
Το λογισμικό Quizlet και η 
παιδαγωγική αξιοποίησή του 

Δρ Δέσπω Κυπριανού

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου



1. Μπαίνουμε στο www.quizlet.com και κάνουμε Sign Up, δηλαδή 
δημιουργούμε λογαριασμό

http://www.quizlet.com/


2. Αν θέλουμε, αντί να κάνουμε Sign Up επιλέγουμε να μπαίνουμε στο λογισμικό 
μέσω του Facebook ή του Google



3. Αν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε έτοιμες ενότητες, πατώντας στον 
σύνδεσμο «Search»



4. Γράφουμε στο «Search» το όνομα της Ενότητας που θέλουμε, και τότε μας 
βγάζει έτοιμα Study Sets



5. Διάφορα έτοιμα Study Sets



6. Για να δημιουργήσουμε δικά μας Study Sets, επιλέγουμε τον σύνδεσμο 
«Create»



8. Βάζουμε τίτλο στην ενότητα που θα δημιουργήσουμε



9. Γράφουμε το όνομα της λέξης για την οποία θέλουμε το λογισμικό να μας 
βρει εικόνα, και επιλέγουμε γλώσσα



10. Πατώντας στο «Image» μας εμφανίζει διάφορες εικόνες, και επιλέγουμε 
αυτήν που θέλουμε



11. Στη συνέχεια, γράφουμε τα ονόματα και των υπόλοιπων λέξεων – στόχων 
και επιλέγουμε τις εικόνες 



12. Αφού καταγράψουμε όλες τις λέξεις που θέλουμε, πατάμε «Create»



13. Μας παρουσιάζεται έτοιμο το Study Set μας, με όλες τις δραστηριότητες-
παιχνίδια τα οποία δημιουργούνται αυτόματα 



Τα παιχνίδια είναι:
1. Flashcards
2. Learn
3. Write
4. Spell
5. Test
6. Match
7. Gravity

14. Τα παιχνίδια του Study Set



Flashcards

1. Πατάω πάνω στην
κάρτα και μου
βγάζει την εικόνα
της λέξης.

2. Στη συνέχεια πατάω
το βελάκι και με
οδηγεί στην
επόμενη κάρτα



Flashcards: Μπορώ να τα εκτυπώσω σε 
χαρτόνι σε όποια μορφή θέλω, πατώντας τις 

τρεις τελείες … 



Flashcards: Μπορώ να τα εκτυπώσω σε 
χαρτόνι σε όποια μορφή θέλω, πατώντας τις 

τρεις τελείες … 



Flashcards: Μπορώ να τα εκτυπώσω σε 
χαρτόνι σε όποια μορφή θέλω, πατώντας τις 

τρεις τελείες … 



Flashcards: Μπορούν να ακούσουν τη λέξη

Πατάω πάνω στο
εικονίδιο για τον ήχο,
και μπορώ να ακούσω
τη λέξη



Παιχνίδι Learn

Στο παιχνίδι αυτό,
βλέπω την εικόνα και
πρέπει να επιλέξω τη
σωστή λέξη



Παιχνίδι Write

Στο παιχνίδι αυτό,
βλέπω την εικόνα και
πρέπει να γράψω τη
σωστή λέξη



Παιχνίδι Spell

Στο παιχνίδι αυτό,
ακούω τη λέξη και τη
γράφω σωστά



Παιχνίδι Test

Απαντώ σε
διάφορες
ασκήσεις: γράφω
τη λέξη βλέποντας
την εικόνα, βρίσκω
τα multiple choice,
κάνω
αντιστοιχίσεις,
επιλέγω Σωστό -
Λάθος



Παιχνίδι Test: Μπορώ να το εκτυπώσω, 
πατώντας «Print Test»



Παιχνίδι Test: Μπορώ να το εκτυπώσω, 
πατώντας «Print Test»



Παιχνίδι Match

Πατάω την εικόνα
με τη σωστή λέξη,
όσο πιο γρήγορα
μπορώ.



Παιχνίδι Gravity

Βλέπω την εικόνα
που κατεβαίνει και
προσπαθώ όσο πιο
γρήγορα μπορώ να
γράψω τη λέξη.



Πώς δημιουργώ «Τάξη» για να 
βλέπω την πρόοδο των παιδιών 



1. Στην αρχική σελίδα του λογαρισμού μας, αριστερά, υπάρχει η επιλογή 
«Create Class»



2. Όταν δημιουργηθεί η τάξη, τότε μας βγάζει αυτόματα ένα link το οποίο 
στέλνουμε στους/στις μαθητές/μαθήτριές μας για να γίνουν μέλη της τάξης



3. Μπορούμε να επιβλέπουμε την εργασία των παιδιών


