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Σχολική Δημοσκόπηση:
Η μαθητική πραγματικότητα την
περίοδο της τηλεκπαίδευσης



Εισαγωγή

• Πρόσφατα στάλθηκε σε όλους τους μαθητές του Αρσάκειου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

ένα ερωτηματολόγιο αναφορικά με την τηλεκπαίδευση.

• Η ομάδα μας συνέλεξε τα αποτελέσματα της έρευνας και δημιούργησε γραφήματα με

αυτά.

• Στη συγκεκριμένη παρουσίαση μπορείτε να δείτε την εργασία μας τελειοποιημένη.

• Αν και έχουμε εξάγει ποικίλα συμπεράσματα από τα διαγράμματα που ακολουθούν, 

σας ενθαρρύνουμε να τα επεξεργαστείτε και μόνοι σας. Τα αποστάγματα μιας έρευνας

μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους!



Συμμετέχοντες

• Οι μαθητές της Α’ τάξης του Σχολείου 

μας αναδείχθηκαν πρόθυμοι να 

συμμετέχουν σε τούτη την 

έρευνα, συμπληρώνοντας το 

ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε, 

αφού οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

φοιτούν σε αυτήν.



Ερώτηση 1

• Παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών προτιμά το μάθημα 

διά ζώσης.



Ερώτηση 2

• Βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιδιά 

είχαν 1-2 φορές τεχνικά προβλήματα, 

τα οποία τους εμπόδιζαν από το να 

προσέξουν στο μάθημα.



Ερώτηση 3

• Μπορεί κανείς να δει πως 

πολλοί μαθητές αισθάνονται 

ότι η καραντίνα είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στις 

επιδόσεις τους και ότι το 

μάθημα δια ζώσης είναι πιο 

άμεσο, πιο κατανοητό και 

περισσότερο 

αποτελεσματικό.



Ερώτηση 4

• Σύμφωνα με το παραπάνω 

γράφημα συμπεραίνουμε ότι  οι 

περισσότεροι μαθητές ξοδεύουν 

μία με δύο ώρες για την 

μελέτη/διεκπεραίωση των 

εργασιών τους την περίοδο της 

τηλεκπαίδευσης.



Ερώτηση 5

• Συμπεράνουμε πως ο χρόνος που ξοδεύει ο 

μέσος μαθητής στα μέσα κοινωνική 

δικτύωσης και σε διάφορα 

παιχνίδια, αυξήθηκε αρκετά τη περίοδο της 

καραντίνας.



Ερώτηση 6

• Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι 

μαθητές κουράζονται καθημερινά 

λόγω τηλεκπαίδευσης, κάτι που 

πιθανότατα τους αποτρέπει από το 

να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον 

χρόνο τους μετά το μάθημα.



Ερώτηση 7

• Βλέπουμε πως οι

απόψεις διίστανται και

ότι κάθε μαθητής βίωσε

διαφορετικά αυτή την

πρωτόγνωρη εμπειρία.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!



Για αυτήν την εργασία συνεργάστηκαν:

Δημιουργία γραφημάτων/συνοδευτικών σχολίων:

Αναστασίου Θεόδωρος

Αντωνιάδης Γεώργιος-Ευάγγελος

Δημητρίου Μιλτιάδης

Θάνογλου Βασιλική-Ελένη

Θάνου Αλεξάνδρα

Ιωσηφίδης Νικόλαος 

Καϊκτσής Κωνσταντίνος

Κάλτσου Ελισσάβετ 

Σύνταξη παρουσίασης:
Κάλτσου Ελισσάβετ


