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Τι είναι το Kahoot;
Το Kahoot είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων με απαντήσεις πολλαπλών
επιλογών. Κάθε μαθητής χρειάζεται τη δική του συσκευή( smartphone, tablet ή pc). Οι
εκπαιδευτικοί δημιουργούν εκπαιδευτικά παιχνίδια και μπορούν να τα χρησιμοποιούν
και ως ανατροφοδότηση για το μάθημά τους

Πως παίζεται
Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τις
ερωτήσεις στην πλατφόρμα και
δίνει στους μαθητές το σύνδεσμο
΄του κουιζ.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη
συσκευή τους και συνδέονται με
ΡΙΝ που τους δίνει ο
εκπαιδευτικός.
Πρέπει να απαντήσουν στις
ερωτήσεις επιλέγοντας το
χρωματικό πλαίσιο που βρίσκεται
η σωστή απάντηση.
Νικητής αυτός που θα
συγκεντρώσει τους πιο πολλούς
πόντους/ σωστές απαντήσεις.



https://create.kahoot.it/auth/register

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Πατάμε στον σύνδεσμο και 
επιλέγουμε teacher 

https://create.kahoot.it/auth/register


Επιλέγουμε School



Δημιουργούμε δωρεάν λογαριασμό . 
Επιλέγουμε όποια επιλογή μας ενδιαφέρει 



Μετά την εγγραφή μας , μπαίνουμε στην αρχική 
σελίδα της εφαρμογής. Με την εντολή Discover
στο μενου μπορούμε να βρούμε έτοιμα κουιζ
από άλλους συναδέλφους . Πατάμε το  create 
για να δημιουργήσουμε το πρώτο μας κουιζ



Πληκτρολογούμε την ερώτηση

Ανεβάζουμε φωτογραφία 

Πληκτρολογούμε τις 
απαντήσεις. 
Τσεκάρουμε την 
σωστή απάντηση

Επιλέγουμε το χρόνο 
διάρκειας απάντησης. 
Μπορούμε να έχουμε 
διαφορετικό χρόνο σε κάθε 
ερώτηση  



Προσθήκη νέας ερώτησης 
 είτε πληκτρολογώντας την ερώτησή μας

 είτε από Τράπεζα ερωτήσεων ( Question Bank ). Ερωτήσεις άλλων εκπαιδευτικών 
 είτε από φύλλο excel που έχουμε δημιουργήσει

Πατάμε το Done όταν 
θα έχουμε προσθέσει 
όλες τις ερωτήσεις

Τελική μορφή 
της ερώτησης 

που 
δημιουργήσαμε

Οι ερωτήσεις 
αποθηκεύονται αυτόματα. 
Μόνο όταν τελειώσετε όλες 

τις ερωτήσεις πατάτε το 
Done. Μπορείτε ανά πάσα 
στιγμή να προσθέτετε νέες 

ερωτήσεις  



Προσθήκη ερωτήσεων από excel 

1. Κατεβάζουμε το πρότυπο που μας 
δίνεται

2. Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία.  

3. Αποθηκεύουμε το αρχείο στον υπολογιστή μας
4. Ανεβάζουμε το αρχείο με την εντολή Select file και οι ερωτήσεις μας 
εισάγονται στο κουίζ. Προσθέτουμε σε κάθε ερώτηση εάν επιθυμούμε 
φωτογραφία/clipart σχετικό με την ερώτηση  



Μετά το Done μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας όπου βλέπετε το κουιζ
που έχετε δημιουργήσει. Είσαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσετε το κουιζ με τους μαθητές 
σας.
Εάν  θέλετε να επεξεργαστείτε το κουιζ παλι πατάτε το Edit
Εάν θέλετε να ξεκινήσετε το κουιζ πατάτε το Play



Teach: το χρησιμοποιούμε κυρίως 
στο σχολείο, όπου οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές 
πχ στην αίθουσα πληροφορικής 
και ο καθηγητής δείχνει το κουΐζ σε 
έναν πίνακα. Οι μαθητές βλέπουν  
έτσι τις ερωτήσεις και στους 
υπολογιστές τους( η τη συσκευή 
τους)  μόνο τα χρώματα των 
απαντήσεων. Στα ονλαιν
μαθήματα μπορεί να γίνει με share
της οθόνης του εκπαιδευτικού 

Assign: με την επιλογή αυτή οι 
μαθητές βλέπουν στην οθόνη 
της συσκευής τους τις 
ερωτήσεις  καθώς επίσης και τα 
χρώματα με τις απαντήσεις. Την 
επιλογή αυτή χρησιμοποιούμε 
συνήθως στα online μαθήματα, 
καθώς οι μαθητές 
χρησιμοποιούν συνήθως μόνο 
μια συσκευή.

Μόλις πατήσετε το Play σας ζητά να 
επιλέξετε έναν από τους δύο τρόπους 
που παίζεται η εφαρμογή.



Επιλέγουμε το Assign καθώς κάνουμε online μαθήματα.
Σχεδιάζουμε το κουιζ πριν το μάθημα και ορίζουμε  την 
τελευταία ημέρα μέχρι την οποία θέλουμε να  
χρησιμοποιούμε το κουιζ αλλά και την ώρα που θα 
τελειώσει. Πατάμε create
Στους μαθητές δίνουμε :
• είτε τον σύνδεσμο για να παίξουν πατώντας το κουμπί 

Copy URL
• είτε το ΡΙΝ και μπαίνουν στον σύνδεσμο 

www.kahoot.it

Οι μαθητές 
βάζουν 

nickname
και το pin



H οθόνη των μαθητών όταν 
παίζουν

Αριθμός 
μαθητών 
που 
παίζουν 

Ερώτηση 

απαντήσεις



Τα αποτελέσματα Οι νικητές



Όταν τελειώσει 
το κουιζ

μπορούμε να 
δούμε: 

Αποτελέσματα
Πίνακας 

κατάταξης 



Στατιστικά 
ερωτήσεων 



Στατιστικά από 
την εντολή 

reports

Μπορείτε να δείτε όλα τα στατιστικά στις καρτέλες excel



Kahoot στο  πρόγραμμα Erasmus+: “Maths
everywhere”

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες
ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Οι πρώτοι σε επίδοση ΄κάθε
χώρας έφτιαξαν την πρώτη ομάδα, οι δεύτεροι τη δεύτερη ομάδα κλπ.
Συμμετείχαν 50 μαθητές από 5 χώρες. Δημιουργήθηκαν 10 ομάδες των 5
ατόμων. Χρησιμοποιήθηκε η επιλογή Assign



Σας 
ευχαριστώ


