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ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή
Το Appypie είναι ένας κατασκευαστής εφαρμογών που
σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογή σε λίγα
λεπτά χωρίς να απαιτείται εμπειρία κωδικοποίησης. 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές δημιουργίας και το
τελικό προϊόν μπορεί να μεταφορτωθεί στο
κατάστημα IOS ή Android. 

Οι εφαρμογές που σχεδιάζονται από το Appypie
διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος βοηθητικών
προγραμμάτων για τη διαχείριση της τάξης. Από
ασκήσεις χωρίς σύνδεση, ενημερώσεις σε πραγματικό
χρόνο, βαθμούς και βαθμολογίες, έως άμεση
ανατροφοδότηση και επανεξέταση. 

Δωρεάν δοκιμή 7 ημερών, στη
συνέχεια βασικό πρόγραμμα 16€/μήνα

Βαθμός προσβασιμότητας: 

Η δημιουργία μιας εφαρμογής είναι πολύ
εύκολη!  Η χρήση της απαιτεί λίγη
εξάσκηση. 

Δημιουργήστε μια εφαρμογή για να αλληλεπιδράσει η τάξη σας. Αυτό μπορεί να δώσει την
αίσθηση του ανήκειν, αν η εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους μαθητές. 
Προσθέστε το δικό σας περιεχόμενο ή υλικό που σχετίζεται με την τάξη ή τα μαθήματά σας.

Μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά 
Μαθητές με ανεπαρκείς δεξιότητες
διαχείρισης του χρόνου
Μαθητές με διαταραχές προσοχής όπως
ΔΕΠ/ΔΕΠΥ
Μαθητές με ΕΜΔ



Βήμα 2.

Πώς χρησιμοποιείται;

Βήμα 1.

Βήμα 3.

Το Appypie είναι φτιαγμένο για να είναι διαισθητικό και
εύκολο στη χρήση. Δεν απαιτεί καμία εμπειρία στον
προγραμματισμό, ούτε ειδικές γνώσεις σχετικά με τις
εφαρμογές. 

Για να ξεκινήσετε, δημιουργήστε έναν
λογαριασμό και προσθέστε το όνομα της
εφαρμογής σας, καθώς και τον σκοπό της
εφαρμογής σας. 

Αυτό θα σας βοηθήσει στην επιλογή της
διάταξης. 

Τέλος, εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης
δημιουργώντας έναν λογαριασμό και
επιλέξτε το πρόγραμμά σας. 

Μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή επί 7
ημέρες και στη συνέχεια το βασικό πακέτο
κοστίζει 16€ το μήνα. 

Κατεβάστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας
και μοιραστείτε τη με τους μαθητές σας! 

https://www.appypie.com/

Το επόμενο βήμα είναι το βήμα
προσαρμογής. 
Επιλέξτε την υποστήριξη της συσκευής σας
(Android ή IOS) και στη συνέχεια τη
συγκεκριμένη διάταξη της εφαρμογής σας. 

Έχετε διάφορες επιλογές όσον αφορά τη
διάταξη, τα θέματα, τις γραμματοσειρές, τα
στοιχεία φόντου και πολλά άλλα. 


