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Υπήρχαν στιγμές, κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, που 
νιώθατε μοναξιά ή ότι επηρεαζόταν η ψυχολογική σας 
κατάσταση λόγω του εγκλεισμού;

Βλάχος Απόστολος

➢Οι ψυχολογική κατάσταση των 
περισσοτέρων μαθητών δεν 
επηρεάστηκε καθόλου κατά την 
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης.

➢ Άρα αυτό μπορεί να σημαίνει πως 
οι μαθητές επικοινωνούσαν 
καθημερινά με τους φίλους τους και 
δεν νιώθουν επηρεασμένοι από τον 
εγκλεισμό αλλά και από την έλλειψη 
δια ζώσης εκπαίδευσης.



Αναφορικά με τις ενότητες τις οποίες διδαχθήκατε, έχετε 
"κενά" τα οποία θεωρείτε ότι δεν θα υπήρχαν αν η διδασκαλία 
γινόταν στην φυσική σας τάξη;

Δάκου Ηλέκτρα

➢ Οι περισσότεροι μαθητές νιώθουν 
ότι δεν έχουν κενά στα μαθήματα 
διότι, καταλαβαίνουμε ότι το 
μάθημα δυαδικτιακά δεν 
επηρρέασε την μάθηση των 
παιδιών.



Πόσο αυξήθηκε ο χρόνος που ξοδεύατε σε παιχνίδια/μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης την περίoδο της τηλεκπαίδευσης;

Γκιουλέκας Άρης

➢Οι μαθητές είπαν πως αυξήθηκε 
αρκετά ο χρόνος που αφιέρωναν σε 
ηλεκτρονικές συσκευές.

➢ Αυτό έγινε διότι, δεν πήγαιναν στο 
σχολείο και κάνανε μάθημα μέσω 
τηλεκπαίδευσης, δεν έκαναν 
αθλητικές δραστηριότητες και 
μένανε πολύ περισσότερο στο σπίτι 
τους.



Πώς θεωρείτε ότι επηρεάστηκε η απόδοσή σας την περίοδο της 
τηλεκπαίδευσης;

Ήλκου Ιωσηφίνα

➢Αρκετοί μαθητές νιώθουν πως έχει 
μειωθεί αρνητικά η επίδοσή τους 
επειδή μπορεί να μην είχαν την 
δυνατότητα να συμμετέχουν στο 
online μάθημα εξαιτίας διαφόρων 
προβλημάτων αλλά ακόμα και να 
μην τους ήταν εύκολο να κάθονται 8 
ώρες μπροστά από μια οθόνη.



Πόσο συχνά αντιμετωπίζατε τεχνικό πρόβλημα το οποίο 
δυσκόλευε ή καθιστούσε αδύνατη την παρακολούθηση των 
μαθημάτων σας;

Δούρου Ιωάννα

➢Όπως βλέπουμε στα αποτελέσματα από 
το παραπάνω γράφημα, τα τεχνικά 
προβλήματα ήταν ένα εμπόδιο για την 
παρακολούθηση των μαθητών στο 
μάθημα της τηλεκπαίδευσης!

➢ Τα παίδια μπορεί να μην είχαν τις 
γνώσεις ώστε να μπορουν να 
αντικαθαστίσουν κάποιο πρόβλημα η 
ακόμη το πρόβλημα αυτο να τους 
στοίχιζε την παρακολούθητη τους στο 
μάθημα.



Πόσο συχνά αντιμετωπίζατε τεχνικό πρόβλημα το οποίο 
δυσκόλευε ή καθιστούσε αδύνατη την παρακολούθηση των 
μαθημάτων σας;

Δούρου Ιωάννα

➢Τα ποσοστά αυτά θα 
μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε 
όχι και τόσο ευνοϊκά, εφόσον 
βλέπουμε οτί το ποσοστό αρκετές 
φορές είναι αρκετά μεγάλο.

➢ με απότέλεσμα οι καθηγητές 
να έβαζαν μία απλη 
απουσία.....



Περίπου πόση ώρα ξοδεύετε καθημερινά στον υπολογιστή ή 
στο κινητό/tablet , για να μελετήσετε ή να διεκπεραιώστε τις 
σχολικές εργασίες σας, όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά;

Διαμαντόπουλος Σωτήρης

Με βάση το παρακάτω 
διάγραμμα βλέπουμε ότι οι 
μαθητές ξοδεύουν πολύ λιγό 
χρόνο στον υπολογιστή για να 
κάνουν τις εργασίες τους επειδή 
οι περισσότερες ήταν γραμμένες 
σε τετράδια ή φυλλάδια και δεν 
χρειαζόταν να χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή τους.



Προτιμάτε την τηλεκπαίδευση ή το μάθημα διά ζώσης;

Γραμματικοπούλου Ιωάννα

➢Όπως παρατηρούμε πολλά 
παιδιά, ιδίος της Α' γυμνασίου 
προτιμούν το μάθημα διά ζώσης γιατί 
τους είναι πιο εύκολο να προσέξουν 
το μάθημα αλλά και γιατί βλέπουν 
από κοντά τους φίλους τους .

➢ Ένας ακόμα λόγος είναι ότι 
αρκετά παιδιά κουραζόταν πολύ με 
το να είναι μπροστά από μια οθόνη 
για αρκετές ώρες καθημερινά.



Πόσο συχνά νιώθατε εξαντλημένοι λόγω της τηλεκπαίδευσης;

Ζαφειρέλης Χάρης

➢Οι περισσότεροι μαθητές νιώθουν 
εξαντλημένοι ψυχολογικά λόγω των 
μαθημάτων της τηλεκπαίδευσης 
επειδή, περνούν πολλές ώρες 
μπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή και μετά το online 
μάθημα, με online παιχνίδια και 
στρέφουν περισσότερο την 
παρακολούθησή τους εκεί.
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