
Σχεδιασμός και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού λογισμικού







• Προσφέρει την 
δυνατότητα 
δημιουργίας μιας 
ψηφιακής κοινότητας 
της  σχολικής τάξης 

• Διαθέσιμο στα 
ελληνικά αλλά και σε 
εφαρμογή για Android
και iOS

• https://www.classdojo.
com/el-
gr/?redirect=true

https://www.classdojo.com/el-gr/?redirect=true






• Δημιουργία λογαριασμού 
με το email πατώντας την 
επιλογή «Εγγραφή»

• Επιλέξτε την ειδικότητα 
σας



• Συμπληρώνετε 
τα στοιχεία σας

• Βρίσκετε το σχολείο που 
εργάζεστε ή δηλώνετε ότι δεν 
ανήκετε σε κάποιο σχολείο

• Το προφίλ σας 
είναι έτοιμο. 
Δημιουργήστε μια 
νέα τάξη ή 
πειραματιστείτε 
στην δοκιμαστική 
τάξη που υπάρχει



• Πρόσθεση 
καινούργιου 
μαθητή

• Πατώντας πάνω σε έναν 
μαθητή ανοίγει το παράθυρο 
απονομής θετικού/αρνητικού 
feedback

• Παρουσιολόγιο, τυχαία ή πολλαπλή 
απόδοση ενός feedback, χρονόμετρο 
δραστηριοτήτων, μικρά 
εκπαιδευτικά βίντεο με τα avatars



• Πατώντας την επιλογή View 
Reports βλέπετε την 
συνολική εικόνα των 
μαθητών σε μορφή 
γραφήματος  ή το συνολικό 
τους παρουσιολόγιο

• Δυνατότητα συνολικής 
προβολής των επιδόσεων 
ανά 
μέρα/βδομάδα/μήνα/χρονιά



• Πατώντας την επιλογή Class 
Story ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να δημιουργήσει ένα 
ημερολόγιο της τάξης, με την 
δυνατότητα upload 
φωτογραφιών τις οποίες 
μπορούν να δουν και οι γονείς

• Με την επιλογή 
groups ο 
εκπαιδευτικός δίνει 
feedbacks 
αναλόγως με τις 
ομάδες εργασίας 
των μαθητών



• Στα Μηνύματα μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τους γονείς 
των μαθητών με συλλογικά ή 
ατομικά μηνύματα

• Προσκαλείτε γονείς 
μέσω email ώστε να 
βλέπουν κι εκείνοι 
την πορεία των 
μαθητών 

• Προσκαλείτε τους μαθητές 
να δουν και οι ίδιοι την 
πρόοδο τους ή να 
επεξεργαστούν το avatar 
τους

• Μηδενισμός των Credits

• Επεξεργασία μαθητών 
(ονομάτων, avatar), γονέων, 
προσθαφαίρεση 
συμπεριφορών κ.α.



• Παρόμοιο με το Class Dojo

• Ο μαθητής για κάθε του 
επίτευγμα κερδίζει 
ψηφιακές κονκάρδες

• Οι ψηφιακές κονκάρδες 
ακολουθούν τον μαθητή σε 
όλες τις βαθμίδες, δίνουν 
περισσότερες πληροφορίες 
για τις δυνατότητες τους 
από τους απλούς βαθμούς 

• Δημιουργείστε πολύ εύκολα 
λογαριασμό ως εκπαιδευτικοί μέσω 
email http://classbadges.com/

http://classbadges.com/


• Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν 
και κοινοποιούν την συλλογή 
τους από ηλεκτρονικές πηγές 
μάθησης και εκπαιδευτικές ή 
χρήσιμες εφαρμογές

• Οι χρήστες καλούνται να 
βαθμολογήσουν αυτά τα 
εργαλεία σύμφωνα με τα 
κριτήρια της ευχρηστίας, 
παιδαγωγικών αποτελεσμάτων 
και ελκυστικότητας στους 
μαθητές

• https://edshelf.com/

• Πατήστε  το Create Account
και δημιουργείστε λογαριασμό 
πολύ εύκολα
συμπληρώνοντας τα στοιχεία 
σας

https://edshelf.com/


• Πατώντας την επιλογή DashBoard
εμφανίζονται πληροφορίες για τα 
δικά σας «ράφια» με εφαρμογές 
και εργαλεία

• Πατώντας το λογότυπο του EdShelf
εμφανίζονται εφαρμογές που 
πρόσθεσαν στην βιβλιοθήκη τους  ή 
βαθμολόγησαν πρόσφατα οι χρήστες

• Αλλά και όλες οι διαθέσιμες 
εφαρμογές χωρισμένες ανά 
γνωστικό αντικείμενο, ηλικία, 
απαιτήσεις συστήματος κ.α.



• Στην επιλογή Search μπορείτε να 
κάνετε αναζήτηση με βάση 
διάφορα φίλτρα: ηλικία, θέμα 
κ.α. 

• Στην επιλογή Add Tool 
προσθέτετε κάποιο 
εξωτερικό εργαλείο που 
δεν βρίσκεται στο EdShelf

• Στην επιλογή Create Shelf
δημιουργείτε «ράφια» 
ανάλογα με τις κατηγορίες των 
εργαλείων σας 



http://powermylearning.
org/

• Δημιουργήστε 
λογαριασμό 
πατώντας Sign Up

• Επιλέξτε την 
επιλογή Educator 
και συμπληρώστε 
τα στοιχεία σας

http://powermylearning.org/


• Πατώντας την επιλογή 
Certified Activities
εμφανίζονται όλες οι 
έτοιμες ψηφιακές 
δραστηριότητες 

• Μπορείτε εναλλακτικά να 
κάνετε αναζήτηση ανά 
ηλικία μαθητών, γνωστικό 
αντικείμενο, απαιτήσεις 
συστήματος ή τύπο 
δραστηριότητας 

• Πατώντας More Info εμφανίζεται για κάθε 
δραστηριότητα μια μικρή περιγραφή, 
απευθυνόμενη ηλικία κ.α. 

• Πατώντας Add to Playlist προστίθεται στην 
προσωπική σας συλλογή δραστηριοτήτων



• Πατώντας το My Classes
μπορείτε να 
κατηγοριοποιήσετε τις 
ψηφιακές σας 
δραστηριότητες ανά τάξη 
που τις χρησιμοποιείτε

• Στην επιλογή My Content 
δημιουργείτε Playlists
δραστηριοτήτων ή 
φτιάχνετε από την αρχή 
την δική σας 
δραστηριότητα



• Αφού δημιουργήσετε μια 
καινούργια Playlist
πατώντας το Add Content
με την επιλογή Add a 
Checkpoint μπορείτε 
επίσης να δημιουργήσετε 
και ένα ψηφιακό τεστ για 
τους μαθητές με 
ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής ή ανάπτυξης 
που θα ακολουθεί μετά 
το τέλος των 
δραστηριοτήτων



• Οι διάφορες εφαρμογές της Google 
(Drive, Gmail κ.α.) ενώνονται για 
εκπαιδευτική σκοπιμότητα

• Δυνατότητα διαμοιρασμού 
διδακτικού υλικού του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές 
του αλλά και παρακολούθηση 
Online προγραμμάτων εκμάθησης

• Δυνατότητα κοινής επεξεργασίας 
εξ αποστάσεως, επικοινωνίας και 
αξιολόγησης

• Ιδιαίτερα βοηθητικό για τη μέθοδο 
Project Based Learning!



https://el.khanacademy.org/

http://newtonplayground.software.informer.com/

http://promiseneighborhoods.org/

http://betterlesson.com/

http://www.curriki.org/

https://el.khanacademy.org/
http://newtonplayground.software.informer.com/
http://promiseneighborhoods.org/
http://betterlesson.com/
http://www.curriki.org/


https://www.edsurge.com/

https://sharemylesson.com/

http://www.opentapestry.com/

https://learnzillion.com/

https://www.gooru.org/

https://www.edsurge.com/
https://sharemylesson.com/
http://www.opentapestry.com/
https://learnzillion.com/
https://www.gooru.org/



