IO2-IO3), ένα διαδικτυακό διαδραστικό  παιγνιδιοποιημένο 
μάθημα (IO4 ). 
 
Ο αναμενόμενος αντίκτυπος και τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι: 
1) Βελτιωμένες δεξιότητες των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη διαδραστικών και 
παιχνιδιοποιημένων διαδικτυακών εμπειριών μάθησης 
2) Αυξημένη παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων στην Ευρώπη 
3) Βελτιωμένη ποιότητα της διαδικτυακής μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης) 
4) Παιχνιδιοποίηση που ενσωματώνεται στη διαδικασία μάθησης και μεταμόρφωση  
της ηλεκτρονικής μάθησης σε μια κινητήρια και διασκεδαστική εμπειρία 
5) Παροχή εύκολης πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης για όλους με έμφαση σε 
μειονεκτούσες ομάδες και άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές 
6) Παροχή ευκαιριών μάθησης χαμηλού κόστους που επιτρέπουν την αποδοχή 
μαθημάτων για μαθητές χαμηλού εισοδήματος. 
7) Βελτιωμένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά για την ΕΕΚ και τους εκπαιδευτές 
8) Καλύτερη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη 
 
Υπάρχουν χιλιάδες λογισμικά ανοιχτού κώδικα και εργαλεία για να διαλέξετε 
προκειμένου να δημιουργήσετε διαδραστικό περιεχόμενο χωρίς την ανάγκη 
δαπανηρού λογισμικού, υποδομής ή κωδικοποίησης. Ακόμα κι έτσι, η μετατροπή του 
υλικού μαθημάτων σε διαδικτυακά ψηφιακά διαδραστικά μαθήματα μπορεί να είναι 
χρονοβόρα, καθώς ένας εκπαιδευτής (ο οποίος μπορεί επίσης να μην είναι πολύ 
μορφωμένος στις ΤΠΕ) χρειάζεται να ερευνήσει για τα σωστά εργαλεία/λογισμικό σε 
μια τεράστια αγορά δωρεάν ή χαμηλού κόστους λογισμικά ανοικτής πηγής, να τα 
αξιολογήσει και να κατακτήσει  τη χρήση τους και στη συνέχεια να μετατρέψει το  
περιεχόμενο σε ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο. 
 
Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις,  δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για 
το λογισμικό ανοιχτού κώδικα , μπορεί να βρείτε μερικές πληροφορίες στο διαδίκτυο 
σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους και απαιτούνται πολλές δοκιμές και λάθη  μέχρι 
να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Επιπλέον, συνήθως  κανένα εργαλείο δεν μπορεί 
να κάνειόλη την  δουλειά. Μπορεί να χρειαστούν πολλά εργαλεία για να επιτευχθούν 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν μπορούν όλα τα εργαλεία να λειτουργήσουν μαζί 
ή να είναι συμβατά. Απαιτείται δοκιμή για ζητήματα συμβατότητας και αυτό μπορεί 
να είναι εξαιρετικά χρονοβόρο. 
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Τέλος, η μετατροπή του περιεχομένου των μαθημάτων σε διαδραστικό ψηφιακό 
διαδικτυακό περιεχόμενο μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά δεν είναι. Υπάρχουν 
κανόνες που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να γίνει το μάθημα ελκυστικό, 
εύκολο στην παρακολούθηση και αρκετά διαδραστικό για να προσφέρει 
αποτελέσματα. Επίσης, η ενεργοποίηση της παιγνιδιοποίησης  σε διαδικτυακά 
μαθήματα μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ελκυστική για τους μαθητές. 
 
Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου είναι το i-CONTENT GAMIFICATION (IO3), μια 
εργαλειοθήκη που θα παρέχει στις ομάδες-στόχους καθοδήγηση, εργαλεία και 
πρακτικά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της παιγνιδιοποίησης  
σε διαδικτυακά μαθήματα. 
 

IO3: i-CONTENT Gamification: Μια εργαλειοθήκη για την παιχνιδιοποίηση 
ενός διαδικτυακού μαθήματος 
 

Η παιχνιδιοποίηση είναι η χρήση του σχεδιασμού και της μηχανικής του παιχνιδιού 
για τη βελτίωση ενός περιεχομένου χωρίς παιγνίδι,  αυξάνοντας τη συμμετοχή, τη 
δέσμευση, την αφοσίωση και τον ανταγωνισμό. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να 
περιλαμβάνουν βαθμούς(Points), πίνακες κορυφαίων(leader boards), άμεσους 
διαγωνισμούς και αυτοκόλλητα(stickers) ή σήματα(badges), και μπορούν να 
βρεθούν σε κλάδους συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. 
 
Τα παιχνίδια, σε οποιαδήποτε μορφή, αυξάνουν τα κίνητρα μέσω της δέσμευσης. 
Πουθενά αλλού αυτό δεν είναι πιο σημαντικό από την εκπαίδευση. Το gamification 
είναι μια νέα τάση στην εκπαίδευση και πιστεύεται ότι μπορεί να συμβάλει σε 
καλύτερα αποτελέσματα. 
 
Υπάρχουν πολλές τεχνικές παιγνιδιοποιησης που υποστηρίζονται από διάφορα 
πρόσθετα για πλατφόρμες LMS και CMS. Είναι εύχρηστες και κατανοητές κάνοντας 
τη διαδικασία μάθησης διασκεδαστική και παρακινώντας. 
 
Η παρακάτω εργαλειοθήκη i-CONTENT GAMIFICATION θα περιλαμβάνει: 

a. μια επιλογή πρόσθετων(plugins) για το σκοπό της παιχνιδιοποίησης 
διαδικτυακών μαθημάτων 

b. ένα σύνολο ολοκληρωμένων οδηγών εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση τους 
c. συνδέσμους για λήψη 
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d. παραδείγματα ή μελέτες περίπτωσης για το πώς αυτά τα πρόσθετα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε μια πλατφόρμα LMS ή CMS για την επίτευξη της 
παιγνιδιοποιήσης. 

 

Η εργαλειοθήκη θα παρέχει στις ομάδες-στόχους καθοδήγηση, εργαλεία και 
πρακτικά παραδείγματα για το πώς να ενσωματώσουν την παιγνιδιοποίηση  σε 
διαδικτυακά μαθήματα. Όλοι οι εταίροι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του IO3 υπό 
την ηγεσία του Gruppo4, διαχειριζόμενος τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1: Το πρώτο βήμα ήταν ο εντοπισμός και η δοκιμή πρόσθετων και 
λογισμικού που επιτρέπουν την παιχνιδιοποίηση πλατφορμών CMS και LMS. Οι 
εταίροι  εντόπισαν και δοκίμασαν τουλάχιστον 6 πρόσθετα και λογισμικό χαμηλού 
κόστους, δωρεάν ή ανοιχτού κώδικα (30 συνολικά) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παιχνιδιοποίηση στη μάθηση και δημιούργησαν μια έκθεση με 
το όνομα των προσθηκών. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2:  κυκλοφόρησαν εκθέσεις σε όλους τους εταίρους για 
αξιολόγηση και στην συνέχεια ακολούθησαν διαδικτυακά σεμινάρια (Νοέμβριος - 
Δεκ 2021 ) όπου όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τα ευρήματά τους και παρείχαν 
σύντομη εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση αυτού του λογισμικού. Οι εταίροι  
αποφάσισαν ποια είναι τα πιο χρήσιμα, ολοκληρωμέναα, εύχρηστα  και συμβατά  με 
τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες LMS και CMS (Σύνολο: 20 εργαλεία). 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.3: Με βάση την τελική επιλογή, κάθε εταίρος  ήταν υπεύθυνος να 
αναπτύξει έναν οδηγό για τρία συνολικά  πρόσθετα  σύμφωνα με ένα πρότυπο που 
αναπτύχθηκε από την Gruppo4 (Σύνολο: 12 εργαλεία). 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.4: Η Gruppo4 είναι υπεύθυνη για την 1η Ανασκόπηση Ποιότητας 
αυτών των οδηγών και για τη σύνθεση μιας πλήρους εργαλειοθήκης για την 
παιχνιδιοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή  περιλαμβάνει όλα τα 
προτεινόμενα εργαλεία για παιγνιδιοποίηση (με όλες τις λεπτομέρειες όπως 
περιγράφονται στη δραστηριότητα 3.3.) καθώς και παραδείγματα χρήσης αυτών των 
εργαλείων μέσω ενός μαθήματος επίδειξης (το διαδικτυακό μάθημα που 
αναπτύχθηκε στο ΠΠ4). 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.5: Ένας εμπειρογνώμονας από κάθε χώρα εταίρο επικυρώνει την 
εργαλειοθήκη και παρέχει ανατροφοδότηση σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο (που 
ετοίμασε η Rinova ). 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.6: Με βάση την επικύρωση της εργαλειοθήκης, η Επιτροπή 
Διασφάλισης Ποιότητας θα εγκρίνει ή θα προτείνει πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.7: Ο εταίρος  GRUPPO4 θα κάνει τυχόν διορθώσεις/προσαρμογές 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τα σχόλια αξιολόγησης και θα οριστικοποιήσει το 
πλαίσιο. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.8: Μετάφραση του Οδηγού στη γλώσσα των εταίρων. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.9: Ο εταίρος  GRUPPO4 θα μετατρέψει την εργαλειοθήκη σε ένα 
διαδραστικό εργαλείο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων  που θα είναι διαθέσιμο στην 
πλατφόρμα i-CONTENT. 
 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 
1. Αριθμός αξιολογήσεων από ειδικούς: Αξιολόγηση 5 ειδικών 
2. Αριθμός Επισκοπήσεων Διασφάλισης Ποιότητας από Επιτροπή Διασφάλισης 

Ποιότητας: 1 
 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 

1. Μέσος όρος της  αξιολόγησης του IO3 από έμπειρους εκπαιδευτές σε κάθε 
χώρα: 9 στα 10 
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Επιλεγμένα πρόσθετα για παιγνιδιοποίηση 

1. Class Dojo 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 
Χ Παιχνιδιοποίηση 

 

1.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυνατοτήτων  του  

 
Το Class Dojo είναι ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης συμπεριφοράς που έχει 
σκοπό να ενθαρρύνει θετικές συμπεριφορές μαθητών και κουλτούρα στην τάξη. Οι 
μαθητές κερδίζουν 'Dojo Points' με βάση τη συμπεριφορά τους στην τάξη. Ο 
πρωταρχικός στόχος του Class Dojo είναι να ενθαρρύνει τις θετικές συμπεριφορές 
των εκπαιδευόμενων  και να παρέχει ένα μέσο για τους εκπαιδευτές ο και τους 
γονείς να επικοινωνούν συχνά και αποτελεσματικά σχετικά με την ανάπτυξη των 
μαθητών. 
 
Οι εκπαιδευτές  χρησιμοποιούν το Class Dojo για να προωθήσουν θετικές 
συμπεριφορές στην τάξη τους και να ενισχύσουν τις γραμμές επικοινωνίας μεταξύ 
σχολείου και σπιτιού. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω του συστήματος «Dojo Point» του 
Class Dojo και του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων που συνδέει τους 
εκπαιδευτές  και τους  γονείς. Το Class Dojo είναι πλήρως προσβάσιμο σε 
υπολογιστές, tablet, smartphone και μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί σε 
διαδραστικούς πίνακες και προβολείς. 
 
Class room(Αίθουσα διδασκαλίας) 
Η αιθουσα διδασκαλίας είναι όπου οι εκπαιδευτές  και μαθητές χτίζουν την 
κουλτούρα της τάξης τους. Επιλέγουν δεξιότητες και αξίες - πράγματα όπως η 
δημιουργικότητα ή η ομαδική εργασία - και μοιράζονται σχόλια για την πρόοδο 
μεταξύ τους. Η αίθουσα διδασκαλίας  είναι ο απλούστερος τρόπος για τους 
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δασκάλους και τους μαθητές να οικοδομήσουν μαζί μια απίστευτη κουλτούρα στην 
τάξη. 
Messages(Μηνύματα) 
Τα μηνύματα επιτρέπουν σε εκπαιδευτές , γονείς και διευθυντές σχολείων να 
στέλνουν άμεσα μηνύματα μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιούν 
αριθμούς τηλεφώνου ή στοιχεία επικοινωνίας. Τα μηνύματα μπορούν να 
μεταφραστούν σε 35 διαφορετικές γλώσσες και το "Quiet Hours" επιτρέπει στους 
εκπαιδευτές  να ορίζουν ώρες, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν πότε δεν είναι 
διαθέσιμοι. 
Stories(Ιστορίες) 
Οι ιστορίες ενημερώνονται άμεσα με φωτογραφίες και βίντεο από τη σχολική ημέρα. 
Κάθε τάξη, σχολείο και εκπαιδευόμενος  έχει τη δική της Ιστορία, την  οποία 
μοιράζεται με τους γονείς. Το School Story βοηθά τους διευθυντές σχολείων να 
ιστορίες   με όλες τις οικογένειες που συνδέονται με το σχολείο τους, το Class Story 
βοηθά τους εκπαιδευτές να μοιράζονται ιστορίες  με όλες τις οικογένειες που 
συνδέονται με την τάξη τους και το Student Story βοηθά τους μαθητές να 
δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία: ένα χρονοδιάγραμμα – ή ένα χαρτοφυλάκιο – 
με αυτά που έμαθαν. 

1.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  
 

Ο ιστότοπος του Class Dojo και οι εφαρμογές iOS και Android είναι εντελώς δωρεάν 
για χρήση στους εκπαιδευτέςς, διαχειριστές και γονείς. 
 

● Δημιουργήστε μια θετική κουλτούρα 
Οι εκπαιδευτές  μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές για οποιαδήποτε 
δεξιότητα ή αξία — είτε είναι να εργάζονται σκληρά, να είναι ευγενικοί, να 
βοηθούν άλλους ή κάτι άλλο 

 
● Δώστε στους μαθητές φωνή 

Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν και να μοιραστούν τη μάθησή τους 
προσθέτοντας φωτογραφίες και βίντεο στα δικά τους 
χαρτοφυλάκια(portofolios) 

 
● Μοιραστείτε στιγμές με τους γονείς 

Ενεργοποιήστε τους γονείς κοινοποιώντας φωτογραφίες και βίντεο από 
υπέροχες στιγμές στην τάξη 

Επίσης: 
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● Οι γονείς μπαίνουν εύκολα στην τάξη σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 
συσκευή 

● Μεταφράζουν  άμεσα μηνύματα σε 30+ γλώσσες 
● Ενημερώστε τις οικογένειες όταν είστε απασχολημένοι με το Quiet Hours 

1.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  

 
1. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό εργαλείο Class Dojo, 

επισκεφθείτε πρώτα τη σελίδα Class Dojo  
2. Επιλέξτε το ρόλο σας 

 
 

3. Δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό συμπληρώνοντας την πιο κάτω  
φόρμα.  

 

https://www.classdojo.com/el-gr/?redirect=true
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4. Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, θα ανακατευθυνθείτε σε μια 
σελίδα όπου θα πρέπει να επιλέξετε το σχολείο στο οποίο εργάζεστε. 

 
Σε περίπτωση που θέλετε να επιλέξετε διαφορετική επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή 
« Δεν διδάσκω σε σχολείο » και μετά επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες. 
 
Ταμπλό Class Dojo 
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1.4. Πώς να / Οδηγός 
 

Το Class Dojo είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. 
Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε πολλούς πόρους σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης του Class Dojo . 
 
Υπάρχουν   διαφορετικοί πόροι για διαφορετικές σχολικές ομάδες-στόχους: 
 

● Οι πόροι για τους εκπαιδευτές περιλαμβάνουν ένα εγχειρίδιο διαθέσιμο σε 
πολλές γλώσσες και ένα εισαγωγικό βίντεο. 

https://www.classdojo.com/el-gr/resources/
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● Οι πόροι για  διευθυντές σχολείων 
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Πόροι για  γονείς 

 
Επιπλέον μπορείτε να βρείτε οδηγούς  και σεμινάρια στο κανάλι  YouTube του Class 
Dojos . 

                                           

1.5. Σύνδεσμος για λήψη 

 
Ιστότοπος ClassDojo 

1.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 

 Το Class Dojo θα ενσωματωθεί όμορφα με την πλατφόρμα LMS και CMS. 
 
 

https://www.youtube.com/c/classdojo
https://www.classdojo.com/
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2.  WPAchievements 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα με βάση το  

παιχνίδι 
Χ Παιχνιδιοποίηση 

 

2.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυναντοτήτων  του  

 
Το WPAchievements είναι ένα δυνατό πρόσθετο του   WordPress Achievements, 
Quests & Ranks. Είναι μια τέλεια επέκταση για τον ιστότοπό σας που υποστηρίζεται 
από  το WordPress για να βελτιώσετε τις εμπειρίες των χρηστών σας και να αυξήσετε 
τη διαδραστικότητα των χρηστών. Με το WPAchievements μπορείτε να 
δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα επιτεύγματα των χρηστών, τις αποστολές και 
τις τάξεις με ευκολία. Το WordPress Gamification δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο! 
 
Το WPAchievements Free είναι μια πλήρως λειτουργική αλλά περιορισμένη έκδοση 
του WPAchievements . 
 
Ας ρίξουμε μια ματιά στις δυνατότητες που παρέχει το WPAchievements (Πρόσθετο 
WordPress Gamification): 
 

● Προσθέστε Achievements & Quests(Επιτεύγματα & Αποστολές) στον ιστότοπό 
σας για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

● Επιβραβεύστε τους χρήστες με (Points)πόντους όταν κερδίζουν επιτεύγματα 
και αποστολές 

● Περιορίστε το περιεχόμενο με επιτεύγματα που επιτεύχθηκαν, λυμένες 
αποστολές ή τάξεις χρηστών 

● Σελίδα προσαρμοσμένων επιτευγμάτων με απόκριση 
● Δημοσιοποιήστε στο BuddyPress ενός χρήστη όταν αποκτήσει επιτεύγματα και 

αποστολές 
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● Τα Achievements & Quests(Επιτεύγματα & Αποστολές) μπορούν να 
κοινοποιηθούν με χρήστες στο Facebook και στο Twitter 

● Προσθέστε και διαχειριστείτε Ranks στον ιστότοπό σας 
● Περιορίστε τα επιτεύγματα σε συγκεκριμένες βαθμίδες 
● Δημοσιοποιήστε  στο BuddyPress ενός χρήστη όταν αποκτήσει νέα 

Κατάταξη(Rank) 
● Κλειδώστε το περιεχόμενο ώστε να μπορούν να το δουν μόνο συγκεκριμένες 

βαθμίδες 
● Διαχειριστείτε εύκολα κάθε ένα από τα επιτεύγματα των χρηστών σας 

 

 
 
Προσαρμοσμένα Widgets 
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Το WPAchievement συνοδεύεται από πολλά χρήσιμα widgets, ώστε να μπορείτε να 
εμφανίζετε βαθμολογικούς πίνακες και επιτεύγματα χρηστών παντού. Τα 
ακόλουθα Widgets είναι διαθέσιμα: 
 
Leaderboard : Εμφανίζει έναν πίνακα κατάταξης επιτευγμάτων που έχουν 
αποκτήσει οι χρήστες. 
My Achievements: Εμφανίζει μια λίστα με τα επιτεύγματα που έχει αποκτήσει ο 
χρήστης. 
My Quests: Εμφανίζει μια λίστα αποστολών που έχει κερδίσει ο χρήστης. 
My Rank: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάταξη του χρήστη. 
 
 
 
 
Χαρακτηριστικά 
Άμεσες αναδυόμενες ειδοποιήσεις(PopUp Notifications) 
Οι ωραίες αναδυόμενες ειδοποιήσεις θα ενημερώνουν τους χρήστες όταν 
ξεκλειδώνουν επιτεύγματα ή λύνουν αποστολές. Τα αναδυόμενα παράθυρα 
μπορούν να προσαρμοστούν ή να απενεργοποιηθούν από τη σελίδα ρυθμίσεων. 

 
 
Διαδραστική πρόοδος αναζήτησης(Interactive Quest Progress) 
 
Παρακινήστε τους επισκέπτες σας να ολοκληρώσουν αποστολές δείχνοντας έναν 
διαδραστικό χάρτη προόδου(interactive progress map). Ο χάρτης προόδου μπορεί 
να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ανάρτηση/σελίδα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το widget  που περιλαμβάνεται για να τον εμφανίσετε στην πλαϊνή γραμμή σας. 
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Κωδικοί Δραστηριότητας(Activity Codes) 
 
Ξεκλειδώστε τα επιτεύγματα εισάγοντας έναν ειδικό κωδικό δραστηριότητας. Είναι 
μια εκπληκτική δυνατότητα για να συνδέσετε την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο και 
εκτός σύνδεσης. Ο κωδικός που εισαγάγατε θα επικυρωθεί αμέσως. 

 
 
Περιορισμός περιεχομένου(Restrict Content) 
Κλειδώστε το premium περιεχόμενό σας. Επιτρέψτε την πρόσβαση σε μέλη που 
πληρούν τις απαιτήσεις σας. Περιορίστε το περιεχόμενο με βάση τα επιτεύγματα, τις 
λυμένες αποστολές ή τις τάξεις χρηστών. Με το WPAchievements θα μπορείτε να 
κλειδώνετε ολόκληρες σελίδες ή αναρτήσεις ή μόνο τμήματα του περιεχομένου. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
Επιτεύγματα και Αποστολές(Achievements and Quests) 
Το WPAchievements θα ενσωματωθεί όμορφα με το θέμα σας στο WordPress και 
θα εμφανίσει διαθέσιμα Επιτεύγματα και Αποστολές. Οι χρήστες σας θα μπορούν 
επίσης να δουν ποια επιτεύγματα δεν έχουν κερδίσει ακόμη. Επιπλέον, θα δουν και 
ημιτελείς αποστολές. 

 
 

2.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  

 
Το WPAchievements παρέχει ποικιλία περιεχομένου ακόμα και στη δωρεάν έκδοσή 
του. Είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη με πολλά όμορφα widgets. Παρέχει τρόπους 
προσαρμογής σύντομων κωδικών , δημιουργία κωδικών δραστηριότητας από τους 
χρήστες και έναν πίνακα ελέγχου για την παρακολούθηση των στατιστικών 
στοιχείων των χρηστών. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

2.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  

 

Εγκατάσταση 
1. Ανεβάστε τα αρχεία του πρόσθετου στον κατάλογο /wp-content/plugins/wp 

achievements  ή εγκαταστήστε το πρόσθετο απευθείας από την οθόνη 
προσθηκών WordPress. 

2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω της οθόνης «Plugins» στο WordPress 
3. Χρησιμοποιήστε την οθόνη WPAchievements ->Settings για να διαμορφώσετε 

το πρόσθετο 

2.4. Πώς να / Οδηγός 

 
Στον ιστότοπο του WPAachievement περιλαμβάνονται ειδικοί οδηγοί για τον τρόπο 
δημιουργίας κάθε widget . 

 

2.5. Σύνδεσμος για λήψη 

 
Σελίδα WPAchievements (απευθείας λήψη) 

https://wpachievements.net/documentation/
https://downloads.wordpress.org/plugin/wpachievements-free.zip
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Κατάστημα προσθετών Wordpress 

2.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 

Ενσωματώσεις και υποστηριζόμενα πρόσθετα. Το WPAchievements θα 
ενσωματωθεί όμορφα με πολλά δημοφιλή πρόσθετα WordPress. Υποστηρίζονται 
πάνω από 25 πρόσθετα . 
 

 

 
 

  

https://wordpress.org/plugins/wpachievements-free/
https://wordpress.org/plugins/wpachievements-free/
https://wordpress.org/plugins/wpachievements-free/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

3. Level up 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

Χ Παιχνιδιοποίηση 
 

3.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυναντοτήτων  του  
 

Τι είναι το Level up!; 
● Το Level up! είναι ένα προσαρμόσιμο μπλοκ που μπορεί να προσθέσει ένας 

εκπαιδευτής σε ένα μάθημα για να δώσει πόντους εμπειρίας στους μαθητές 
καθώς προχωρούν σε ένα μάθημα. 

● Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο τους και προχωρά προς το επόμενο επίπεδο. 
● Προσθέτει ένα στοιχείο παιγνιδιοποίησης σε ένα μάθημα. 

 
Πώς είναι στημένο; 

● Με ενεργοποιημένη την επεξεργασία σε ένα μάθημα, επιλέξτε Level up! από 
το μενού «Add block». 

● Μεταβείτε στο μπλοκ στη σελίδα του μαθήματος και κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης. 

● Δώστε στο μπλοκ έναν τίτλο και μια περιγραφή και αποθηκεύστε το ξανά. 
● Κάντε κλικ στους συνδέσμους στο μπλοκ για πρόσβαση σε διάφορες περιοχές: 

o Information - δείχνει πόσα XP (πόντους εμπειρίας) απαιτούνται για κάθε 
επίπεδο. Μπορείτε να το αλλάξετε από την καρτέλα Levels. 

o Ladder - δείχνει τους εκπαιδευόμενους  με σειρά επιπέδων και πόντων 
εμπειρίας 

o Report - επιτρέπει το φιλτράρισμα των εκπαιδευόμενων , των επιπέδων 
και του σημείου εμπειρίας και επιτρέπει τη μη αυτόματη επεξεργασία 
των πόντων εμπειρίας των εκπαιδευόμενων  μέσω της γραμμής προόδου 
τους. 

o Settings -επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαφόρων 
επιλογών και προσφέρει ρυθμίσεις για την αποτροπή πιθανής 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

εξαπάτησης. 
 

Χαρακτηριστικά 

● Αποδίδει αυτόματα πόντους στους εκπαιδευόμενους για τις ενέργειές τους 
● Μπλοκ που εμφανίζει το τρέχον επίπεδο και την πρόοδο προς το επόμενο 

επίπεδο 
● Αναφέρεται στους εκπαιδευτές  για να έχουν μια επισκόπηση των επιπέδων 

των μαθητών τους 
● Αποστέλλει εειδοποιήσεις για  δώσει συγχαρητήρια στους εκπαιδευόμενους 

καθώς ανεβαίνουν επίπεδο 
● Περιέχει ένα  πίνακα κατάταξης για την εμφάνιση της κατάταξης των μαθητών 
● Δίνει την δδυνατότητα προσαρμογής του αριθμού των επιπέδων, των πόντων 

που απαιτούν και της εμφάνισής τους 
● Υπάρχει απόλυτος έλεγχος των πόντων που κερδίζονται ανά ενέργεια 
● Ξεκλειδώνει το περιεχόμενο όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
● Πόντοι εμπειρίας που κερδίζονται ανά μάθημα ή για ολόκληρο τον ιστότοπο 
● Υποστήριξη για σύντομους κωδικούς για συμπερίληψη στο περιεχόμενο 
● Συμβατό με τον GDPR 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

3.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  

 
Διατηρήστε τους εκπαιδευόμενους - Αυξήστε τη δέσμευση και τη συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων  παρακινώντας τους εκπαιδευόμενους  να προχωρήσουν προς το 
επόμενο επίπεδο. 

 
Επαινέστε την πρόοδο - Επιβραβεύστε τις προσπάθειές των εκπαιδευόμενων 
συγχαίροντας τους εκπαιδευόμενους που έφτασαν στο επόμενο επίπεδο. 

 
Ενεργοποίηση ανταγωνισμού - Χρησιμοποιήστε τον πίνακα κατάταξης(leaderboard 
για να αξιοποιήσετε την ανταγωνιστικότητα, διατηρώντας ένα τον φιλικό και 
παρακινητικό ανταγωνισμό. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
Ξεκλείδωμα περιεχομένου- Ξεκλειδώστε την πρόσβαση στο περιεχόμενο του 
μαθήματος όταν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

 
Περαιτέρω προσαρμογή (Further customization) - Αλλάξτε τα επίπεδα και 
αντικαταστήστε τα σημεία εμπειρίας με άλλα σύμβολα για να το κάνετε ακόμα πιο 
συναρπαστικό! 
 
Συμμόρφωση GDPR - Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν φεύγουν ποτέ από τον 
ιστότοπό σας στο Moodle. Το πρόσθετο συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις 
απορρήτου του Moodle, καθιστώντας το συμβατό με το GDPR. 

3.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  

 
Κατεβάστε τη δωρεάν έκδοση από το Moodle/plugins 
Ή 

https://moodle.org/plugins/block_xp
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Αποκτήστε την έκδοση Pro από τον ιστότοπο Level up 
 
Αυτοματοποιημένο 
Αυτή η μέθοδος δεν είναι δυνατή σε όλες τις εγκαταστάσεις του Moodle, αλλά αν 
είναι, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα: 
 

1. Συνδεθείτε στον ιστότοπό σας στο Moodle και μεταβείτε στo Site 
administration > Plugins > Install plugins 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί που διαβάζει Εγκατάσταση πρόσθετων από τον 
κατάλογο πρόσθετων Moodle. Αυτό θα σας ανακατευθύνει στο moodle.org. 

3. Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε σε επίπεδο επάνω και πατήστε 
 " Search ". 

4. Κάντε κλικ στο Level up!, θα πρέπει να είναι το πρώτο αποτέλεσμα. 
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Install now και επιλέξτε τον ιστότοπό σας στο Moodle. 
6. Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης. 
7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετων, 

επισκεφτείτε   τις επίσημες πληροφορίες του Moodle. 
 
Μεταφόρτωση zip 
Αυτή η μέθοδος δεν είναι δυνατή σε όλες τις εγκαταστάσεις του Moodle, αλλά αν 
είναι, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα: 
 

1. Κατεβάστε το αρχείο zip της πιο πρόσφατης έκδοσης του πρόσθετου από το 
moodle.org. 

2. Συνδεθείτε στον ιστότοπό σας στο Moodle και μεταβείτε στη Site 
administration > Plugins > Install plugins.  

3. Ανεβάστε το αρχείο zip στη φόρμα και ακολουθήστε τα βήματα. 
4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετων, 

επισκεφθείτε τις επίσημες πληροφορίες του Moodle. 
 
Μη αυτόματη  εγκατάσταση 
Το Level up!  που είναι ένα πρόσθετο Moodle, τύπου μπλοκ, πρέπει να εξαχθεί στο 
μπλοκ/κατάλογο. Δείτε πώς μπορείτε να το εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο. 
 

1. Κατεβάστε το αρχείο zip της πιο πρόσφατης έκδοσης του πρόσθετου  από το 
moodle.org. 

https://levelup.plus/#packages
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

2. Εξαγάγετε το περιεχόμενο του αρχείου zip στα μπλοκ φακέλων της 
εγκατάστασης του Moodle. 

3. Εάν έχετε εξαγάγει το περιεχόμενο στη σωστή θέση, θα πρέπει να υπάρχει το 
ακόλουθο αρχείο: blocks/ xp / version.php . 

4. Επισκεφτείτε τη σελίδα ειδοποιήσεων διαχειριστή για να ενεργοποιήσετε την 
εγκατάσταση. 

5. Μεταβείτε στη Site administration > Notifications. 
6. Ή απευθείας επισκεφτείτε τη διεύθυνση your.moodle.example.com /admin/ 

index.php . 
7. Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης του Moodle. 

3.4. Πώς να / Οδηγός 
 

Ο ιστότοπος   Level up περιλαμβάνει μια πληθώρα από έγγραφα, οδηγούς και 
οδηγίες για να βοηθήσει τους χρήστες να ρυθμίσουν και να δημιουργήσουν 
περιεχόμενο. 
 

 
 

3.5. Σύνδεσμος για λήψη 

 
Κατεβάστε τη δωρεάν έκδοση από το Moodle/plugins 

https://levelup.plus/docs/
https://moodle.org/plugins/block_xp
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Ή 
Αποκτήστε την έκδοση Pro από τον ιστότοπο του levelup 
 

3.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 

Το πρόσθετο υποστηρίζει όλες τις εκδόσεις του Moodle από 3.1 έως 3.10. 
 Το Level up! Plus for Moodle Mobile απαιτεί την πιο πρόσφατη εφαρμογή Moodle 
Mobile. 
 
  

https://levelup.plus/#packages
https://levelup.plus/#packages
https://levelup.plus/#packages
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

4. GamiPress 

  

 
  

  

  

x  

 

Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 

Δραστηριότητα βασισμένη σε 
παιγνίδι 

 Παιγνιδιοποίηση 

  
  

  
 
 

4.1. Μια συντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυναντοτήτων  του  
 

Το GamiPress είναι ένα δωρεάν πρόσθετο παιχνιδιού για το WordPress. Σας δίνει τη 
δυνατότητα να ενσωματώνετε χαρακτηριστικά κοινά στο gameplay σε ιστότοπους, 
όπως συστήματα βαθμών και ανταγωνισμό μεταξύ των χρηστών. 
Το GamiPress είναι το πιο εύκολο και αποτελεσματικό πρόσθετο WordPress για να 
παίξετε ό,τι θέλετε και χρειάζεστε στον ιστότοπό σας μέσα σε λίγα λεπτά. Σας 
επιτρέπει να επιβραβεύετε τους χρήστες σας με διαφορετικά είδη βραβείων 
(awards) και σημάτων(badges) για την αλληλεπίδραση στον ιστότοπό σας. Όχι μόνο 
αυτό, αλλά μπορείτε επίσης να απεικονίσετε εύκολα τα επιτεύγματα, να οργανώσετε 
τις απαιτήσεις και να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα προσαρμόσιμων επιλογών 
αξιολόγησης για να ελέγξετε εάν κάθε απαίτηση έχει επιτευχθεί με επιτυχία ή όχι. 
Χάρη στο GamiPress , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το gamification για να δώσετε 
κίνητρα για κάθε είδους αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό σας. Το GamiPress σάς δίνει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τρεις τύπους ψηφιακών ανταμοιβών – πόντους, 
επιτεύγματα και κατατάξεις(points, achievements, ranks). 

1. Points: οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώσουν διάφορους τύπους πόντων 
ολοκληρώνοντας ορισμένες εργασίες στον ιστότοπό σας και στη συνέχεια να 
τους χρησιμοποιήσουν για να «αγοράσουν» άλλα βραβεία. 

2. Achievements: συνήθως με τη μορφή σημάτων(badges), τα επιτεύγματα 
ανταμείβουν τους χρήστες για την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

3. Ranks: όταν οι χρήστες πληρούν τα κριτήρια που έχετε ορίσει με μια 
συγκεκριμένη σειρά, μπορούν να «ανεβούν επίπεδο» και να κερδίσουν 
υψηλότερες βαθμίδες. 

 

 
 
Κάθε ένα μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε πολλούς προσαρμοσμένους «τύπους». 
Μπορείτε να συνδυάσετε ανταμοιβές και τύπους με όποιον τρόπο θέλετε για να 
δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό σύστημα παιχνιδιού. Οι τύποι ή τα 
χαρακτηριστικά είναι: 
 

● Automatic points awards and deductions (Αυτόματες απονομές και αφαιρέσεις 
πόντων): Διαμορφώστε εύκολα αυτόματους τρόπους για να απονέμετε ή να 
αφαιρείτε πόντους στους χρήστες σας. 

 
● Custom Requirements(Προσαρμοσμένες προϋποθέσεις): Καθορίστε τις 

προϋποθέσεις  που πρέπει να πληροί ο χρήστης για να ξεκλειδώσει 
οποιοδήποτε επίτευγμα ή κατάταξη. 

● Time limit requirements(Απαιτήσεις χρονικού ορίου): Περιορίστε τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη 
απαίτηση (λεπτά, ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη). 
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● Drag and drop controls (Στοιχεία ελέγχου μεταφοράς και απόθεσης): Ισχυρά 
στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση του περιβάλλοντος παιχνιδιού σας μέσα σε 
λίγα λεπτά. 

● Unlock achievements and ranks using points (Ξεκλειδώστε επιτεύγματα και 
κατατάξεις χρησιμοποιώντας πόντους): Επιτρέψτε στους χρήστες να 
ξεκλειδώσουν προαιρετικά οποιοδήποτε επίτευγμα ή κατάταξη επεκτείνοντας 
έναν αριθμό πόντων χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις. 

● Email: Οι χρήστες σας θα ειδοποιούνται αυτόματα για νέα βραβεία. 
● Logs (Καταγραφή): Ευέλικτο σύστημα καταγραφής με υποστήριξη για δημόσια 

και ιδιωτικά αρχεία καταγραφής. 
● Open Badges compatible( Συμβατά με Open Badges): Συνδέστε τα επιτεύγματα 

του ιστότοπού σας με το Badge ή το Credly για να εκδώσετε ανοιχτά σήματα 
ως επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων των χρηστών σας. 

● Blocks, Shortcodes & Widgets Blocks, συντομότεροι κώδικες και Widgets): 
φιλικά προς το WordPress μπλοκ, σύντομοι κώδικες και γραφικά Widgets για 
την εμφάνιση του πορτοφολιού πόντων του  χρήστη, των κερδισμένων 
επιτευγμάτων, των πιο πρόσφατων αρχείων καταγραφής και πολλά άλλα. 

● Live shortcode editor (Ζωντανός επεξεργαστής κωδικού): Σας λείπει μια 
παράμετρος κωδικού ; Απλώς πατήστε το « GamiPress Shortcode ” και 
ρυθμίστε οποιονδήποτε σύντομο κωδικό χωρίς ανησυχία. 

● Theme Agnostic: Το GamiPress λειτουργεί με σχεδόν οποιοδήποτε τυπικό 
θέμα WordPress. Δεν χρειάζονται ειδικά άγκιστρα ή ενημερώσεις θέματος. 

● Templates System (Σύστημα προτύπων): Σύστημα προτύπων με δυνατότητα 
αντικατάστασης που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε όλα όσα θέλετε μέσω 
του φακέλου θεμάτων GamiPress . 

● Data centralization on Multisite (Συγκεντροποίηση δεδομένων σε πολλαπλούς 
ιστότοπους): Συγκεντρώστε όλα τα δεδομένα σε εγκαταστάσεις πολλών 
τοποθεσιών και εμφανίστε οτιδήποτε θέλετε σε οποιονδήποτε δευτερεύοντα 
ιστότοπο. 

● Rest API: Η πλήρης υποστήριξη του WordPress rest API σάς προσφέρει νέους 
τρόπους σύνδεσης του GamiPress με εξωτερικές εφαρμογές. 

● Φιλικό προς τους προγραμματιστές: Το GamiPress είναι εξαιρετικά ευέλικτο 
με πολλά άγκιστρα για να προσθέσετε προσαρμοσμένες δυνατότητες και 
λειτουργίες. 
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Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες, αυτό το πρόσθετο παρέχει μερικά εξαιρετικά 
στοιχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε περισσότερη 
λειτουργικότητα στον ιστότοπό σας. Μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία  αυτού 
του πρόσθετου είναι: 
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● WooCommerce Points Gateway (Πύλη WooCommerce Points): 
Χρησιμοποιήστε τον τύπο καταχωρημένων πόντων GamiPress ως πύλη 
πληρωμής WooCommerce. 

● Easy Digital Downloads Points Gateway: Χρησιμοποιήστε τον τύπο 
καταχωρημένων πόντων GamiPress ως πύλη πληρωμής EDD. 

● Restrict Content (Περιορισμός περιεχομένου): Διαμορφώστε αρκετούς 
περιορισμούς σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή σελίδα. 

● Purchases (Αγορές): Επιτρέψτε στους χρήστες σας να αγοράσουν πόντους, 
επιτεύγματα ή πρόσβαση σε βαθμολογίες. 

● Social Share( Κοινωνική κοινή χρήση): Απονέμετε τις ψηφιακές ανταμοιβές 
των χρηστών σας για την κοινή χρήση περιεχομένου από τον ιστότοπό σας 
στα κοινωνικά δίκτυα. 

● Leaderboards: Δημιουργήστε εύκολα, διαμορφώστε και προσθέστε 
βαθμολογικούς πίνακες στον ιστότοπό σας. 

● Progress Map (Χάρτης προόδου): Δημιουργήστε, διαμορφώστε και 
προσθέστε εύκολα χάρτες προόδου στον ιστότοπό σας. 

● Notifications (Ειδοποιήσεις): Ειδοποιήστε τους χρήστες σας για νέα 
επιτεύγματα, βήματα ή/και ολοκλήρωση βραβείων πόντων. 

 

 
 
Οι επισκέπτες σας θα αισθάνονται πιο διατεθειμένοι να επιστρέψουν στον 
ιστότοπό σας, να αφήσουν σχόλια, να κάνουν αγορές και πολλά άλλα όταν 
μπορούν να κερδίσουν ανταμοιβές για αυτό. Το GamiPress είναι ένας εύκολος και 
δωρεάν τρόπος εφαρμογής αυτής της στρατηγικής και ενίσχυσης της αφοσίωσης 
καθώς και της αφοσίωσης στην επωνυμία. Συνολικά, αυτό καθιστά την 
παιγνιδιοποίηση εξαιρετική  για τη δημιουργία δυνητικών πελατών καθώς και τη 
διατήρηση των χρηστών. 
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Σε σχέση με την ηλεκτρονική μάθηση, το GamiPress θα μπορούσε να υποστηρίξει 
ιστότοπους εκπαίδευσης και κατάρτισης με εικονικά αυτοκόλλητα για όσους 
εκπαιδευόμενους   ολοκληρώνουν  τα μαθήματα. Επιπλέον, τα παιχνίδια οδηγού 
στην απελευθέρωση ντοπαμίνης στον εγκέφαλό μας, η οποία μπορεί να κάνει τους 
επισκέπτες να συσχετίσουν θετικά συναισθήματα με εικονικές αίθουσες 
διδασκαλίας. 

 

 

4.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  
 

Το GamiPress δημιουργήθηκε με σκοπό να σχεδιάσει ιστότοπους σύμφωνα με τη 
λογική της παιγνιδιοποίησης, αλλά προσαρμόζεται εύκολα ώστε να γίνει πλατφόρμα 
διαχείρισης ανταμοιβών ή προόδου σε επίπεδα σε διαδικτυακές και εκτός σύνδεσης 
εμπειρίες. Το πρόσθετο είναι δωρεάν και σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με 
διαφορετικά εργαλεία. 
Το GamiPress κυκλοφορεί με την άδεια AGPL-3.0. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας 
μπορεί να έχει πρόσβαση στον κώδικα, να τον τροποποιήσει και να τον επεκτείνει 
ανάλογα με τις ανάγκες του. Εάν έχετε τη δυνατότητα να βασίζεστε στην υποστήριξη 
ενός προγραμματιστή, μπορείτε να αποφασίσετε να ενσωματώσετε οποιονδήποτε 
τύπο λειτουργίας που μπορεί να χρειαστεί το έργο σας. Εάν δεν είστε 
προγραμματιστής αλλά είστε εξοικειωμένοι με τον κώδικα, ο ιστότοπος του έργου 
προσφέρει πολλά έτοιμα προς χρήση snippets (τμήματα κώδικα για την προσαρμογή 
της λειτουργίας του λογισμικού). 
Οι προγραμματιστές εργάζονται συνεχώς για την ασφάλεια, επειδή όπως 
διαβάζουμε  σε πολλά φόρουμ φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα 
ενσωμάτωσης (API) με το CNS ή το LMS εκτός από το WordPress. 

 

4.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  

 
ΑΠΟ WORDPRESS BACKEND 

● Μεταβείτε στην επιλογή Plugins -> Add new. 
● Κάντε κλικ στο κουμπί " Upload Plugin " δίπλα στον τίτλο " Add plugins ". 
● Ανεβάστε το αρχείο zip που κατεβάσατε και ενεργοποιήστε το. 
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ΑΜΕΣΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ 

● Ανεβάστε το αρχείο zip που κατεβάσατε στον φάκελο wp-content/plugins/. 
● Αποσυμπιέστε το μεταφορτωμένο αρχείο zip. 
● Μεταβείτε στο μενού Plugins στην περιοχή διαχειριστή του WordPress. 
● Ενεργοποιήστε αυτό το πρόσθετο. 

 

4.4. Πώς να / Οδηγός   
 

Το GamiPress είναι πρόσθετο  ανοιχτού κώδικα και μπορείτε να το κατεβάσετε 
απευθείας από το αποθετήριο του WordPress. Δεν υπάρχει premium έκδοση του 
GamiPress , έτσι μπορείτε να έχετε όλα όσα προσφέρει το GamiPress σε ένα πακέτο. 
Το Gamipress είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο, υπάρχουν πολλά άγκιστρα(hooks) 
για να προσθέσετε προσαρμοσμένες δυνατότητες και λειτουργίες, κατασκευασμένο 
με γνώμονα την επεκτασιμότητα για να σας δίνει τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής 
σας για παιχνίδια. 
 
What is GamiPress? Video 
 
 
Σύντομα σεμινάρια σχετικά με Creating a Points Type, Creating an Achievement Type, 
Creating a Rank Type, Unlock achievements and ranks by expending points, How the 
awards engine works  

https://www.youtube.com/watch?v=sinW2JjxsdA&t=11s
https://gamipress.com/docs/tutorials/
https://gamipress.com/docs/tutorials/
https://gamipress.com/docs/tutorials/
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4.5. Σύνδεσμος για λήψη 

 
ΑΜΕΣΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ: https://gamipress.com/ 
ΑΠΟ WORDPRESS BACKEND: https://wordpress.org/plugins/gamipress/ 

 

4.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ LMS 

● LearnDash 

● H5P 

● LearnPress 

● LifterLMS 

● Tutor LMS 

 

 
  

https://wordpress.org/plugins/gamipress-learndash-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-learndash-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-learndash-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-h5p-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-learnpress-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-learnpress-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-learnpress-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-lifterlms-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-lifterlms-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-lifterlms-integration/
https://wordpress.org/plugins/gamipress-tutor-integration/
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5. Kahoot! 

 
 
 

 Εργαλείο συγγραφής 

 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 
Χ Παιχνιδιοποίηση 

 
 

5.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυναντοτήτων  του  
 

Η πλατφόρμα του Kahoot! χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο 
για να κάνει τη μάθηση διασκεδαστική, μαγική, χωρίς αποκλεισμούς και ελκυστική. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει, να φιλοξενήσει και να παίξει παιχνίδια 
Kahoot από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του.Το  Kahoot! μπορεί να παιχτεί 
ομαδικά  ή σε λειτουργία ενός ή πολλών παικτών στο Kahoot! εφαρμογή. 
Μια πλατφόρμα εκμάθησης που βασίζεται σε παιχνίδια χρησιμεύει ως μέσο 
μάθησης μέσω συναρπαστικών παιχνιδιών, κουίζ και πολλών άλλων ευκαιριών. Τα 
κουίζ δημιουργούνται και μοιράζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι πολύ απλό να 
οργανώσετε κουίζ και παιχνίδια μέσω αυτής της πλατφόρμας. 
Υπάρχουν ττέσσερις τύποι λογαριασμών: σχολείο, εργασία, σπίτι, ακαδημία(School,  
Work, Home, Academy). 
 

 
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουίζ Kahoot από την αρχή, να χρησιμοποιήσετε 
την τράπεζα ερωτήσεων Kahoot για να συνδυάσετε και να αντιστοιχίσετε 
υπάρχουσες ερωτήσεις, να επεξεργαστείτε ένα πρότυπο ή να προσαρμόσετε 
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υπάρχοντα Kahoot που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες. Σε προκλήσεις για 
τον μαθητή, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις εμφανίζονται στις οθόνες των παικτών 
και μπορείτε να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο. Αναθέστε τα ως μέρος της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης ή για επανεξέταση και διαμορφωτική αξιολόγηση στην 
τάξη. Μπορείτε να μοιραστείτε προκλήσεις απευθείας στο Microsoft Teams, στο 
Google Classroom, στο Remind και στο Apple Schoolwork. Μπορείτε να φιλοξενήσετε 
ένα Kahoot live-in-class ή μέσω ενός εργαλείου τηλεδιάσκεψης για να συνδέσετε 
τους μαθητές εικονικά. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις εμφανίζονται σε μια 
κοινόχρηστη οθόνη ενώ οι μαθητές απαντούν στις συσκευές τους, αλλά μπορείτε να 
επιλέξετε να εμφανίζονται ερωτήσεις και στις συσκευές τους. Μπορείτε να δείτε 
οπτικές αναφορές με χρήσιμες πληροφορίες για την πρόοδο της τάξης και να λάβετε  
βασικές αναφορέ σε υπολογιστικό φύλλο. 
Το Kahoot!  μπορεί να σας βοηθήσει να σπάσετε  τον πάγο και να επιβραβεύσετε: 
παίξτε ένα Kahoot για να ξεκινήσετε ένα μάθημα ή χρησιμοποιήστε το ως 
διασκεδαστικό τρόπο για να ολοκληρώσετε τα πράγματα. 
Το Kahoot! Μπορεί να σας υποστηρίξει στη συλλογή απόψεων των μαθητών: 
προσθέστε ερωτήσεις δημοσκόπησης στα kahoots σας για να συγκεντρώσετε τις 
απόψεις των μαθητών ή να ελέγξετε ότι κατανοούν ένα θέμα. 
Επίσης σας επιτρέπει να διδάξετε ένα διαδραστικό μάθημα εισάγοντας ή 
δημιουργώντας διαφάνειες και συνδυάζοντάς τις με διάφορους τύπους ερωτήσεων 
σε ένα απρόσκοπτο διαδραστικό μάθημα. 
Το Kahoot! μόλις ενίσχυσε μια πλατφόρμα που ονομάζεται Academy, με στόχο να 
συνδέσει δημιουργούς περιεχομένου, είτε εκπαιδευτικούς, συμβούλους, εταιρικούς 
εκπαιδευτές ή ελεύθερους επαγγελματίες, από όλο τον κόσμο, με περιεχόμενο που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προσελκύσουν τους μαθητές αυτοπροσώπως 
ή εικονικά. Μαζί με τα kahoot από τους Verified educators και τους Verified 
consultants, το Kahoot! Academy προσφέρει μοναδικό περιεχόμενο από αξιόπιστους 
εκδότες, όπως η Disney, η Marvel, το National Geographic, η Time for Kids, η 
Britannica, η Cambridge University Press και πολλοί άλλοι. 
 
Το Kahoot! προσκαλεί επίσης εκπαιδευτικούς εκδότες, επωνυμίες και δημιουργούς 
περιεχομένου να μετατρέψουν το περιεχόμενό τους σε διαδραστικές μαθησιακές 
εμπειρίες διασφαλίζοντας παράλληλα τον έλεγχο της εμπορευματοποίησης. Με τα 
προηγμένα εργαλεία δημοσίευσης του Kahoot!, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός 
εκδότης ή έμπορος περιεχομένου μπορεί να δημιουργήσει kahoot που ενισχύουν την 
αφοσίωση για να αυξήσουν τον αντίκτυπο και την εμβέλεια του υλικού τους, τόσο 
στην πλατφόρμα τους όσο και στο Kahoot! 
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5.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  

 
Το Kahoot! μπορεί γρήγορα να γίνει πόλος έλξης για εκπαιδευτικούς που θέλουν να 
κάνουν γρήγορους και ζωηρούς ελέγχους για κατανόηση πληροφοριών.Διαθέτει μια 
εύχρηστη διεπαφή όπου οι εκπαιδευτές και οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν 
παιχνίδια και κουίζ μέσα σε λίγα λεπτά. Αν δεν έχετε χρόνο να κάνετε κουίζ, 
αναζητήστε εκατομμύρια δημόσια Kahoot για να παίξετε ή να κάνετε remix. 
Πηγαίνετε πέρα από την απομνημόνευση γεγονότων και επιτρέψτε στο Kahoot! να 
εισάγει ερωτήσεις/προτροπές σεναρίου με πολλαπλές αποφάσεις. Να διεγείρει τη 
συζήτηση από τα αποτελέσματα. Εισαγάγετε διαφάνειες μεταξύ των ερωτήσεων για 
να εισάγετε πρόσθετες πληροφορίες, επιτρέποντας στο Kahoot! να γίνει πλατφόρμα 
παράδοσης περιεχομένου. Οι ασύγχρονες λειτουργίες είναι εξαιρετικές για 
ανεξάρτητη αναθεώρηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Ένα αξιόλογο εργαλείο μάθησης που παρακινεί τους μαθητές να μάθουν παίζοντας 
διαδραστικά. Ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών. Λειτουργεί ως φιλικό προς τον 
χρήστη εργαλείο και είναι επίσης φιλικό για κινητές συσκευές και tablet. Τα 
πρότυπα κουίζ καθιστούν πραγματικά εύκολη τη δημιουργία μιας στοχαστικής 
μαθησιακής εμπειρίας που κάνει περισσότερα από το να ζητά  γρήγορη ανάκληση 
πληροφοριών . Λόγω πολλών παικτών που συνδέονται στην ίδια πλατφόρμα, θα 
πρέπει να υπάρχει πολύ καλή  σύνδεση WiFi . Όμως, καθώς συνδέονται πολλοί 
παίκτες, το επίπεδο ανταγωνισμού μπορεί να αυξηθεί, οδηγώντας έτσι σε άγχος και 
μεταξύ των παιδιών. 
Μην ξεχνάτε την επαγγελματική εξέλιξη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Team για 
να θέσετε παιδαγωγικές ερωτήσεις και να προωθήσετε συζητήσεις τροφής για 
σκέψη μεταξύ συναδέλφων και ομάδων. 
Η βασική έκδοση του Kahoot! ειναι δωρεάν. 

 

 
 

5.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  
 

Το Kahoot! προσφέρει πλατφόρμες ιστού που υποστηρίζονται πλήρως στις δύο 
τελευταίες εκδόσεις του Chrome, του Firefox, του Safari, του Edge και του IE. 

● https://create.kahoot.it - Βρείτε και δημιουργήστε παιχνίδια για φιλοξενία 
● https://kahoot.it - Εγγραφείτε σε παιχνίδια που κάποιος φιλοξενεί 
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Πρέπει να εγγραφείτε με το προφίλ σας. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά 
προφίλ όπως εκπαιδευτής, μαθητής, προσωπικό, επαγγελματικό(Teacher, Student, 
Personal, Professional). 
 

 
 

Πρέπει να συμπληρώσετε το προφίλ σας με τα στοιχεία των χρηστών, να συνδεθείτε 
με τον λογαριασμό email σας και στη συνέχεια μπορείτε να δημιουργήσετε αμέσως 
το πρώτο σας Kahoot! το εργαλείο στη δημιουργική πλατφόρμα. 
 
Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές iPhone/iPad και Android σε 
υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. 

 

5.4. Πώς να /Οδηγός 
 

Μόλις εγγραφείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι 
εκμάθησης μέσα σε λίγα λεπτά – ' kahoots ' - απευθείας στον προσωπικό σας χώρο 
μέσα στο Kahoot! creator platform. Η μορφή και ο αριθμός των ερωτήσεων 
εξαρτάται από εσάς. Προσθέστε βίντεο, εικόνες και διαγράμματα στις ερωτήσεις σας 
για να ενισχύσετε την αφοσίωση. 
Τα Kahoots παίζονται καλύτερα σε ομάδες. Για να συμμετάσχετε σε ένα παιχνίδι, 
χρειάζεστε ένα μοναδικό PIN. Εάν είστε ο οικοδεσπότης του παιχνιδιού, χρειάζεστε 
μια μεγάλη οθόνη. Οι παίκτες απαντούν στις δικές τους συσκευές, ενώ οι ερωτήσεις 
εμφανίζονται σε μια κοινόχρηστη οθόνη. Επιπλέον, σε ζωντανά παιχνίδια, μπορείτε 
επίσης να στείλετε προκλήσεις kahoot που οι παίκτες ολοκληρώνουν με τον δικό 
τους ρυθμό – για παράδειγμα, για εργασίες στο σπίτι ή εξ αποστάσεως προπόνηση. 
Μετά από ένα παιχνίδι, ενθαρρύνετε τους παίκτες να δημιουργήσουν και να 
μοιραστούν τα δικά τους kahoots ! Με ένα από τα premium σχέδιά μας για σχολεία 
ή επιχειρήσεις, μπορείτε να συνδημιουργήσετε παιχνίδια με τους συναδέλφους σας 
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και να εξοικονομήσετε χρόνο για την εύρεση σχετικών kahoot για την τάξη ή την 
εκπαίδευση  σας. 

 
 
Το Kahoot! έχει ένα επίσημο κανάλι YouTube όπου μπορείτε να βρείτε σεμινάρια, 
διαδικτυακά σεμινάρια, οδηγίες, μαρτυρίες, ειδήσεις και πολλά άλλα. 

● Τι είναι το Kahoot! Τι είναι το Kahoot!; 
● Πώς να δημιουργήσετε ένα kahoot - tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=KJgZZQcsSPk 
● Πώς να δημιουργήσετε ένα kahoot στον υπολογιστή σας: 

https://www.youtube.com/watch?v=AiB3gmSTPog 
 

● Πώς να δημιουργήσετε ένα kahoot στην εφαρμογή: 
https://www.youtube.com/watch?v=qfPH4GEo600 

● Πώς να παίξετε ένα ζωντανό Kahoot 
https://www.youtube.com/watch?v=rZUew1wIQts 

● Πώς να βοηθήσετε τους μαθητές να γίνουν ηγέτες στην τάξη 
Learners to Leaders with Kahoot!: Η παιδαγωγική εξηγείται σε 30 δευτερόλεπτα 

 

5.5. Σύνδεσμος για εγγραφή 

 
https://kahoot.com/ 

 

5.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 

 
Το Kahoot! είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS), το οποίο βοηθά σχολεία 
και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δημιουργούν παιχνίδια, να 

https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KJgZZQcsSPk
https://www.youtube.com/watch?v=AiB3gmSTPog
https://www.youtube.com/watch?v=qfPH4GEo600
https://www.youtube.com/watch?v=rZUew1wIQts
https://www.youtube.com/watch?v=z2_msXOIQQo
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αλληλοεπιδρούν με μαθητές μέσω διαδικτυακών μαθημάτων,  να βοηθούν τις 
διαδικασίες εξ αποστάσεως μάθησης και να παρακολουθούν την πρόοδο της τάξης 
μέσω διαμορφωτικών αξιολογήσεων. 
Άλλωστε το  Kahoot! είναι εύκολο να ενσωματωθεί με βίντεο YouTube, Microsoft 
Teams, Google Classroom, Remind και Apple Schoolwork.  
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6. Bookwidgets 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

Χ Παιχνιδιοποίηση 
 
 

6.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυνατοτήτων  του  
 

Το BookWidgets είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην ανάπτυξη διαδραστικών 
εκπαιδευτικών πόρων για την τάξη σας. Το BookWidgets σάς δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργείτε εύκολα προσαρμοσμένο υλικό που θα είναι κατάλληλο για την τάξη 
σας. Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν διαδραστικές ασκήσεις και να 
βαθμολογούν αυτόματα τεστ μέσα σε λίγα λεπτά. 
Μπορείτε να επιλέξετε από ψηφιακά πρότυπα ασκήσεων που λειτουργούν σε 
smartphone, tablet και υπολογιστές, να  μετατρέψτε τεστ σε διαδραστικά κουίζ ή 
φύλλα εργασίας που λειτουργούν σε iPad, Chromebook ή οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή. 
Γενικά, υπάρχουν περίπου 40 διαφορετικά widgets που μπορείτε να δημιουργήσετε, 
το καθένα από τα οποία περιέχει μια σύντομη περιγραφή του σκοπού του και 
αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

● Test & Review (Δοκιμή και αναθεώρηση) (exit slips, flashcards, quizzes κ.λπ.) 
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● Παιχνίδια (μπίνγκο, σταυρόλεξα, κρεμάλα κ.λπ.) 
● Pictures & Videos (πριν/μετά, ακολουθία, YouTube, Vimeo, κ.λπ.) 
● Maths (ενεργά διαγράμματα, αριθμητική, γραφήματα και υπολογιστικά 

φύλλα) 
● Third party (χάρτης Google, PDF, ενσωμάτωση ιστού, Wikipedia) 
● Miscellaneous (Clear storage, planner, form/survey) 

 
Μπορείτε να αξιολογήσετε, να βαθμολογήσετε και να παρέχετε σχόλια στους 
μαθητές σας: πολλές ασκήσεις βαθμολογούνται αυτόματα, ελευθερώνοντας χρόνο 
για να δώσετε ποιοτική ανατροφοδότηση στους μαθητές σας με ένα κλικ. 
Εάν θέλετε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα των μαθητών ζωντανά, μπορείτε 
να παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών σας σε πραγματικό χρόνο ενώ 
εργάζονται σε εργασίες BookWidgets , στο σπίτι ή στην τάξη σας. Ανακαλύψτε 
αμέσως  τους μαθητές που χρειάζονται επιπλέον προκλήσεις, βοηθήστε τους  
μαθητές που αγωνίζονται, παίξτε ζωντανά παιχνίδια, κάντε έρευνες σε πραγματικό 
χρόνο και πολλά άλλα! 
Το BookWidgets προσφέρει ατομικές  περιηγήσεις που βασίζονται σε διαφορετικά 
προφίλ δασκάλων: δάσκαλος δημοτικού σχολείου, δάσκαλος γυμνασίου ή λυκείου, 
καθηγητής πανεπιστημίου, επαγγελματίας. 
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6.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  

 
Το BookWidgets είναι μια εξαιρετική υπηρεσία για εκπαιδευτές  και δημιουργούς 
προγραμμάτων σπουδών που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν έναν τόνο 
διαφορετικών τύπων διαδραστικού περιεχομένου για να αναθέσουν στους μαθητές. 
Είναι εύκολο να μοιράζεστε το περιεχόμενο που δημιουργείται με μαθητές σε 
διάφορες μορφές και να λαμβάνετε λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία για την απόδοση 
των μαθητών. Δεν υπάρχει κανενός είδους κωδικοποίηση ή προγραμματισμός, κάτι 
που συμβαίνει συχνά για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου. Οποιοσδήποτε 
εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης  του, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει  ένα  widget σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για τους μαθητές 
του. 
Τα BookWidgets είναι σε θέση να μετατρέψουν τα βαρετά μαθήματα σε μια 
ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική, πιο ζωντανή εμπειρία. Το σύστημα είναι εύκολο στη 
χρήση, τα widgets  μπορούν να ολοκληρωθούν σε tablet, Chromebook ή υπολογιστή 
και μπορείτε να λάβετε λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία για την απόδοση των 
μαθητών. 
Σχετικά με την τιμή του, το BookWidgets είναι εντελώς δωρεάν για φοιτητές 
(συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής iOS), αλλά από την πλευρά της δημιουργίας, 
πρέπει να πληρώσετε για έναν λογαριασμό. Προσφέρουν μια δωρεάν δοκιμή 30 
ημερών, ώστε να μπορείτε να τη δοκιμάσετε και να δείτε εάν μπορεί να είναι μια 
ευεργετική πηγή για την τάξη ή το σχολείο σας. 
 
Οι καθηγητές που χρησιμοποίησαν αυτό το εργαλείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής διδασκαλίας στην περίοδο τουCovid ανάφεραν κκαταπληκτικά 
αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από:  
www.bookwidgets.com/blog/2021/10/4-amazing-ways-to-boost-your-google-
classroom-with-bookwidgets. 
 

http://www.bookwidgets.com/blog/2021/10/4-amazing-ways-to-boost-your-google-classroom-with-bookwidgets
http://www.bookwidgets.com/blog/2021/10/4-amazing-ways-to-boost-your-google-classroom-with-bookwidgets


IO3 - i-CONTENT Gamification 

49 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

6.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης - αν είναι δυνατόν προσθέστε στιγμιότυπα οθόνης 

 
Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά στο BookWidgets δημιουργώντας τον προσωπικό 
σας λογαριασμό, θα μεταφερθείτε στην αρχική σας σελίδα όπου μπορείτε να έχετε 
γρήγορη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα widgets  που έχετε δημιουργήσει για να 
στείλετε στους μαθητές σας. Εάν επιλέξετε «Create your first widget now», θα σας 
προσφερθεί ένας μάθημα που  θα σας καθοδηγήσει στα βήματα για την δημιουργία  
widgets. 
 

 
 
 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παραλείψετε το μάθημα , εάν είστε έτοιμοι να 
ξεκινήσετε. Αφού επιλέξετε το widget  που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα δείτε μια 
σειρά προτροπών που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το widget. Μόλις 
ολοκληρώσετε τη δημιουργία του Widget σας, μπορείτε να το στείλετε στους 
μαθητές σας με έναν σύνδεσμο (παρόμοιο με ένα βίντεο YouTube) τον οποίο 
μπορείτε επίσης να μοιραστείτε μέσω ενός LMS ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
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Οι μαθητές που λαμβάνουν τον σύνδεσμο θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούν. Μόλις 
οι μαθητές λάβουν τον σύνδεσμο για το  widget  θα μπορούν να εργαστούν σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα τους έχετε αναθέσει, θα μπορούν να προσθέτουν στις 
δικές τους εκδηλώσεις και να δημιουργούν ένα χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας 
κείμενο και εικόνες. Μόλις ολοκληρωθεί, έχουν την επιλογή να κατεβάσουν το τελικό 
χρονοδιάγραμμα τους ως PDF ή να το στείλουν πίσω στον εκπαιδευτή τους μέσω του 
συστήματος BookWidgets . 
Μπορείτε επίσης να δείτε οποιαδήποτε εργασία που υποβλήθηκε από μαθητή 
απευθείας από την αρχική σας σελίδα, οπότε αν θέλετε να δείτε γρήγορα πώς τα 
πήγαν οι μαθητές με το περιεχόμενο που δημιουργήσατε, αυτό είναι εκεί μπροστά 
σας. Αφού οι μαθητές υποβάλουν την εργασία τους, μπορείτε να δείτε μια ανάλυση 
όλων όσων έχουν κάνει. Εάν πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου πρέπει να 
ορίσετε σωστές απαντήσεις ( π.χ. ένα κουίζ), θα μπορείτε επίσης να δείτε λεπτομερή 
αναλυτικά στοιχεία για την απόδοση των μαθητών. 
 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μοιραστείτε τη σύνδεση με άλλους καθηγητές, 
ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν ή να επαναχρησιμοποιήσουν το widget  που 
δημιουργήσατε, κάτι που είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο για το πρόσθετο αυτό 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

6.4. Πώς να / Οδηγός  
 

Θα βρείτε καλοφτιαγμένα βίντεο υποστήριξης ενσωματωμένα σε κάθε ενότητα της 
εφαρμογής, οπότε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με οτιδήποτε, υπάρχει πάντα ένα 
σύντομο βίντεο για να σας βοηθήσει. 
 
Μάθημα  εκκίνησης: https://www.bookwidgets.com/tutorials/getting-started 
 

6.5. Σύνδεσμος για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 

 
https://www.bookwidgets.com/ 

 

6.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 

 
Το BookWidgets λειτουργεί ακόμα καλύτερα με το Google Classroom, το Microsoft 
Teams for Education, το Moodle, το Canvas ή το Schoology. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

7. HD Quiz 
 

7.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυνατοτήτων  του  
 

Το HD Quiz είναι πολύ εύχρηστο πρόσθετο για τη δημιουργία απεριόριστου αριθμού 
κουίζ και την ενσωμάτωσή τους σε οποιαδήποτε σελίδα ή ανάρτηση. Το HD Quiz 
είναι εξίσου τέλειο για τη δημιουργία επαγγελματικών ερωτηματολογίων ή 
διασκεδαστικών κουίζ τύπου Buzzfeed. 
Κύρια χαρακτηριστικά: 

● Απεριόριστος αριθμός κουίζ. 
● Κάθε κουίζ έχει δικές του επιλογές. 
● Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει τη δική της επιλεγμένη εικόνα και συμβουλή. 
● Κινούμενα gif ως εικόνες με ερωτήσεις ή οποιαδήποτε απάντηση. 
● Λειτουργία Quiz Timer – οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ένα χρονικό όριο για 

να ολοκληρώσουν το κουίζ. 
● Βασικές λειτουργίες μετάφρασης (βρίσκονται στις καρτέλες «HD Quiz ‘About’» 

ή «Options»). 
● Δυνατότητα προσθήκης συνδέσμων ή εικόνων στα αποτελέσματα του κουίζ ή 

μια σύντομη περιγραφή κάθε ερώτησης που θα εμφανιζόταν κάτω από την 
ερώτηση κατά την ολοκλήρωση του κουίζ. 

 
Οι πρόσθετες δυνατότητες που προσφέρει το HD Quiz περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

● Ένας νέος τύπος ερώτησης, π.χ.: 'Επιλέξτε όλες τις αντίστοιχες'. 
● Τα κουίζ μπορούν να κοινοποιηθούν στο Facebook και στο Twitter. 
● Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει τη δική της εικόνα. 
● Κάθε ερώτηση μπορεί να έχει τη δική της συμβουλή. 
● Τα κινούμενα GIF μπορούν να παρουσιαστούν ως εικόνα που περιλαμβάνει 

μια ερώτηση ή οποιαδήποτε απάντηση. 
● Δυνατότητα κοινοποίησης αποτελεσμάτων κουίζ. 
● Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων, οι σωστές και οι λανθασμένες απαντήσεις 

επισημαίνονται με την ολοκλήρωση. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

                
                                      Εικ. 1. Δείγμα προβολής HD Quiz 
Πηγή: https://designbypixl.com/the-ultimate-friends-quiz/ [πρόσβαση: 05/11/2021] 
 
 

7.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  
 

Πολύ καλή συμβατότητα με το WordPress. 
Η έκδοση 1.8.x είναι μια σημαντική αναβάθμιση. Τα δεδομένα κουίζ και ερωτήσεων 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν εάν αναβαθμίσετε το κουίζ HD από παλαιότερη 
έκδοση. 
Η συνεχής εργασία για τη βελτίωση του plug-in δίνει την ευκαιρία να βελτιώνετε 
συνεχώς το περιεχόμενο και τη διάταξη των κουίζ. 
Υπάρχουν προβλήματα με τον χειρισμό παλαιότερων εκδόσεων κουίζ μετά από 
ενημερώσεις. 
 

7.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  
 

Το plug-in μπορεί να εγκατασταθεί μέσω του πίνακα διαχείρισης του WordPress. 
 
1. Στον πίνακα WP, μεταβείτε στην καρτέλα «Plug-ins» και κάντε κλικ στο κουμπί 
«Add new». 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
                                                     Εικ. 2. Δείγμα εγκατάστασης HD Quiz 
Πηγή: https://fatcatapps.com/knowledge-base/installation/ [ πρόσβαση : 05/11/2021] 

 
2. Μεταβείτε στην επιλογή " Send " και " Choose a file.". 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Εικ. 3. Δείγμα εγκατάστασης HD Quiz: επιλογή αρχείου 
Πηγή: https://fatcatapps.com/knowledge-base/installation/ [πρόσβαση: 05/11/2021] 
 

3. Κάντε κλικ στο αρχείο zip που κατεβάσατε (προσθήκη HD Quiz). 
4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Install now’». 
5. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί «Activate». 
Μόλις εγκατασταθεί το πρόσθετο, πρέπει να δημιουργήσετε το πρώτο σας κουίζ 
μεταβαίνοντας στην καρτέλα HD Quiz και μετά στη σελίδα Quizzes. 
 

https://fatcatapps.com/knowledge-base/installation/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

7.4. Πώς να / Οδηγός 
 

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κουίζ, πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα Quizzes 
στο μενού στα αριστερά. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του κουίζ και κάντε 
κλικ στο κουμπί «Add a new quiz» για να προσθέσετε το κουίζ στη λίστα που 
εμφανίζεται στα δεξιά. Κάντε κλικ στο κουίζ που δημιουργήθηκε πρόσφατα για να 
εισέλθετε στις ρυθμίσεις του κουίζ. 
2. Για να προσθέσετε ερωτήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί «Add a new quiz» που 
εμφανίζεται στα αριστερά. Εισαγάγετε την ερώτηση στο πλαίσιο τίτλου. Μπορείτε 
να προσθέσετε έως και 10 απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Βεβαιωθείτε ότι έχει 
επιλεγεί το σωστό. Στα δεξιά, θα βρείτε μια λίστα με όλα τα κουίζ που 
δημιουργήσατε (το Quiz metabox ). Επιλέξτε ένα κουίζ οποίο αφορά την   ερώτηση. 

 



IO3 - i-CONTENT Gamification 

56 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
                 Εικ. 4. Δείγμα νέας δημιουργίας HD Quiz 
Πηγή: https://wordpress.org/plug-ins/hd-quiz/#description [πρόσβαση: 05/11/2021] 
 

3. Για να επιτρέψετε σε άλλους να ολοκληρώσουν ένα κουίζ HD, χρησιμοποιήστε 
έναν σύντομο quiz rendering code (μπορείτε να τον δημοσιεύσετε στον ιστότοπό 
σας). Μπορείτε να βρείτε κωδικούς κάτω από την καρτέλα «Quizzes» στο μενού που 
εμφανίζεται στα αριστερά. Στην καρτέλα θα βρείτε μια λίστα με όλα τα κουίζ και τους 
κωδικούς για αντιγραφή και επικόλληση στον ιστότοπο ή τη δημοσίευσή σας. 
 
Εκμάθηση HD Quiz: https://youtu.be/IgDada_WqNw 
HD Quiz : https://wordpress.org/support/plug-in/hd-quiz/ 

7.5. Σύνδεσμος για λήψη 
 

https://wordpress.org/plug-ins/hd-quiz/ 
 

7.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 

Συμβατότητα με το CMS: μέσω της πλατφόρμας WordPress. 
Συμβατό με το LSM: διαχείριση περιεχομένου, δημιουργία κουίζ. 

https://wordpress.org/plugins/hd-quiz/#description
https://youtu.be/IgDada_WqNw
https://wordpress.org/support/plugin/hd-quiz/
https://wordpress.org/plugins/hd-quiz/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

8. Quiz Cat 

8.1. Μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυνατοτήτων  του  
 

Το Quiz Cat είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε viral και ελκυστικά 
κουίζ για ιστότοπους WordPress. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να ρυθμίσετε ένα 
τεστ γνώσεων, ένα κουίζ trivia ή ένα viral κουίζ προσωπικότητας. 
Κύρια χαρακτηριστικά: 

● Σε κάθε ερώτηση μπορούν να προστεθούν απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. 
● Δυνατότητα προσθήκης κειμένου και εικόνων σε ερωτήσεις και απαντήσεις, 

γεγονός που κάνει τα κουίζ πιο ελκυστικά. 
● Τα αποτελέσματα του κουίζ εμφανίζονται με την ολοκλήρωση του κουίζ, μαζί 

με το κουμπί ' share ' που τους επιτρέπει να δημοσιεύονται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

● Άλλες χρήσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν: Ανάλυση κουίζ , ενσωμάτωση με 
το Facebook Pixel Export σε φύλλο Excel. 

 
Οι πρόσθετες δυνατότητες Quiz Cat περιλαμβάνουν: την προσθήκη ενός κουίζ σε μια 
ανάρτηση μέσω του προγράμματος επεξεργασίας αναρτήσεων του WordPress 
χρησιμοποιώντας το μπλοκ «Quiz Cat Gutenberg». Το κουίζ θα προσαρμοστεί στο 
μέγεθος του πλαισίου κειμένου και θα μπορείτε να συμπεριλάβετε επιπλέον κείμενο 
πάνω και κάτω από το κουίζ. Το Quiz Cat είναι πλήρως αποκριτικό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές ηλεκτρονικές συσκευές (tablet, smartphone και 
υπολογιστές). Στο Quiz Cat όλες οι σειρές κειμένου στο back-end υποστηρίζουν 
μετάφραση. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου μπορεί να 
τροποποιηθεί στη διεπαφή ανάλογα με τις ανάγκες των τελικών παραληπτών. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

      
Εικ. 5. Δείγμα προβολής QuizCat 

Πηγή: https://fatcatapps.com/quizcat/demos [πρόσβαση: 08/11/2021] 
 

8.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  
 

Απλό στη χρήση και εξαιρετικά ευέλικτο πρόσθετο WordPress που δίνει την ευκαιρία 
να δημιουργήσετε viral κουίζ και δοκιμές. 
Ο απλός χειρισμός των βασικών χαρακτηριστικών θα σας επιτρέψει να 
δημιουργήσετε ένα κουίζ αρκετά εύκολα (ακόμα κι αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία). 
Η δωρεάν έκδοση είναι πολύ βασική και προσφέρει μόνο μερικές δυνατότητες. 
Εκτός από την προσθήκη εικόνων, δεν υπάρχουν πραγματικά επιλογές για περαιτέρω 
προσαρμογή της εμφάνισης των κουίζ. 
 

8.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  
 

Το plug-in μπορεί να εγκατασταθεί μέσω του πίνακα διαχείρισης του WordPress. 
Μπορεί να εγκατασταθεί με διαφορετικούς τρόπους – όπως το HD Quiz ή 
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 
1. Στον πίνακα WP, μεταβείτε στην καρτέλα «Plug-ins» και κάντε κλικ στο κουμπί 
«Add new». 
2. Στη συνέχεια, βρείτε την καρτέλα «Quiz Cat» και εγκαταστήστε το επιλεγμένο 
πρόσθετο. 
 
 
 

https://fatcatapps.com/quizcat/demos
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
Εικ. 6. Δείγμα εγκατάστασης Quiz Cat 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=CQe3VsX_Xag [ πρόσβαση : 08/11/2021] 
 

3. Μεταβείτε στην καρτέλα «Active Plug-in» και κάντε κλικ στο κουμπί «Quiz Cat»  
που βρίσκεται στα αριστερά για να δημιουργήσετε και να ενεργοποιήσετε το κουίζ. 
 

       
Εικ. 7. Δείγμα εγκατάστασης Quiz Cat (ενεργοποίηση και εκκίνηση) 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=CQe3VsX_Xag [πρόσβαση: 08/11/2021] 
 

Εγκατάσταση Quiz Cat: https://youtu.be/CQe3VsX_Xag 

8.4. Πώς να / Οδηγός 
 

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κουίζ, επιλέξτε την προσθήκη Quiz Cat στον 
πίνακα του WordPress. 
2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Add new» και για να ξεκινήσετε – στο 
κουμπί «Multiple choice». 
 

     

https://youtu.be/CQe3VsX_Xag
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
Εικ. 8. Δείγμα νέας δημιουργίας Quiz Cat 

Πηγή: https://fatcatapps.com/knowledge-base/build-tests/ [πρόσβαση: 08/11/2021] 
 

3. Προσθέστε τον τίτλο του κουίζ (μπορείτε επίσης να προσθέσετε εικόνες) και την 
περιγραφή του κουίζ. 
4. Στη συνέχεια, προσθέστε μια ερώτηση και πληκτρολογήστε απαντήσεις. 

 
Εικ. 9. Δείγμα δημιουργίας ερωτήσεων Quiz Cat  

Πηγή: https://fatcatapps.com/knowledge-base/build-tests/ [πρόσβαση: 08/11/2021] 
 

5. Τώρα μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων και των στοιχείων που 
θα εμφανίζονται όταν επιλέγονται οι απαντήσεις. Μπορείτε να εμφανίσετε έναν 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

σύντομο κωδικό κουίζ, να απενεργοποιήσετε την αυτόματη κύλιση και να 
αποκρύψετε τις απαντήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το κουίζ. 
 
Μάθημα Quiz Cat: https://youtu.be/AkMowmLJXyY 
Quiz Cat : https://wordpress.org/support/plug-in/quiz-cat/ 
Quiz Cat : https://fatcatapps.com/knowledge-base/build-tests/ 

8.5. Σύνδεσμος για λήψη 
 

https://wordpress.org/plug-ins/quiz-cat/ 

8.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 

Συμβατό με το LSM: δημιουργία κουίζ. 
Συμβατότητα με το CMS: όχι. 
 
  

https://youtu.be/AkMowmLJXyY
https://wordpress.org/support/plugin/quiz-cat/
https://fatcatapps.com/knowledge-base/build-tests/
https://wordpress.org/plugins/quiz-cat/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

9. Jigsaw Planet 

9.1. Μια συντομη περιγραφή του λογισμικού και των κύριων δυναντοτήτων  του  
 

Το Jigsaw Planet είναι μια ιστοσελίδα  που περιέχει δωρεάν ψηφιακά παζλ που 
μπορούν να συναρμολογηθούν χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή με 
πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Με την ιστοσελίδα αυτή, οι χρήστες μπορούν να 
ανεβάσουν τις δικές τους εικόνες και να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό παζλ που 
μπορεί να μοιραστεί με άλλους. 
Κύρια χαρακτηριστικά: 

● Δυνατότητα επιλογής μορφής παζλ και αριθμού κομματιών. 
● Τα παζλ μπορούν να δημοσιευτούν στον ιστότοπο ή στο blog χωρίς την 

ανάγκη εγγραφής. 
● Δυνατότητα φόρτωσης δικών σας εικόνων και δημιουργίας ψηφιακών παζλ 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
● Δυνατότητα κοινής χρήσης με τους μαθητές συνδέσμου με ψηφιακά παζλ 

που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. 
● Δυνατότητα κοινής χρήσης παζλ σε μορφή παιχνιδιού – οι μαθητές 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους και ο πρώτος από αυτούς που θα διαβάσει τη 
λέξη που εμφανίζεται στην εικόνα κερδίζει έναν πόντο. 

 

 
Εικ. 9. Δείγμα Jigsaw Planet  παζλ 

Πηγή: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33b770b1b4b3 [πρόσβαση: 08/11/2021] 

9.2. Ισχυρές και κρίσιμες πτυχές  
 

Υπάρχουν πολλές επιλογές για τη δημιουργία παζλ δωρεάν. 
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας είναι πολύ ξεπερασμένος και δεν είναι οπτικά 
ελκυστικός. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&amp;amp;pid=33b770b1b4b3


IO3 - i-CONTENT Gamification 

63 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας παζλ σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές, εύκολη 
στη χρήση. 
Σχετικά σπάνια ενημέρωση του plug-in, κάτι που θα μπορούσε να το κάνει λιγότερο 
ανταγωνιστικό. 
 

9.3. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  
 

Στον πίνακα ελέγχου πλοήγησης του WordPress, μεταβείτε στην καρτέλα " Plug-ins " 
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί " Add a plug-in". 
1. Στο πρόγραμμα περιήγησης πληκτρολογήστε: "Jigsaw Planet". 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Install» για να εγκαταστήσετε του πρόσθετου. 
3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Activate» για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο. 
 
Εγκατάσταση στο WordPress: https://wordpress.org/plug-ins/jigsaw-
planet/#installation 

9.4. Πώς να / Οδηγός 
 

1. Ξεκινήστε με την εγγραφή χρήστη. 
 

 
                                          Εικ. 10. Ιστοσελίδα  Jigsaw Planet 
Πηγή: https://www.jigsawplanet.com/ [πρόσβαση: 09/11/2021] 
 

2. Εισαγάγετε το όνομα και ορίστε τις ρυθμίσεις απορρήτου του κουίζ (public, anyone 
with the link, private). 
 

https://wordpress.org/plugins/jigsaw-planet/#installation
https://wordpress.org/plugins/jigsaw-planet/#installation
https://www.jigsawplanet.com/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
                          Εικ. 11. Εγγραφή χρήστη στο Jigsaw Planet 
Πηγή: https://www.jigsawplanet.com/?rc=createalbum&bcp=1&ret=%2F [πρόσβαση: 
09/11/2021] 
 

3. Δημιουργήστε ένα παζλ. Επιλέξτε μια εικόνα, πληκτρολογήστε το όνομα, επιλέξτε 
τον αριθμό των κομματιών του παζλ, ορίστε το σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο κουμπί «Create». 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Εικ. 12. Δημιουργία παζλ στο Jigsaw Planet 
Πηγή: https://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&aid=1318072&ret=%2F  
[πρόσβαση: 09/11/2021] 
 

4. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί ' Share’, μπορείτε να μοιραστείτε το παζλ σε 
επιλεγμένα μέσα. Για να δημιουργήσετε έναν κώδικα για επικόλληση στην ανάρτησή 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=createalbum&amp;amp;bcp=1&amp;amp;ret=%2F
https://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&amp;amp;aid=1318072&amp;amp;ret=%2F
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

σας, μεταβείτε στην καρτέλα " More" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί " 
Embed ". 

 
                       Εικ. 13. Επιλογή χαρακτηριστικών στο Jigsaw Planet 
Πηγή: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d6ed4f0a3ab [πρόσβαση: 15/11/2021] 
 

5. Η δυνατότητα «Embed» σάς επιτρέπει να δημοσιεύσετε το παζλ στον ιστότοπό σας 
στο WordPress χρησιμοποιώντας μόνο τη διεύθυνση URL. 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&amp;amp;pid=3d6ed4f0a3ab
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
Εικ. 13. Embed  στο Jigsaw Planet 

Πηγή: https://www.jigsawplanet.com/?rc=embedpuzzle&pid=3d6ed4f0a3ab 
 [πρόσβαση: 15/11/2021] 
 
 

9.5. Σύνδεσμος για λήψη 
 

https://www.jigsawplanet.com/ 
https://wordpress.org/plug-ins/jigsaw-planet/ 

 

9.6. Συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 

Συμβατότητα με το CMS: μέσω της πλατφόρμας WordPress. 
Συμβατό με το LSM: διαχείριση περιεχομένου, δημιουργία κουίζ. 
  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=embedpuzzle&amp;amp;pid=3d6ed4f0a3ab
https://www.jigsawplanet.com/
https://wordpress.org/plugins/jigsaw-planet/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

10. Sticky Notes 

 

 Εργαλείο συγγραφής 
Χ Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

Χ Παιχνιδιοποίηση 
 

10. 1 Σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των βασικών δυνατοτήτων του 
 

Το Sticky Notes είναι ένα πρόσθετο για το moodle. Είναι μια εύχρηστη 
δραστηριότητα για να χτίσετε ένα post-it τοίχο για την ανταλλαγή ιδεών, τις 
παιδαγωγικές σας χρήσεις, την κατάταξη, τη συνάντηση, την οργάνωση ιδεών... 
Μπορείτε να επαναλάβετε, να ενημερώσετε και να μετακινήσετε αυτοκόλλητες 
σημειώσεις σε διαφορετικές στήλες ως kanban, αλλάξτε χρώμα φόντου και ψηφίστε 
για αυτοκόλλητες σημειώσεις όπως θέλετε! 

10.2 Χαρακτηριστικά 
 

Κατά τη δημιουργία μιας δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει ποια 
χρώματα φόντου θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ των 6 προεπιλεγμένων χρωμάτων και 
να προσθέσει ένα νόημα/λεζάντα για κάθε χρώμα εάν είναι απαραίτητο. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να επεξεργαστούν οποιεσδήποτε σημειώσεις, ενώ οι 
χρήστες ενημερώνουν μόνο τις δικές τους σημειώσεις. 
 
Η λειτουργία ψηφοφορίας(vote function ) μπορεί να ενεργοποιηθεί για να 
"αρέσουν" ορισμένες σημειώσεις.  
 
Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει ή να ορίσει: 

● αριθμός σημειώσεων ανά χρήστη 
● αριθμός ψήφων ανά χρήστη εάν είναι ενεργοποιημένες 
● ενεργοποιήστε το εφέ περιστροφής για σημειώσεις για προσβασιμότητα 
● προβολή συγγραφέων (μόνο για εκπαιδευτικούς) 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο μαθητής μπορεί: 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

● δημιουργεί, ενημερώνει, διαγράφει και μετακινεί τις δικές του σημειώσεις 
● ψηφίσει για σημειώσεις εάν είναι ενεργοποιημένες 

10.3 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
 

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόσθετο στο Moodle, πρέπει να έχετε δικαιώματα 
διαχειριστή στην πλατφόρμα. 

1. Κατεβάστε την προσθήκη από τη 
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_stickynotes&moodle_versi
on=31 

2. Συνδεθείτε στο Moodle με δικαιώματα διαχείρισης σε ολόκληρο τον ιστότοπο 
3. Κάντε κλικ στo Site Administration 
4. Επιλέξτε την καρτέλα Plugins 
5. Κάντε κλικ στο Install Plugins 
6. Κάτω από το " I nstall plugin from ZIP file " κάντε κλικ στο Choose file και από 

το παράθυρο File Piker κάντε κλικ στο Choose file. 
7. Στο παράθυρο με τίτλο « Open » μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το 

συμπιεσμένο αρχείο (δηλαδή το συμπιεσμένο αρχείο που κατεβάσατε στο 
βήμα 1) και κάντε κλικ στο.Open  

8. Τέλος, κάντε κλικ στο install plugin από το συμπιεσμένο αρχείο και 
ακολουθήστε τα βήματα. 
 

Ρύθμιση Sticky Notes 
 

1. Αφού εγκατασταθούν οι Sticky notes, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του 
πρόσθετου, μεταβείτε στο Site Administration, μετά κάντε κλικ στην καρτέλα 
Plugins και στη συνέχεια κάντε κλικ στην plugins overview. 

2. Από την  λίστα βρείτε την προσθήκη Sticky Notes 
3. Κάντε κλικ στο Settings 
4. Η μόνη ρύθμιση που μπορείτε να αλλάξετε στις αυτοκόλλητες σημειώσεις 

είναι τα προεπιλεγμένα χρώματα των αυτοκόλλητων σημειώσεων. Υπάρχουν  
6 χρώματα τα οποία μπορείτε να αλλάξετε κάνοντας κλικ στην παλέτα 
χρωμάτων. 

5. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο Save Changes 
 

10.4 Πώς να / Οδηγός 
 

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_stickynotes&moodle_version=31
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_stickynotes&moodle_version=31
https://icourse.projectsgallery.eu/moodle/admin/tool/installaddon/index.php
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Δημιουργία δραστηριότητας χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητες σημειώσεις 
 
1. Συνδεθείτε στο Moodle με έναν λογαριασμό που έχει τουλάχιστον δικαιώματα 
δημιουργού μαθημάτων. 
2. Κάντε κλικ στο μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα 
αυτοκόλλητων σημειώσεων. 
3. Κάτω από το Θέμα που θέλετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Add an activity or 
Resource και επιλέξτε Sticky Notes 

 
4. Γράψτε και Όνομα δραστηριότητας και προαιρετικά γράψτε την περιγραφή 
της δραστηριότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Στις Notes Settings έχετε την επιλογή να εμφανίσετε την περιγραφή της 
δραστηριότητας, να περιορίσετε πόσες σημειώσεις μπορεί να προσθέσει ένας 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

χρήστης και να πληκτρολογήσετε μέγιστο αριθμό ψήφων. Μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε την επιλογή εμφάνισης του μαθητή που έγραψε κάθε σημείωση και να 
περιστρέψετε τις σημειώσεις τυχαία. 

 
6. Κάτω από το  Votes Settings μπορείτε να επιλέξετε στο Vote Type την επιλογή " Like  Votes 
", η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να " Like  Votes " μία ή περισσότερες αυτοκόλλητες 
σημειώσεις. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τον αριθμό των " Like " ενεργοποιώντας την επιλογή 
και προσθέτοντας έναν Max Votes Number.  

 
 

7. Στην ενότητα Color Settings μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την επιλογή να επιτρέπεται στον χρήστη να επιλέξει 
χρώμα φόντου για σημειώσεις. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την 
εμφάνιση λεζάντας για κάθε χρώμα, π.χ. κίτρινο σημαίνει μίσος, κόκκινο 
σημαίνει αγάπη κ.λπ. Στη συνέχεια, κάτω από κάθε χρώμα πρέπει να 
διορθώσετε τη σημασία του κάθε χρώματος. 

8. Κάντε κλικ στο Save and Display . Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη που σας 
δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε στήλες με ετικέτα για να 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

προσθέσουν οι μαθητές τις αυτοκόλλητες σημειώσεις τους. Κάντε κλικ 
στο σύμβολο + για να προσθέσετε και να ονομάσετε τις στήλες σας. 

9. Κάντε κλικ στο Save and Close. 

10.5 Η επίσημη ιστοσελίδα και ο  σύνδεσμος για λήψη 
 
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_stickynotes&moodle_version=31 
 

10.6 Πλατφόρμα ανάπτυξης 
 
Moodle 

10.7 Δημιουργημένο Περιεχόμενο και συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και CMS 
 
Δραστηριότητα στο Moodle  

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_stickynotes&moodle_version=31
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

11 Student Quiz 

 

 Eργαλείο συγγραφής 
Χ Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

Χ Παιχνιδιοποίηση 
 

11.1 Σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των βασικών δυνατοτήτων του 
 

Το StudentQuiz δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν σε 
συνεργασία με άλλους μαθητές,  δικές τους ομάδες ερωτήσεων στο Moodle. Οι 
μαθητές μπορούν να φιλτράρουν αυτές τις ερωτήσεις σε κουίζ και μπορούν να 
βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν ερωτήσεις ενώ εργάζονται στα κουίζ. Το 
StudentQuiz υπολογίζει τη συνεισφορά κάθε μαθητή και την μαθησιακή πρόοδο και 
τα συγκρίνει με την κοινότητα. Οι ερωτήσεις που δημιουργούνται γίνονται μέρος της 
τράπεζας ερωτήσεων του Moodle και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα 
κουίζ του Moodle. 

11.2 Χαρακτηριστικά 
 

Στους μαθητές αρέσουν τα κουίζ για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις. Ωστόσο, 
είναι δύσκολο να δημιουργηθούν όλες οι ερωτήσεις που χρειάζονται για 
αξιολογήσεις και εξετάσεις. Εκεί έρχεται το πρόσθετο του Moodle StudentQuiz. Το 
StudentQuiz δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν σε συνεργασία 
με άλλους τις δικές τους ομάδες ερωτήσεων στο Moodle. Αυτό επιτρέπει μια 
καλύτερη μαθησιακή εμπειρία επειδή η γνώση δημιουργείται ενεργά από τον 
μαθητή και δεν λαμβάνεται παθητικά από το περιβάλλον. Και ακόμη κι αν ένας 
μαθητής συνεισφέρει μόνο μερικές ερωτήσεις, μια μεγαλύτερη ομάδα μπορεί 
εύκολα να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη  ομάδα ερωτήσεων. 

Στο StudentQuiz, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ατομικά  κουίζ. 
Προσθέτουν επίσης τα σχόλιά τους σε κάθε ερώτηση βαθμολογώντας και 
σχολιάζοντας ενώ εργάζονται στα κουίζ. Οι μαθητές μπορούν να δουν την 
προσωπική τους μαθησιακή πρόοδο και μπορούν να συγκρίνουν τη συνεισφορά και 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

τις ικανότητές τους με την ομάδα συνομηλίκων τους. Επιπλέον, οι ερωτήσεις που 
δημιουργούνται γίνονται μέρος της τράπεζας ερωτήσεων του Moodle(Moodle 
question bank) και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε τυπικά κουίζ του Moodle. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να εγκρίνει/απορρίψει ερωτήσεις ή να κρύψει ή να διαγράψει 
ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να αποφασίσει: 

●  εάν θα εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών ή θα είναι  ανώνυμα. 
● εάν οι ερωτήσεις δημοσιεύονται αμέσως ή πρέπει πρώτα να εγκριθούν. 
● τον αριθμό των βαθμών που αποδίδονται στις ερωτήσεις που 

συνεισφέρθηκαν και στις απαντήσεις που δόθηκαν. 
● ποιοι ρόλοι χρηστών πρέπει να εξαιρεθούν από τη συμμετοχή. 
● ποιοι τύποι ερωτήσεων επιτρέπεται να προστεθούν στην ομάδα. 
● εάν οι μαθητές υποχρεούνται να βαθμολογήσουν ερωτήσεις. 
● εάν οι μαθητές υποχρεώνονται να σχολιάζουν ερωτήσεις. 

Το βίντεο StudentQuiz in a minute παρέχει μια γρήγορη εισαγωγή. Υπάρχει επίσης το 
βίντεο Tutorial for Teachers . 

Το StudentQuiz είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. 

 

11.3 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
 

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόσθετο στο Moodle, πρέπει να έχετε 
δικαιώματα διαχειριστή στην πλατφόρμα. 

1. Κατεβάστε την προσθήκη από τη 
https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz 

2. Συνδεθείτε στο Moodle με δικαιώματα διαχείρισης ιστοτοπου 
3. Κάντε κλικ στο Site Administration 
4. Επιλέξτε την καρτέλα Plugins 
5. Κάντε κλικ στο Install Plugins 
6. Κάτω από το " Install plugin from ZIP file " κάντε κλικ στο Choose file και από 

το παράθυρο File Piker κάντε κλικ στο Choose file. 
7. Στο παράθυρο με ονομασία  « Open» μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται 

το συμπιεσμένο αρχείο (δηλαδή το συμπιεσμένο αρχείο που κατεβάσατε στο 
βήμα 1) και κάντε κλικ στο Open.  

http://tube.switch.ch/videos/d0e37788
https://tube.switch.ch/videos/d91a8a0d
https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz
https://icourse.projectsgallery.eu/moodle/admin/tool/installaddon/index.php
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

8. Τέλος, κάντε κλικ στο install plugin από το συμπιεσμένο αρχείο και 
ακολουθήστε τα βήματα. 
 

Ρυθμίσεις StudentQuiz 
 

1. Μόλις εγκατασταθεί το StudentQuiz , για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του 
πρόσθετου, μεταβείτε στη Site Administration, μετά κάντε κλικ στην καρτέλα 
Plugins και μετά κάντε κλικ στο plugins overview 

2. Κινηθείτε στην  λίστα για να βρείτε τητο πρόσθετο  StudentQuiz και κάντε κλικ 
στο Settings. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: 

 
3. Στο  StudentQuiz settings, κάτω από το Ranking Settings μπορείτε να 

αλλάξετε πόσοι βαθμοί κατανέμονται όταν ο μαθητής δημοσίευσε μια 
ερώτηση, ενέκρινε μια ερώτηση, βαθμολόγησε μια ερώτηση, απάντησε σε 
μια ερώτηση κ.λπ. Μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε συγκεκριμένους ρόλους 
στην κατάταξη. 

4. Από το  Question Settings μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των ερωτήσεων 
που θα είναι διαθέσιμες και να επιλέξετε εάν θα επιβάλλεται η αξιολόγηση 
και ο σχολιασμός. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
5. Μόλις τελειώσετε κάντε κλικ στο Save Changes 

 

11.4 Πώς να / Οδηγός 
 

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο https://tube.switch.ch/videos/d0e37788 
Έγγραφα: https://docs.moodle.org/34/en/StudentQuiz_module 

 

11.5  Η επίσημη ιστοσελίδα  και  ο σύνδεσμος για λήψη 
 
https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz 

 

11.6 Πλατφόρμα ανάπτυξης 
 

Πρόσθετο Moodle 

11.7 Δημιουργημένο Περιεχόμενο και συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και 
CMS 

 
 

Κουίζ που δημιουργήθηκαν από Students στο Moodle 
  

https://tube.switch.ch/videos/d0e37788
https://docs.moodle.org/34/en/StudentQuiz_module
https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

12 Stash 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

Χ Παιχνιδιοποίηση 
 
 

12.1 Σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των βασικών δυνατοτήτων του 
 

Το stash block είναι ένας καλός τρόπος για να ενθαρρύνετε περισσότερη 
αλληλεπίδραση με δραστηριότητες και είναι πολύτιμο για τους εκπαιδευτές  που 
θέλουν να παιχνιδιοποιήσουν την πορεία τους. Αυτό το πρόσθετο εισάγει ένα μπλοκ 
που δείχνει στους μαθητές αντικείμενα  που έχουν παραλάβει μέσω του μαθήματος. 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει αντικείμενα και στη συνέχεια να τα 
τοποθετήσει σε δραστηριότητες και πόρους για να τα βρουν οι μαθητές. Τα 
αντικείμενα μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να συλλέγονται μία φορά και ενθαρρύνει 
την εξερεύνηση του υλικού του μαθήματος. Είναι επίσης δυνατό να ρυθμίσετε ένα 
αντικείμενο ώστε να έχει απεριόριστη παροχή από μια καθορισμένη τοποθεσία. 
Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους μαθητές να επιστρέψουν σε συγκεκριμένες 
περιοχές για να συλλέξουν περισσότερα αντικείμενα. 

12.2 Χαρακτηριστικά 
 

Το Stash προσφέρει παιχνιδιοποίηση κάθε είδους πόρων και δραστηριοτήτων που 
δημιουργούνται στο Moodle. Ένας μαθητής μπορεί να συλλέξει αντικείμενα καθώς 
διαβάζει έναν πόρο ή ολοκληρώνει μια δραστηριότητα. Ο μαθητής θα δει το μπλοκ 
Stash στη σελίδα του μαθήματος και θα μπορεί να δει το απόθεμά του. 

12.3 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
 

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόσθετο στο Moodle, πρέπει να έχετε δικαιώματα 
διαχειριστή στην πλατφόρμα. 

1. Κατεβάστετο πρόσθετο από τη σελίδα  
https://moodle.org/plugins/block_stash 

https://moodle.org/plugins/block_stash
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

2. Συνδεθείτε στο Moodle με δικαιώματα διαχείρισης του ιστοτοπου. 
3. Κάντε κλικ στο Site Administration 
4. Επιλέξτε την καρτέλα Plugins 
5. Κάντε κλικ στο Install Plugins 
6. Κάτω από το " Install plugin from ZIP file " κάντε κλικ στο Choose file και από 

το παράθυρο File Piker κάντε κλικ στο Choose file. 
7. Στο παράθυρο με ονομασία «Open » μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το 

συμπιεσμένο αρχείο (δηλαδή το συμπιεσμένο αρχείο που κατεβάσατε στο 
βήμα 1) και κάντε κλικ στο Open. 

8. Τέλος, κάντε κλικ στο install plugin από το συμπιεσμένο αρχείο και 
ακολουθήστε τα βήματα. 
 

Σημαντική σημείωση: Για να λειτουργήσει αυτό το πρόσθετο, πρέπει επίσης 
να εγκαταστήσετε 2 επιπλέον πρόσθετα: 

● Το πρόσθετο διαθεσιμότητας ( availability_stash ) 
● Το πρόσθετο φίλτρου ( filter_shortcodes ) 

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να εγκαταστήσετε αυτά τα 2 
πρόσθετα. 
 

 

12.4 Πώς να /Οδηγός 
 

Έγγραφα: https://docs.moodle.org/311/en/Stash_block 
 
 

12.5 Η επίσημη ιστοσελίδα  και ο  σύνδεσμος για λήψη 
 

https://moodle.org/plugins/block_stash 
 

12.6 Πλατφόρμα ανάπτυξης 
 

Moodle 
 

https://icourse.projectsgallery.eu/moodle/admin/tool/installaddon/index.php
https://moodle.org/plugins/availability_stash
https://moodle.org/plugins/filter_shortcodes
https://docs.moodle.org/311/en/Stash_block
https://moodle.org/plugins/block_stash
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

12.7 Δημιουργημένο Περιεχόμενο και συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS 
και CMS 

 

Παιγνιδιοποίηση δραστηριοτήτων στο Moodle 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

GAME 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 

Χ Δραστηριότητα βασισμένη 
στο παιχνίδι 

 Παιχνιδιοποίηση 
 

13.1 Σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των βασικών δυνατοτήτων του 
 

Αυτό είναι ένα πρόσθετο moodle που λαμβάνει στοιχεία από κουίζ, γλωσσάριο ή 
ερωτήσεις και τα μετατρέπει αυτόματα σε παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι: 

● Κρεμάλα(Hangman) 
● Σταυρόλεξο 
● Cryptex 
● Εκατομμυριούχος 
● Σουντόκου 
● Φίδια και σκάλες 
● Η κρυφή εικόνα 
● Βιβλίο με ερωτήσεις 

13.2 Χαρακτηριστικά 
 

Το πρόσθετο GAME χρησιμοποιεί υπάρχον περιεχόμενο σε ένα μάθημα moodle, 
όπως γλωσσάρι και ερωτήσεις και δημιουργεί παιχνίδια. 
 

13.3 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
 

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόσθετο στο Moodle, πρέπει να έχετε 
δικαιώματα διαχειριστή στην πλατφόρμα. 

1. Κατεβάστε το πρόσθετο από τη https://moodle.org/plugins/mod_game 
2. Συνδεθείτε στο Moodle με δικαιώματα διαχείρισης του ιστοτοπου 
3. Κάντε κλικ στο Site Administration 
4. Επιλέξτε την καρτέλα Plugins 

https://moodle.org/plugins/mod_game
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

5. Κάντε κλικ στο Install Plugins 
6. Κάτω από το " Install plugin from ZIP file " κάντε κλικ στο Choose file και από 

το παράθυρο File Piker κάντε κλικ στο Choose file. 
7. Στο παράθυρο με ονομασία  « Open» μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται 

το συμπιεσμένο αρχείο (δηλαδή το συμπιεσμένο αρχείο που κατεβάσατε στο 
βήμα 1) και κάντε κλικ στο Open. 

8. Τέλος, κάντε κλικ στο install plugin από το συμπιεσμένο αρχείο και 
ακολουθήστε τα βήματα. 
 

 

13.4 Πώς να / Οδηγός 
 
https://docs.moodle.org/311/en/Game_module 
 
 

13.5 Η επίσημη ιστοσελίδα και  ο σύνδεσμος για λήψη 
 
https://moodle.org/plugins/mod_game 

 

13.6 Πλατφόρμα ανάπτυξης 
 

Moodle 

13.7 Δημιουργημένο Περιεχόμενο και συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS 
και CMS 

 

Moodle 
  

https://icourse.projectsgallery.eu/moodle/admin/tool/installaddon/index.php
https://docs.moodle.org/311/en/Game_module
https://moodle.org/plugins/mod_game
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

14. Real Time Quiz 
 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
Χ Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

 Παιχνιδιοποίηση 
 

14.1 Σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των βασικών δυνατοτήτων του 
 

Κάθε μαθητής λαμβάνει κάθε ερώτηση την ίδια στιγμή με ένα χρονικό όριο για να 
την απαντήσει (προεπιλογή 30 δευτερόλεπτα). Ανάμεσα σε κάθε ερώτηση 
εμφανίζεται η σωστή απάντηση, μαζί με τον αριθμό των μαθητών που δίνουν κάθε 
απάντηση. Αυτό επιτρέπει να συζητηθεί η κάθε ερώτηση πριν προχωρήσουνν στην 
επόμενη ερώτηση. 

Οι εκπαιδευτές  μπορούν να ελέγξουν τις απαντήσεις, μόλις ολοκληρωθεί το κουίζ, 
για να εντοπίσουν τυχόν τομείς που πρέπει να καλυφθούν ξανά. 

14.2 Χαρακτηριστικά 
 

Το RealTimeQuiz επιτρέπει τη δημιουργία ενός κουίζ όπου κάθε Ερώτηση 
παρουσιάζεται ταυτόχρονα στους μαθητές. Ο Εκπαιδευτής ή ο Διαχειριστής μπορεί 
να:  
 

1. Δημιουργήσει  ένα κουίζ με μια λίστα ερωτήσεων 
2. Ορίσει  το χρόνο που δίνεται για να απαντήσουν οι μαθητές μια ερώτηση (30 

δευτερόλεπτα είναι η προεπιλογή) 
3. Δει τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά της  τάξη / σωστές 

απαντήσεις κάθε ατόμου. 

14.3 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
 

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόσθετο στο Moodle, πρέπει να έχετε δικαιώματα 
διαχειριστή στην πλατφόρμα. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

1. Κατεβάστε το πρόσθετο  από τη 
https://moodle.org/plugins/mod_realtimequiz 

1. Συνδεθείτε στο Moodle με δικαιώματα διαχείρισης του  ιστότοπου 
2. Κάντε κλικ στο Site Administration 
3. Επιλέξτε την καρτέλα Plugins 
4. Κάντε κλικ στο Install Plugins 
5. Κάτω από το " Install plugin from ZIP file " κάντε κλικ στο Choose file και από 

το παράθυρο File Piker κάντε κλικ στο Choose file. 
6. Στο παράθυρο με ονομασία« Open » μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το 

συμπιεσμένο αρχείο (δηλαδή το συμπιεσμένο αρχείο που κατεβάσατε στο 
βήμα 1) και κάντε κλικ στο Open.  

7. Τέλος, κάντε κλικ στο install plugin από το συμπιεσμένο αρχείο και 
ακολουθήστε τα βήματα. 

 
 

14.4 Πώς να / Οδηγός 

 
Δείτε το βίντεο https://youtu.be/VwCwBstM_fQ για να καταλάβετε πώς λειτουργεί 
το RealTime Quiz 
 
Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα με το RealTime Quiz 

1. Κάντε κλικ στο “Add an Activity or Resource” 
2. Επιλέξτε τη RealTime Quiz activity 
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και προαιρετικά μια περιγραφή 
4. Κάτω από το Realtime quiz settings σε πραγματικό χρόνο πληκτρολογήστε τον 

αριθμό των δευτερολέπτων που που έχουν στην διάθεση τους για να  
απαντήσουν οι μαθητές σε κάθε ερώτηση. Η προεπιλογή είναι 30 
δευτερόλεπτα. 

 

https://moodle.org/plugins/mod_realtimequiz
https://icourse.projectsgallery.eu/moodle/admin/tool/installaddon/index.php
https://youtu.be/VwCwBstM_fQ


IO3 - i-CONTENT Gamification 

83 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 
5. Κάντε κλικ στο Save and Display. Εμφανίζεται η οθόνη RealTime Quiz 

 
6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Edit Quiz 
7. Κάντε κλικ στο Add Question 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

8. Πληκτρολογήστε την Ερώτηση και τις απαντήσεις παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε επιλέξει τη σωστή απάντηση 

9. Κάντε κλικ στο Breadcrumbs για να επιστρέψετε στη σελίδα του μαθήματος. 

14.5 Η επίσημη ιστοσελίδα και ο  σύνδεσμος για λήψη 
 
https://moodle.org/plugins/mod_realtimequiz 
 

 

14.6 Πλατφόρμα ανάπτυξης 
 
Moodle 

14.7 Δημιουργημένο Περιεχόμενο και συμβατότητα με τις πλατφόρμες LMS και 
CMS 
 

Δραστηριότητα στο Moodle 
  

https://moodle.org/plugins/mod_realtimequiz
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

15. Block Game 
 

 Εργαλείο συγγραφής 
 Δραστηριότητα 
 Δραστηριότητα βασισμένη 

στο παιχνίδι 

Χ Παιχνιδιοποίηση 
 

15.1 Σύντομη περιγραφή του λογισμικού και των βασικών δυνατοτήτων του 
 

Ο στόχος του πρόσθετου Block Game είναι να εφαρμόσει τεχνικές παιγνιδιοποιησης 
στην πλατφόρμα Moodle με απλό και μη περιπλοκό τρόπο. Με το plugin είναι δυνατή 
η εφαρμογή πολλών τεχνικών παιγνιδιοποίησης. 
Χρήση Avatar(Use Avatar): Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει ή να αλλάξει το avatar 
του ανά πάσα στιγμή. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο με τις κουκκίδες, σημαίνει ότι ο 
χρήστης δεν έχει επιλέξει ακόμα το δικό σας, κάνοντας κλικ σε αυτό ή το avatar σας, 
θα σας μεταφέρει στη σελίδα επιλογής, απλώς κάντε κλικ στο avatar που θέλετε για 
να κάνετε την επιλογή. Η επιλογή ορισμένων avatar θα απαιτήσει από τον χρήστη να 
φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο για να τα ξεκλειδώσει. 
Εμφάνιση πληροφοριών παίκτη(Show Player Information): επιτρέπει στον χρήστη 
να έχει πρόσβαση σε μια περιοχή που ενοποιεί τις πληροφορίες του ίδιου στο 
παιχνίδι, εάν προσπελαστεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας παρουσιάζει πληροφορίες 
όλων των μαθημάτων που συμμετέχει ο χρήστης χρησιμοποιώντας το μπλοκ. 
Εμφάνιση κατάταξης( Show Rank): δείχνει την κατάταξη του χρήστη σε σχέση με 
άλλους παίκτες. 
Σύστημα βαθμολόγησης(Scoring system:): το παιχνίδι έχει σύστημα βαθμολόγησης 
γιατί το σκορ του παίκτη θα καθορίσει τη βαθμολογία του και το επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται. 
Εμφάνιση επιπέδου(Show Level): σας επιτρέπει να εμφανίζετε ή όχι το σύστημα 
επιπέδου. Εάν έχετε ρυθμιστεί για εμφάνιση, μπορείτε να διαμορφώσετε τον αριθμό 
των επιπέδων και τη βαθμολογία που απαιτείται για να φτάσετε σε κάθε επίπεδο. 
Όσον αφορά ακόμα το επίπεδο, το μπλοκ έχει μια γραμμή προόδου που δείχνει στον 
χρήστη πόσο απομένει για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο. 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Γραμμή προόδου επιπέδου (Level progress bar): κατά την εμφάνιση του επιπέδου, 
θα εμφανίζεται επίσης μια γραμμή προόδου για το επίπεδο του χρήστη σε σχέση με 
το επόμενο επίπεδο. 
Βοήθεια παιχνιδιού (Game help): εμφανίζει μια λεπτομερή περιγραφή των κανόνων 
του παιχνιδιού, βοηθά τον χρήστη να κατανοήσει πώς να χρησιμοποιεί τους πόρους 
του μπλοκ, πώς να σκοράρει και να ανέβει επίπεδο. Η βοήθεια του παιχνιδιού 
αλλάζει δυναμικά σύμφωνα με τη διαμόρφωση που ορίζεται στο μπλοκ. 
Εμφάνιση κατάταξης ομάδων(Show Groups Ranking): σας επιτρέπει να εμφανίσετε 
την ταξινόμηση των ομάδων, έχοντας τη δυνατότητα να υπολογίσετε τη βαθμολογία 
της ομάδας προσθέτοντας τη βαθμολογία των μελών ή έναν αριθμητικό μέσο όρο. 
Χρησιμοποιεί τις ομάδες που δημιουργήθηκαν και διαμορφώθηκαν στην 
πλατφόρμα. 
Εμφάνιση κατάταξης(Show Ranking): σας επιτρέπει να εμφανίσετε είτε την ατομική 
βαθμολογία μαθητή στην πλατφόρμα ή το μάθημα και τη λίστα ταξινομήσεων. - 
Διατήρηση ταυτότητας χρήστη(Preserve User Identity): Εάν εμφανίζεται η 
βαθμολογία, σας επιτρέπει να διατηρήσετε την ταυτότητα των χρηστών στη λίστα 
ταξινομήσεων. 
Επαναφορά παιχνιδιού (Reset game): όταν το μάθημα βρίσκεται σε λειτουργία 
επεξεργασίας, εμφανίζεται η επιλογή επανεκκίνησης του παιχνιδιού, 
επαναφέροντας τη βαθμολογία όλων των χρηστών του μαθήματος. 
 

 

15.2 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι: 
1. Κάντε λήψη αυτού

Μεταβείτε στην περιοχή διαχείρισης-> plugins-> install plugin μεταφορτώστε το
αρχείο και κάντε κλικ στην εγκατάσταση.
2. Κάντε λήψη αυτού του αποθετηρίου
Εξαγωγή του περιεχομένου
Τοποθετήστε το φάκελο blocks  του Moodle σας
Πρόσβαση στην περιοχή ειδοποιήσεων στο Moodle και εγκατάσταση

15.3 Πώς να / Οδηγός 

Η αρχική διαμόρφωση γίνεται από τον διαχειριστή, αμέσως μετά την εγκατάσταση. 
Η διαμόρφωση του πρόσθετου στο μάθημα βρίσκεται  στο block configuration area. 
Μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου, το μπλοκ μπορεί να προστεθεί στο μάθημα 
ή/και στην κεντρική σελίδα του Moodle. 
Αφού συμπεριλάβετε το block σε ένα μάθημα, είναι απαραίτητο να εισέλθετε στην 
περιοχή διαμόρφωσης μπλοκ(block configuration area) και να κάνετε τις ρυθμίσεις 
εμφάνισης και στίξης. Αυτές οι ρυθμίσεις αλλάζουν τους κανόνες παιχνιδιού που 
παρουσιάζονται στην επιλογή βοήθειας. 

15.4 Η επίσημη ιστοσελίδα  και ο  σύνδεσμος για λήψη 
https://moodle.org/plugins/block_game/1.30-version-for-moodle-3.5-
onwards/24870 

15.5 Πλατφόρμα ανάπτυξης 

Moodle 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 

https://moodle.org/plugins/block_game/1.30-version-for-moodle-3.5-onwards/24870
https://moodle.org/plugins/block_game/1.30-version-for-moodle-3.5-onwards/24870


Συντονιστής 

Εταίροι 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση 

[ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνία: 

ΠΟΛΩΝΙΑ:  SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - 

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI ,  

Ιστοσελίδα:  www.itee.radom.pl 

ΚΥΠΣΟΣ: EDITC LTD,  

Ιστοσελίδα: www.editc.eu 

ΕΛΛΑΔΑ: BEE GROUP ,  

Ιστοσελίδα: www.bee.gr 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: RINOVA LIMITED , 

Ιστοσελίδα: www.rinova.co.uk 

ΙΤΑΛΙΑ:  GRUPPO 4 SRL ,  

Ιστοσελίδα: www.gruppo4.com 

Μάθετε περισσότερα για το έργο στο http://icontent.projectsgallery.eu 

http://www.itee.radom.pl/
http://www.editc.eu/
https://www.bee.gr/
https://www.rinova.co.uk/
https://www.gruppo4.com/
http://icontent.projectsgallery.eu



