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Εισαγωγή

 Το ερωτηματολόγιο είχε ως σκοπό να συλλεχθούν 

πληροφορίες για την εμπειρία των μαθητών του Σχολείου 

μας σχετικά με την περίοδο της τηλεκπαίδευσης

 Το απάντησαν 192 μαθητές από τους οποίους 78 (40%) 

πηγαίνουν στην Α’ τάξη, 66 (35%) στη Β’ τάξη και 48 (25%) 

στη Γ’ τάξη

 Οι μαθητές απάντησαν σε 10 ερωτήσεις



Πόση ώρα ξοδεύετε καθημερινά σε ηλεκτρονικές συσκευές 

για να μελετήσετε ή να διεκπεραιώστε τις σχολικές 

εργασίες σας, όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά;

➢ Παρατηρούμε ότι 

ελάχιστοι μαθητές 

περνούν πάνω από 2 

ώρες σε κάποια 

ηλεκτρονική συσκευή για 

να μελετήσουν όταν τα 

σχολεία είναι ανοιχτά.



Περίπου πόση ώρα ξοδεύετε καθημερινά σε ηλεκτρονικές 

συσκευές, για να μελετήσετε ή να διεκπεραιώστε τις 

σχολικές εργασίες σας στην περίοδο της τηλεκπαίδευσης;

 Στην περίοδο της 

τηλεκπαίδευσης τα παιδιά 

από όλες τις τάξεις που 

περνούν πάνω από 2 ώρες 

στον υπολογιστή για να 

διεκπεραιώσουν τις σχολικές 

εργασίες αυξάνονται και 

έρχονται σε αντίθεση με τους 

αριθμούς του 

προηγούμενου γραφήματος.



Πόσο συχνά αντιμετωπίζατε τεχνικό πρόβλημα το οποίο 

δυσκόλευε ή καθιστούσε αδύνατη την παρακολούθηση 

των μαθημάτων σας;

 Οι περισσότεροι μαθητές, 

αντιμετώπισαν 1-2 φορές 

τεχνικό πρόβλημα κατά την 

διάρκεια του μαθήματος. Όμως 

υπήρξαν και μεγάλα ποσοστά 

μαθητών, που έχαναν αρκετές 

φορές μέρη του μαθήματος 

από τεχνικό πρόβλημα.



Προτιμάτε την τηλεκπαίδευση ή το μάθημα διά ζώσης;

➢ Οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν το μάθημα διά 

ζώσης, ειδικά οι μαθητές της Γ’ τάξης



Αναφορικά με τις ενότητες τις οποίες διδαχθήκατε, έχετε 

"κενά" τα οποία θεωρείτε ότι δεν θα υπήρχαν αν η 

διδασκαλία γινόταν στην φυσική σας τάξη;

 Στην τηλεκπαίδευση η 

πλειονότητα των μαθητών δεν 

έχει κενά και μπορεί να 

παρακολουθήσει κανονικά το 

μάθημα. Όμως, υπάρχει και 

ένας σημαντικό ποσοστό 

μαθητών που νιώθει ότι έχουν 

κενά στο μάθημα λόγω της 

τηλεκπαίδευσης.



Πώς θεωρείτε ότι επηρεάστηκε η απόδοσή σας την 

περίοδο της τηλεκπαίδευσης; 

 Πολλά παιδιά νιώθουν 

πως τα διαδικτυακά 

μαθήματα δεν τους 

ευνοήσαν και ότι η 

επίδοσή τους μειώθηκε σε 

σχέση με το πώς ήταν στα 

μαθήματα διά ζώσης . 



Πόσο αυξήθηκε ο χρόνος που ξοδεύατε σε παιχνίδια/μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης την περίοδο της τηλεκπαίδευσης;

 Τα παιδιά έχουν αρχίσει να 

περνάνε περισσότερη ώρα 

από ό,τι πριν την καραντίνα 

σε ηλεκτρονικές συσκευές 

για να ψυχαγωγηθούν. 

Αυτό δεν τους κάνει 

καθόλου καλό, καθώς δεν 

εκμεταλλεύονται τον χρόνο 

που έχουν στη διάθεση 

τους.



Υπήρχαν στιγμές, κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, 

που νιώθατε μοναξιά ή ότι επηρεαζόταν η ψυχολογική 

σας κατάσταση λόγω του εγκλεισμού;

 Μπορούμε να δούμε 

πως, παρόλο που πολλά 

παιδιά ένοιωθαν μοναξιά 

καθημερινά, ένα μεγαλύτερο 

ποσοστό δεν ένοιωθε 

καθόλου. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει λόγω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, 

καθώς πολλά παιδιά μείναν 

σε επαφή μέσω αυτών.



Πόσο συχνά νιώθατε εξαντλημένοι λόγω της 

τηλεκπαίδευσης;

 Οι περισσότεροι μαθητές 

ένιωθαν εξαντλημένοι 

λόγω της τηλεκπαίδευσης 

σχεδόν καθημερινά. 

Ελάχιστοι ήταν αυτοί που 

δεν βρήκαν διαφορά με το 

δια ζώσης μάθημα.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


