
Ασκήσεις 

Πατώντας το εργαλείο Ασκήσεις μπορούμε να διαχειριστούμε τις ασκήσεις μας ή/και να δημιουργήσουμε 

νέες ασκήσεις διαφορετικών τύπων με τη δυνατότητα απάντησής τους από τους μαθητές και την 

αυτόματη βαθμολόγησή τους. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Η διαχείριση των ασκήσεων έχει να κάνει με την επεξεργασία, απόκρυψη, στατιστικά, δημιουργία 

αντιγράφου και εκκαθάριση των αποτελεσμάτων. 

 

Επίσης μπορείτε να εξάγετε τα αποτελέσματα της άσκησης για κάθε μαθητή αναλυτικά σε αρχείο Comma 

Separated Values (CSV). 

 

 

 

 

 

 



 

Όταν πατηθεί το Νέα Άσκηση, μπορούμε να συμπληρώσουμε τις παραμέτρους της νέας άσκησης. 

 

• Όνομα άσκησης: εισάγετε το όνομα της άσκησης. 

• Περιγραφή άσκησης: μπορείτε να συμπληρώστε μια σύντομη περιγραφή η οποία θα περιγράφει 

την άσκηση σας. 

• Τύπος ασκήσεων: η συγκεκριμένη επιλογή καθορίζει εάν οι ερωτήσεις της άσκησης θα 

εμφανίζονται όλες σε μια σελίδα ή θα εμφανίζεται μια ερώτηση ανά σελίδα. 

• Έναρξη/Λήξη: μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα ισχύος της συγκεκριμένης.  

• Προσωρινή αποθήκευση: ενεργοποιούμε/απενεργοποιούμε την προσωρινή αποθήκευση μιας 

άσκησης. 

• Χρονικός περιορισμός: επιλέξτε εάν επιθυμείτε να θέσετε χρονικά όρια στην ολοκλήρωση από 

τους εκπαιδευόμενους της άσκησης σας. 

 



 

 

 

 

 

 

• Επιτρεπόμενες επαναλήψεις: Καθορίστε πόσες φορές μπορεί ο ίδιος χρήστης να επαναλάβει την 
συγκεκριμένη άσκηση. 

• Τυχαίες ερωτήσεις: δηλώστε αν επιθυμείτε η άσκηση σας να επιλέγει τυχαία τον αριθμό 
ερωτήσεων από αυτές που περιέχονται στην άσκηση. 

• Απαντήσεις: επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζονται στο τέλος της άσκησης τα 
αποτελέσματα της. 

• Βαθμολογία: επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζεται στο τέλος της η βαθμολογία της. 
• Ανάθεση σε: η συγκεκριμένη επιλογή ορίζει σε ποιες κατηγορίες μαθητών θα είναι διαθέσιμη η 

άσκηση 

• Συνθηματικό πρόσβασης: καθορίζουμε εάν οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην άσκηση μέσω 
συνθηματικού. 

• Πρόσβαση από διευθ. δικτύου IP(s) ή CIDR(s): καθορίζουμε τις διευθύνσεις υπολογιστών που 
επιθυμούμε να έχουν πρόσβαση στην άσκηση. 

• Ετικέτες: συσχετίζουμε την άσκηση με μια ετικέτα.  
• Με τη Δημιουργία έχουμε τη νέα άσκηση έτοιμη προς συμπλήρωση των ερωτήσεων. 

 

 

 

 

 



Μπορούμε να εισάγουμε ερωτήσεις με το κουμπί Νέα ερώτηση.  

 

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε ερωτήσεις με κριτήρια ή από Τράπεζα Ερωτήσεων που έχουμε ήδη δημιουργήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα για τις ασκήσεις μπορεί να γίνει εισαγωγή/εξαγωγή των ερωτήσεων από την Τράπεζα 

Ερωτήσεων σε μορφή IMS QTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Αφού πατηθεί το κουμπί Νέα ερώτηση, μπορείτε: 

• να επιλέξτε την Κατηγορία ερώτησης στην οποία θα ανήκει η ερώτηση σας.  

• να εισάγετε το όνομα της ερώτησης και αν επιθυμείτε ένα προαιρετικό σχόλιο.  

• να καθορίσετε τον βαθμό δυσκολίας της ερώτησης μέσω της γραμμής κύλισης.  

• να εισάγετε κάποια εικόνα με το κουμπί Choose File και να προσθέσετε από τον τοπικό σας δίσκο 
την εικόνα.  

 

Στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο της απάντησης: 
 

• Πολλαπλής επιλογής (Μοναδική Απάντηση) 

• Πολλαπλής επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) 

• Συμπλήρωση κενών 

• Ταίριασμα 

• Σωστό/Λάθος 

• Ελεύθερου κειμένου 

 

Η καταχώρηση της ερώτησης γίνεται με το κουμπί Εντάξει. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να εκτελέσει την άσκηση θα πρέπει να 

μεταβεί στην κεντρική σελίδα των ασκήσεων και να επιλέξει τον πάνω δεξιά 

επιλογέα του περιβάλλοντος (εκπαιδευτικού-μαθητή) και να αλλάξει μέσω 

αυτού το περιβάλλον του σε μαθητή. Με αυτή την αλλαγή έχει την δυνατότητα 

να εκτελέσει την άσκηση και να δει τις οθόνες εκείνες στις οποίες έχουν 

πρόσβαση οι μαθητές ή οι εγγεγραμμένοι χρήστες. 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/multiple_choice_one
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/multiple_choice_many
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/fill_gaps
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/matching
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/true_false
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/free_text


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

Αρχικά πληκτρολογείτε την εκφώνηση της ερώτησης και συμπληρώστε τις απαντήσεις της.  

Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε απαντήσεις εκτός από τις δυο υπάρχουσες απλά επιλέξτε στο Προσθήκη 

Απαντήσεων το +απάντ. (για την αφαίρεση το -απάντ.).  

Στη συνέχεια συμπληρώστε όλες τις απαντήσεις και εισαγάγετε εάν το επιθυμείτε ένα σχόλιο. Δίπλα 

αναγράφουμε και τη Βαθμολογία κάθε απάντησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος πατήστε το σύνδεσμο Δημιουργία για την καταχώρηση της ερώτησης. 

Συμπλήρωση κενών 

Σε κάθε ερώτηση πληκτρολογούμε το κείμενο και χρησιμοποιούμε αγκύλες [….] για να εισάγουμε τη λέξη που 

πρέπει να συμπληρωθεί από τους μαθητές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κόμμα αν έχουμε πολλαπλές 

απαντήσεις [… , ...]. 

Στη συνέχεια πατάμε το Επόμενο και εισάγουμε τον βαθμό κάθε απάντησης και τέλος πατάμε Δημιουργία. 

Ταίριασμα 

Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ερωτήσεις ταιριάσματος. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί δύο στήλες την 

Στήλη Α και Β και εισάγει τις ερωτήσεις και απαντήσεις αντίστοιχα. Δίπλα από τη Στήλη Α αντιστοιχίζει 

ερώτηση με σωστή απάντηση και αποδίδει βαθμό για κάθε μία Τέλος πατάμε Δημιουργία για καταχώρηση 

της ερώτησης.  

Σωστό/Λάθος 

Όπως και στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μοναδικής απάντησης, πληκτρολογούμε την ερώτηση και 
επιλέγουμε αν είναι Σωστή ή Λάθος και βαθμονομούμε την απάντηση. Τέλος πατάμε Δημιουργία για 

καταχώρηση της ερώτησης.  

Ελεύθερου κειμένου 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου ώστε ο μαθητής να πληκτρολογεί την 
απάντησή του ελεύθερα με δικό του κείμενο. Ο εκπαιδευτικός βαθμονομεί κάθε ερώτηση.  

Η βαθμολόγηση μπορεί να γίνει και ανά ερώτηση και στο τέλος δημιουργούνται στατιστικά (ποσοστό 
επιτυχίας) ανά ερώτηση.  

Πηγή: https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/multiple_choice_many
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/fill_gaps
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/true_false
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises/free_text
https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises

