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ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE FORMS 

 

 

 

 

Ο οδηγός που ακολουθεί αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης των φορμών για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών του ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ONLINE ΤΕΣΤ (QUIZ) 

Για τη δημιουργία ενός τεστ χρησιμοποιούμε τις Φόρμες του Drive.  

1. Επιλέγουμε το κουμπί Νέο  Περισσότερα Φόρμες  Κενή φόρμα. 

2. Για να ορίσουμε το κουίζ επιλέγουμε το κουμπί (γρανάζι) στην επάνω δεξιά γωνία της φόρμας. 

 

3. Ακολουθούν οι ρυθμίσεις του κουίζ, στις οποίες επιλέγουμε την ενεργοποίηση του κουίζ, την 

εμφάνιση σωστών και λανθασμένων απαντήσεων και την εμφάνιση της βαθμολογίας που 

συγκέντρωσε ο σπουδαστής. 

                   

4. Στην επόμενη εικόνα φαίνονται αριθμητικά τα κύρια βήματα που πρέπει να κάνουμε για τη 

δημιουργία μιας ερώτησης. Ο εμπλουτισμός του κουίζ επαφίεται στην ευχέρεια του κάθε 

εκπαιδευτή. 

1  τίτλος τεστ 

2  τίτλος ερώτησης 

3  είδος ερώτησης (κλειστού τύπου ή ανοικτού τύπου) 

4  υποχρεωτική απάντηση 

Κάθε νέα ερώτηση δημιουργείται επιλέγοντας το κουμπί (αριθμητικός τελεστής +) από τη δεξιά 

μπάρα της ερώτησης. 

5 επιλογή σωστής απάντησης, προσθήκη βαθμολογίας και ανατροφοδότησης στην κάθε 

απάντηση 
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6 προσθήκη νέας ερώτησης 

 

 

5. Η ένδειξη (4) αφορά στο Κλειδί απάντησης δλδ τον ορισμό της σωστής απάντησης και την 

καταχώρηση βαθμολογίας ανά σωστή απάντηση. 

 

1καθορισμός σωστής απάντησης 

2επιλογή βαθμού (δεν είναι απαραίτητη η ισοτιμία των ερωτήσεων) 

3προσθήκη ανατροφοδότησης 
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6. Η ανατροφοδότηση βοηθά τους εκπαιδευόμενους στο να αντιληφθούν τα λάθη που έχουν κάνει 

και τους ενισχύει με θετικό τρόπο στην συνέχιση της προσπάθειας. Επιπλέον ενισχύει την 

προσπάθεια των χρηστών όταν απαντούν σωστά. Ενδεικτικά προτείνεται ένας τρόπος 

ανατροφοδότησης (feedback)  που οι εκπαιδευτές μπορούν να ακολουθήσουν: 

Επιλέγουμε την προσθήκη ανατροφοδότησης και εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη. 

Στην περίπτωση λανθασμένης προσπάθειας το παράθυρο προσαρμόζεται ως εξής. Στην κάτω αριστερή 

γωνία ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει υπερσύνδεσμους προς εξωτερικές πηγές ή να 

επισυνάψει κάποιο βίντεο από ιστοχώρους, όπως το YouTube. 

 

Στην περίπτωση σωστής προσπάθειας το παράθυρο προσαρμόζεται ως εξής. Για μεγαλύτερη ενίσχυση της 

σωστής προσπάθειας ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει υπερσύνδεσμους προς εξωτερικές 

πηγές ή να επισυνάψει κάποιο βίντεο από ιστοχώρους, όπως το YouTube. 

 

Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε στο τέλος το κουμπί Αποθήκευση. Η ανατροφοδότηση μπορεί να 

προσαρμόζεται σε κάθε ερώτηση.  

7. Στο τέλος η ερώτηση παίρνει την παρακάτω μορφή. Για την ολοκλήρωση της ερώτησης επιλέγουμε 

το κουμπί Ολοκληρωμένο. 
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Επιμέλεια: Ραγάζου Β. ΠΕ86 Σελίδα 6 
 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ 

1. Κάθε τεστ αποθηκεύεται αυτόματα στο Drive. Η προεπισκόπηση της φόρμας γίνεται με την 

επιλογή του κουμπιού Προεπισκόπηση φόρμας (μάτι). 

 

2. Η φόρμα εμφανίζεται σε νέα καρτέλα στον φυλλομετρητή.  

 

3. Στην περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε το πρότυπο εμφάνισης της φόρμας (χρώμα φόντου, 

επιλογή εικόνας για κεφαλίδα) θα επιλέξουμε το κουμπί Προσαρμογή θέματος 
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4. Εφόσον κλείσουμε τη φόρμα, εντοπίζουμε το αρχείο της φόρμας στο Drive και με δεξί κλίκ 

επιλέγουμε Λήψη συνδέσμου με δυνατότητα κοινής χρήσης (έχει παρουσιασθεί σε προηγούμενο 

οδηγό) και διαμοιράζουμε στους μαθητές είτε μέσω του gmail είτε μέσω των groups. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΛΗΞΗ ΤΕΣΤ 

Το Drive από τη στιγμή που διαμοιράσουμε το τεστ στους μαθητές, συλλέγει αυτόματα στη βάση του τις 

απαντήσεις των μαθητών. Ως δημιουργοί του τεστ μπορούμε να δούμε τις απαντήσεις και στη συνέχεια 

να τις αποθηκεύσουμε σε ένα υπολογιστικό φύλλο για οποιαδήποτε χρήση (αποθήκευση βαθμολογίας, 

στατιστικά δεδομένα κτλ). 

1. Ανοίγουμε το αρχείο της φόρμας μέσα στο Drive. 

 

2. Σε νέα καρτέλα εμφανίζεται ή φόρμα. Παρατηρούμε ότι στο επάνω μέρος εμφανίζεται η λέξη 

Απαντήσεις με έναν αριθμό δίπλα. Ο αριθμός αυτός συμβολίζει τον αριθμό των μαθητών που 

απάντησαν. 

 

3. Επιλέγοντας το κουμπί Απαντήσεις βλέπουμε συνολικά αλλά και ατομικά τις απαντήσεις των 

μαθητών. Επίσης το Drive χρησιμοποιεί για καλύτερη απεικόνιση τα γραφήματα με στατιστικά 

δεδομένα. 
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4. Στην περίπτωση αποθήκευσης των απαντήσεων σε υπολογιστικό φύλλο, επιλέγουμε το πράσινο 

κουμπί και αυτόματα δημιουργείται ένα νέο αρχείο το οποίο αυτόματα αποθηκεύεται στο Drive. 

 

 

5. Αν θέλουμε να λήξουμε την προθεσμία του τεστ, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την Αποδοχή 

απαντήσεων. 
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