
Τιμή: Δωρεάν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣQuizzizz

https://quizizz.com

Πρακτική αξιοποίηση:

Προσβάσιμο για: 

ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΜAΘΗΣΗΣ ΜΕ ΒAΣΗ ΤΟ ΠΑΙΧΝIΔΙ

Περιγραφή:

Μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές
(επιλογή προφορικής ανάγνωσης,
διαδραστικότητα κ.λπ.) 

Μαθητές με διαταραχές προσοχής (ΔΕΠ/ΔΕΠΥ)

Μαθητές με προβλήματα ακοής - οι ασκήσεις
είναι σαφείς και προσιτές. 

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: 

Το Quizzizz είναι μια παιχνιδοποιημένη
πλατφόρμα εμπλοκής μαθητών. Μπορείτε να
βρείτε και να δημιουργήσετε κουίζ, μαθήματα,
παρουσιάσεις, flashcards και πολλά άλλα για
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. 

Οι ασκήσεις έχουν πολλές διαφορετικές
επιλογές για να επιλέξετε (πολλαπλές
ερωτήσεις, δημοσκοπήσεις, συμπλήρωση
κενών κ.λπ.) και είναι διαδραστικές. 

Υπάρχει και ρύθμιση " meme"! 

Το Quizzizz διαθέτει επίσης μεγάλη
βιβλιοθήκη με έτοιμα κουίζ και μαθήματα από
εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο. 

Υπάρχει δωρεάν έκδοση του Quizizz
και εκδόσεις Premium (20€ και 50€)
με περισσότερες δυνατότητες, αλλά ο
βασικός λογαριασμός είναι αρκετός
για περιστασιακή χρήση. 

Χρησιμοποιήστε το Quizz στο τέλος των μαθημάτων (ή ακόμα και κατά τη διάρκεια), για μια σύντομη
περίοδο επανάληψης, ώστε να διασφαλίσετε ότι οι έννοιες έχουν γίνει κατανοητές. 

Δημιουργήστε διασκεδαστικά και ελκυστικά γραφικά (αντλώντας έμπνευση από τα πολλά memes της
πλατφόρμας) για να δημιουργήσετε ένα πιο διαδραστικό παιχνίδι. 

Παρακολουθήστε την πρόοδο των μαθητών σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της τάξης ή τις
ρυθμίσεις της έκθεσης για να ελέγξετε την κατανόηση και τη διαμορφωτική αξιολόγηση. 

Βαθμός προσβασιμότητας:

Ο σκοπός του Quizizz είναι σαφής, απλώς
χρειάζεται λίγος χρόνος για να περιηγηθείτε
στις διάφορες λειτουργίες του. 
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Το Quizizz έχει έναν αρκετά απλό σχεδιασμό, παρόμοιο με
άλλες πλατφόρμες παιχνιδοποίησης. Η διαδικασία
δημιουργίας νέων μαθημάτων είναι καλά σχεδιασμένη,
ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και στις ανάγκες
των μαθητών σας. 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο Quizizz και
επιλέξτε το ρόλο σας ως καθηγητής. 

Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα προσχεδιασμένο
κουίζ ή δημιουργήστε το δικό σας. 

Κάντε κλικ στο 'create a quiz', προσθέστε έναν
τίτλο και επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα.  

Επιλέξτε τον τύπο των ερωτήσεων που
θέλετε να προσθέσετε. Έχετε τη δυνατότητα
να επιλέξετε ανάμεσα σε: πολλαπλής
επιλογής, συμπλήρωσης κενών,
δημοσκοπήσεων, ερωτήσεων ανοικτού τύπου
ή διαφανειών. 

Στη συνέχεια, προσθέστε τις ερωτήσεις και τις
απαντήσεις σας. Μπορείτε να προσθέσετε
εικόνες ή βίντεο για κάθε απάντηση.  

Συνεχίστε την επεξεργασία του κουίζ σας και,
στη συνέχεια, επιβεβαιώστε. 

Μόλις ολοκληρώσετε τις ερωτήσεις σας,
αποθηκεύστε το κουίζ σας. Θα σας ζητηθεί να
επιλέξετε τον τίτλο, την εικόνα, τη γλώσσα και
το επίπεδο του κουίζ σας. Θα έχετε επίσης την
επιλογή μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου
μαθήματος.  

Μετά από αυτό, μοιραστείτε το κουίζ σας!
Μπορείτε είτε να το ξεκινήσετε απευθείας με
τους μαθητές σας είτε να το αναθέσετε ως
εργασία για το σπίτι. 


