
SQUIZIT 

 
Περιγραφή της εφαρμογής: 
Το Squiz It είναι μια εφαρμογι γνώςεων ςε μορφι παιχνιδιοφ για τουσ μακθτζσ των τριών 

τάξεων του Λυκείου κακώσ οι ερωτιςεισ αντλοφνται από τθν διδακτζα φλθ. Η εφαρμογι 

είναι προςαρμοςμζνθ ςτα δεδομζνα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  

To Squiz It ςε ςχζςθ με τα άλλα quiz προγράμματα δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ του 

Λυκειοφ να αυτοαξιολογθκοφν ςτα μακιματα τθσ τάξθσ τουσ με ζναν πιο διαςκεδαςτικό 

τρόπο.Επιπλζον δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να επιλζξει ο ίδιοσ τθ κατθγορία των 

logo που κζλει να απαντιςει. 

Το παιχνίδι παρουςιάηεται ωσ εξισ : 

Στθν αρχι εμφανίηεται το logo του παιχνιδιοφ το οποίο απεικονίηει ζναν εγκζφαλο. 

Για να ξεκινιςει το παιχνίδι ο παίκτθσ πρζπει να πατιςει ζναρξθ. 

Στθν ςυνζχεια πρζπει να διαλζξει τάξθ (Α,Β,Γ). 

Εάν ο παίκτθσ διαλζξει τθν Α’ Λυκείου τότε κα μπορεί να διαλζξει με ποιο μάκθμα κζλει να 

παίξει (Άλγεβρα, Αρχαία, Χθμεία, Ιςτορία, Βιολογία και Φυςικι). 

Εάν όμωσ ο μακθτισ διαλζξει τθν Β’ θ τθν Γ’ Λυκείου τότε του δίνεται θ δυνατότθτα είτε να 

διαλζξει τον προςανατολιςμό που επικυμεί (Θετικό, Θεωρθτικό) είτε να εξεταςτεί ςε 

μακιματα Γενικισ Παιδείασ. 

Στθ ςυνζχεια και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ κα μπορεί να διαλζξει με ποιο μάκθμα κα ικελε 

να αρχίςει 

Εάν διαλζξει προςανατολιςμό,  τότε κα μπορεί να εξεταςτεί ςε ζνα από τα μακιματα που 

υπάρχουν ςτον προςανατολιςμό που επζλεξε. 



Αφοφ διαλζξει το μάκθμα χριςτθσ κα ξεκινιςει να παίηει δθλαδι κα απαντάει ςε δζκα 

ερωτιςεισ οι οποίεσ είναι ςχετικζσ με το μάκθμα τθσ επιλογισ του και κα θ κάκε μια ζχει 

τζςςερισ πικανζσ απαντιςεισ. 

Τζλοσ ο παίκτθσ όταν ολοκλθρώςει τισ ερωτιςεισ κα δει το ςκορ. 

Σχεδίαση της εφαρμογής: 

 

 

 



Προγραμματισμός της εφαρμογής 

Για τον προγραμματιςμό τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε το AppInventor, το οποίο 

αποτελεί μια πλατφόρμα blocked προγραμματιςμοφ, ιδανικι για τον αρχάριο 

προγραμματιςτι 

Screenshots από τον προγραμματιςμό τησ εφαρμογήσ 

Επιλογή μόνο ενόσ από τα checkboxes 

  



Παρουςίαςη του τελικοφ αποτελέςματοσ και ςχετικοφ μηνφματοσ 

 

  



Δημιουργία τησ πληροφορίασ: Λίςτεσ για κάθε μάθημα κάθε τάξησ   

 

 

 



 

 


