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Το Εργαλείο σχεδίασης h5p προσφέρει

• Δυνατότητα δημιουργίας πολυμεσικού διαδραστικού ερωτηματολογίου

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης του ερωτηματολογίου σε ιστοσελίδα

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης του ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eme

Ενδεικτικά: 

https://h5p.org/node/764657

https://h5p.org/node/764657


Για να ξεκινήσετε….

Στην ιστοσελίδα  https://h5p.org/

Επιλέγετε Create free account

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία

Στη συνέχεια επιλέγετε 

Και επιλέξτε τέλος

https://h5p.org/


Η πρώτη ερώτηση στην πρώτη διαφάνεια

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε

Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής (Single Choice Set) 11



Συμπληρώνετε με το κατάλληλο περιεχόμενο

Συμπληρώνετε την ερώτηση με τις 
απαντήσεις έτσι ώστε η πρώτη 
απάντηση να είναι η σωστή

Επιλέγετε την κλίμακα 
βαθμολόγησης για αυτήν την 
ερώτηση καθώς και τα αντίστοιχα 
μηνύματα ανατροφοδότησης

Ολοκληρώνετε επιλέγοντας 

Done έτσι ώστε να δώσετε 
κατάλληλο εύρος στη δημιουργία 
σας και στη συνέχεια  Save

Στη ίδια διαφάνεια θα μπορούσατε 
να εισάγετε και άλλη ερώτηση
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Για να εισάγετε νέα διαφάνεια

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε

Επιλέγετε  Edit

Επιλέγετε Add New Slide
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Για να εισάγετε ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε

Ερωτήσεις Πολλαπλής  επιλογής (Multipe Choice)

Συμπληρώνετε τα πεδία, τσεκάροντας τις σωστές επιλογές

Επιλέγετε την κλίμακα βαθμολόγησης για αυτήν την 

ερώτηση καθώς και τα αντίστοιχα μηνύματα 

ανατροφοδότησης. Ολοκληρώνετε επιλέγοντας Done έτσι 

ώστε να δώσετε κατάλληλο εύρος στη δημιουργία σας και 

στη συνέχεια  Save



Για να εισάγετε νέα διαφάνεια

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε

Επιλέγετε  Edit

Επιλέγετε Add New Slide
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Για να εισάγετε ερώτηση Σωστού -Λάθους

Επιλέγετε Add New Slide. Επιλέγετε τύπο 

ερώτησης Σωστό-Λάθος

Συμπληρώνετε κατάλληλα τα πεδία 

τσεκάροντας τη σωστή ερώτηση

2
2

Ολοκληρώνετε επιλέγοντας Done έτσι ώστε να δώσετε 

κατάλληλο εύρος στη δημιουργία σας και στη συνέχεια  

Save



Για να εισάγετε ερώτηση συμπλήρωσης κενού 

μαζί με εικόνα

Επιλέγετε Add New Slide. Εισάγετε Εικόνα που 

τοποθετείτε στην κατάλληλη θέση στη διαφάνεια 

Εισάγετε κείμενο με την εκφώνηση της άσκησης

Εισάγετε αντικείμενο πολλαπλής επιλογής

Προσθέτετε την πρόταση συμπλήρωσης. Οι λέξεις προς 

συμπλήρωση, πρέπει να περικλείονται από **
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. Ολοκληρώνετε 

επιλέγοντας Done 

έτσι ώστε να δώσετε 

κατάλληλο εύρος στη 

δημιουργία σας και 

στη συνέχεια  Save



Το url του ερωτηματολογίου και η ενσωμάτωση 

του αντικειμένου

Στη γραμμή διεύθυνσης βρίσκεται το url του 

ερωτηματολογίου

Επιλέγοντας My account φαίνονται 

τα αντικείμενα που έχει 

δημιουργήσει ο χρήστης

Επιλέγοντας Edit μπορείτε να 

αλλάξετε οτιδήποτε στην εφαρμογή 

σας

Επιλέγοντας Embed μπορείτε να 

αξιοποιήσετε τον κώδικα 

ενσωμάτωσης

Επιλέγοντας Reuse μπορείτε να 

κατεβάσετε την εφαρμογή σε κώδικα 

h5p
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