
 

 

 

 

 

Καλώς ήρθατε στο spoudiquiz.gr! 

Έτοιμοι για το Κουίζ; 

 

Δοκιμάστε on line τις δυνάμεις σας σε 3 απλά βήματα! 
  



 

Μπαίνεις στο https://www.spoudiquiz.gr/ και επιλέγεις  τον σύνδεσμο «Έτοιμοι για το Κουίζ;» 
 

 

https://www.spoudiquiz.gr/


 

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγεις το μάθημα στο οποίο θέλεις να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου 

 

 



Βήμα 1ο: Εγγραφή στη σελίδα 
Εφόσον δεν έχεις συνδεθεί, μεταφέρεσαι στη σελίδα που θα εισαγάγεις user name και password, προκειμένου να συνδεθείς στην 
πλατφόρμα. Εάν δεν έχεις ήδη εγγραφεί, θα πρέπει να πατήσεις το πλήκτρο «Ξεκινήστε τώρα δημιουργώντας νέο λογαριασμό!» 
προκειμένου να πραγματοποιήσεις την εγγραφή σου εντελώς δωρεάν 

 



Στην επόμενη σελίδα δημιουργείς το προφίλ σου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Τα πεδία «όνομα χρήστη» (user name), κωδικός 

πρόσβασης (password), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με επιβεβαίωση), όνομα και επώνυμο είναι υποχρεωτικά. Μόλις 

ολοκληρώσεις τη συμπλήρωσή τους, πατάς το πλήκτρο «Δημιουργία του λογαριασμού μου».  

 

*Να γνωρίζεις ότι τα στοιχεία που συμπληρώνεις χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίησή σου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Δεν αποθηκεύονται, δεν 

γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και δε χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Φροντιστηριακό Οργανισμό ΣΠΟΥΔΗ πέραν της δικής σου 

εξυπηρέτησης για τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 



Στην επόμενη οθόνη ενημερώνεσαι ότι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχεις δηλώσει, θα σου έρθει ένα 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σου. Πατάς το κουμπί 

«Συνέχεια» για να προχωρήσεις 
 

  



 

 

Άνοιξε το email σου για να βρεις το email που σου εστάλη από την εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η αποστολή του email γίνεται 

αυτόματα και άμεσα. Εάν δεν βλέπεις κάτι στον φάκελο των εισερχομένων σου, δοκίμασε να ελέγξεις τα ανεπιθύμητα! Το 

μήνυμα θα σου έχει σταλεί από τη διεύθυνση elearning@spoudi.gr Σου προτείνουμε να προσθέσεις τη διεύθυνση αυτή 

στη λίστα των ασφαλών αποστολέων. Θα σου χρειαστεί! Πάτησε πάνω στο link που περιέχεται στο email που σου εστάλη, 

προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σου. Εάν το link δεν είναι ενεργό, κάνε απλώς copy – paste τη διεύθυνση 

στον browser σου.  
 

 

 

 

 

  

mailto:elearning@spoudi.gr


Αμέσως θα μεταφερθείς πίσω στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του φροντιστηριακού οργανισμού ΣΠΟΥΔΗ. Θα ενημερωθείς 

ότι η εγγραφή σου επιβεβαιώθηκε. Πάτα «Συνέχεια» για να προχωρήσεις.  
 

 

  



Βήμα 2ο: Πληρωμή Κουίζ 
Προκειμένου να προχωρήσουμε στην αγορά του Κουίζ, μπορείς να κάνεις απλή χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης 
κάρτας. Η πληρωμή γίνεται μέσω του stripe και είναι απολύτως ασφαλής. Εμείς στη ΣΠΟΥΔΗ δε λαμβάνουμε ούτε αποθηκεύουμε 
τα στοιχεία της κάρτας σου. Συμπληρώνεις μόνο (α) τον αριθμό της κάρτας, (β) την ημερομηνία λήξης της κάρτας και (γ) τον 3ψήφιο 
κωδικό CVC που μπορείς να βρεις στην πίσω όψη της κάρτας. Μετά, πατάς το κουμπί Submit Payment και όλα είναι έτοιμα! 

  



 

Θα λάβεις στο email σου απόδειξη πληρωμής, στη μορφή που βλέπεις παρακάτω 

 



Επιστρέφεις αυτόματα στη σελίδα του μαθήματος. Ενημερώνεσαι ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε και έχεις εγγραφεί 

επιτυχώς στο μάθημα. Επιλέγεις το link Κάνε το Κουίζ! για να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου. Εάν αντιμετωπίσεις 

οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινώνησε μαζί μας στο elearning@spoudi.gr 

 

mailto:elearning@spoudi.gr


Βήμα 3ο: Δοκίμασε τις δυνάμεις σου, απαντώντας στο Κουίζ! 

Αφού πιέσεις το κουμπί «Κάνε το Κουίζ!» για να προχωρήσεις, στην επόμενη οθόνη θα δεις μερικά εισαγωγικά στοιχεία 

σχετικά με το Κουίζ που έχεις επιλέξει. Εάν η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί σωστά, το κουμπί «Προσπάθεια Κουίζ τώρα» θα 

είναι ενεργό. Το πατάς για να συνεχίσεις 

 



 

Η πλατφόρμα σε ενημερώνει ότι πρόκειται να ξεκινήσει ένα Κουίζ, το οποίο είναι χρονικά περιορισμένο. Εφόσον πατήσεις 

το κουμπί «Έναρξη προσπάθειας», θα ξεκινήσεις την εξέταση και ο χρόνος θα μετράει αντίστροφα.  

 



Αυτό είναι! Οι ερωτήσεις ξεκινούν. Στο αριστερό μέρος της οθόνης βλέπεις τον αριθμό της ερώτησης. Στο κέντρο βλέπεις 

την ίδια την ερώτηση και τις επιλογές για την απάντηση. Στο δεξί μέρος βλέπεις τις συνολικές ερωτήσεις καθώς και το 

χρόνο που σου απομένει.  

 



 

 

Καλή επιτυχία! 


