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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Kahoot! 

 

Για να χρησιμοποιήσουμε το Kahoot! δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος 

στον υπολογιστή μας, απλά θα πρέπει να συνδεθούμε στην ιστοσελίδα 

https://www.kahoot.com. Η διαχείριση των δραστηριοτήτων μου γίνεται μέσω της 

πλατφόρμας και μπορεί να γίνει είτε στον υπολογιστή, είτε σε κάποια φορητή συσκευή 

(κινητό/tablet). 

 

 

Εικόνα 1. Κεντρική Σελίδα 

Εγγραφή στην πλατφόρμα 

Για να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα ως εκπαιδευτές, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούμε 

σε αυτήν. Πατάμε του κουμπί Sign up – it’s free! στην κεντρική σελίδα (Εικόνα 1). Στη 

συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε το ρόλο μας (Εικόνα 2) καθώς και τον τρόπο με το οποίο θα 

εγγραφούμε (Εικόνα 3). Συνήθως επιλέγουμε το Sign up with email. 

 
Εικόνα 2. Ορισμός ρόλου 

 
Εικόνα 3. Τρόπος εγγραφής 

 
 

 

https://www.kahoot.com/
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Κατόπιν, στη φόρμα εγγραφής πληκτρολογούμε 

τις πληροφορίες του λογαριασμού μας 

(username, email, password) και πατάμε του 

κουμπί Join Kahoot! (Εικόνα 4). Η διαδικασία 

αυτή πραγματοποιείται μόνο μια φορά και 

κατόπιν μπορούμε να συνδεθούμε και να 

χρησιμοποιήσουμε το Kahoot! σύμφωνα με τις 

οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

Εικόνα 4. Φόρμα Εγγραφής 
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Σύνδεση στο Kahoot! 

Για να συνδεθούμε, πατάμε το 

κουμπί Login στην Κεντρική 

Σελίδα και συμπληρώνουμε τα 

στοιχεία μας (username & 

password) στη φόρμα σύνδεσης 

(Εικόνα 5). 

 

 

 

 

Σε αυτό το σημείο πιθανόν να μας ζητηθεί να επιλέξουμε το πρόγραμμα χρεώσης στο Kahoot! 

(Εικόνα 6). Πατάμε το κουμπί Continue for Free, εκτός και αν επιθυμούμε κάτι διαφορετικό.   

 

Εικόνα 6. Επιλογή προγράμματος χρέωσης 

 

 

  

Εικόνα 5. Φόρμα Σύνδεσης 
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Δημιουργία δραστηριοτήτων 

Στην αρχική οθόνη του εκπαιδευτή (Εικόνα 7) μπορούμε να δούμε τις δραστηριότητες 

(Kahoots) που έχουμε δημιουργήσει και να τα τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε νέα.  

 

Εικόνα 7. Κεντρική οθόνη εκπαιδευτή 

 

α) Πατώντας το κουμπί Create ξεκινάμε τη διαδικασία δημιουργίας 

β) Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί (Εικόνα 8) πατάμε το κουμπί Create στην επιλογή New 

kahoot.  

 

Εικόνα 8. Δημιουργία νέου kahoot 
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γ) Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε τα εξής βήματα(Εικόνες 9 & 10): 

Βήμα 1ο. Πληκτρολογούμε την ερώτηση μας. 

Βήμα 2ο. Προσθέτουμε τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο και 

το μέγιστο μέχρι τέσσερις. Όταν πληκτρολογήσω μια απάντηση, δίπλα σε αυτή εμφανίζεται 

ένας κύκλος. Αν τον επιλέξω ορίζω τη συγκεκριμένη ως σωστή απάντηση στην ερώτηση. 

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε περισσότερες από μια ως σωστές απαντήσεις. 

Βήμα 3ο. Επιλέγουμε το χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους για να απαντήσουν οι 

συμμετέχοντες. 

Βήμα 4ο.  Επιλέγω τους πόντους που θα κερδίζουν με τη σωστή απάντηση. 

Βήμα 5ο. Πατώντας πάνω στο πλαίσιο Add image or video μπορείτε να προσθέσετε στην 

ερώτηση μια εικόνα ή ένα βίντεο. Σε περίπτωση που εισάγετε μια εικόνα, μπορείτε να 

επιλέξετε να εμφανίζεται σταδιακά (Image reveal). 

Τα βήματα αυτά μπορούν να γίνονται με όποια σειρά επιθυμούμε. Για να προσθέσουμε νέα 

ερώτηση, πατάμε το πλήκτρο Add question και επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα. 

 

Εικόνα 9. Δημιουργία ερώτησης 

 

 

Εικόνα 10. Παράδειγμα ερώτησης 
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Στην περιοχή Enter kahoot title μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο για τη 

δραστηριότητα που θα φτιάξετε, ενώ πατώντας το κουμπί Settings ακριβώς δίπλα μπορείτε 

να ορίσετε (Εικόνα 11) επιπλέον μια εικόνα-εξώφυλλο για τη δραστηριότητά σας καθώς και 

τη γλώσσα και το αν θα είναι ορατή μόνο από εσάς ή αν θα εμφανίζεται στον δημόσιο 

κατάλογο των δραστηριοτήτων του Kahoot.   

 

 

Εικόνα 11. Ρυθμίσεις της δραστηριότητας 
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Χρησιμοποιώντας μια δραστηριότητα 

Αφού ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητά μας, αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στην κεντρική 

οθόνη του εκπαιδευτή (Εικόνα 7). Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτή εμφανίζονται οι πληροφορίες 

για αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 12).  

 

Εικόνα 12. Πληροφορίες δραστηριότητας 

Αν κάνουμε κλικ πάνω στο εικονίδιο με τις τρεις κάθετες τελείες μπορούμε ενεργοποιήσουμε 

κάποιες λειτουργίες που αφορούν αυτή τη δραστηριότητα (π.χ. επεξεργασία, διαγραφή, 

δημιουργία αντίγραφου, κλπ). Αν πατήσουμε το κουμπί Play μπορούμε να εκκινήσουμε τη 

δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα ανοίγει σε νέα καρτέλα (Εικόνα 13) και μπορούμε εδώ να επιλέξουμε τον 

τρόπο με τον οποίο θα την πραγματοποιήσουμε. Υπάρχουν δυο επιλογές που μπορούμε να 

κάνουμε. Στην πρώτη ο κάθε συμμετέχον απαντάει μόνος του με τη συσκευή του, ενώ στη 

δεύτερη υπάρχουν χωρισμένες ομάδες και η κάθε ομάδα έχει μια συσκευή. Πατώντας το 

κουμπί Game options μπορούμε να έχουμε κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις, όπως να 

ανακατεύονται αυτόματα οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις κλπ. 

 

Εικόνα 13. Επιλογή τρόπου παιχνιδιού και ρυθμίσεις 
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Αφού επιλέξω έναν από τους δυο διαθέσιμους τρόπους, στην οθόνη εμφανίζεται ένας 

αριθμός (Εικόνα 14). Οι συμμετέχοντες πληκτρολογούν στη συσκευή τους αυτό τον αριθμό 

και εμφανίζονται σταδιακά στην οθόνη μας με το ψευδώνυμο που έχουν επιλέξει. Μόλις 

είμαστε έτοιμοι πατάμε το κουμπί Start για να ξεκινήσουν να εμφανίζονται οι ερωτήσεις.   

 

Εικόνα 14. Οθόνη αναμονής  για σύνδεση συμμετεχόντων 

Στην οθόνη εμφανίζονται οι ερωτήσεις (Εικόνα 15) και οι συμμετέχοντες καλούνται να 

απαντήσουν εντός του χρονικού περιθωρίου που τους έχει δοθεί. 

 

Εικόνα 15. Προβολή ερώτησης 

Μόλις απαντήσουν όλοι οι συμμετέχοντες ή ολοκληρωθεί ο χρόνος, εμφανίζονται οι 

απαντήσεις που έχουν δώσει οι συμμετέχοντες, καθώς και η σωστή απάντηση (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16. Προβολή στατιστικών ερώτησης 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η συμμετοχή μας σε κάποια δραστηριότητα (Kahoot) μπορεί να γίνει είτε μέσω υπολογιστή, 

είτε μέσω κάποιας φορητής συσκευής (κινητό ή tablet). Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση 

https://kahoot.it/ εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 17).  

 

Εικόνα 17. Οθόνη σύνδεσης 

Αφού εισάγω τον αριθμό PIN που 

εμφανίζεται στην οθόνη το εκπαιδευτή, 

επιλέγω ένα ψευδώνυμο και πατώ το 

πλήκτρο OK, go!. 

 

 

  

Εικόνα 18. Επιλογή ονόματος 

https://kahoot.it/
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Για να απαντήσουμε σε κάποια ερώτηση πατάμε το αντίστοιχο χρώμα-σύμβολο (Εικόνα 19) 

με αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη του εκπαιδευτή. Όταν δώσουμε την απάντησή μας, 

βλέπουμε αν απαντήσαμε σωστά καθώς και τους πόντους που πήραμε (Εικόνα 20). 

 

 
Εικόνα 19. Οθόνη απάντησης 

 
Εικόνα 20. Αποτέλεσμα απάντησης 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/360001165128-Academic-research-on-

Kahoot- 

καθώς και άρθρα με τη χρήση του kahoot 

https://kahoot.com/research-articles/ 

 

https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/360001165128-Academic-research-on-Kahoot-
https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/360001165128-Academic-research-on-Kahoot-
https://kahoot.com/research-articles/

