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Ερώτηση 1

• Στο διπλανό γράφημα 
φαίνεται ότι τα παιδιά της Α' 
τάξης εμφανίζουν
περισσότερο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε τέτοιες 
δραστηριότες.



Ερώτηση 2

• Εδώ φαίνεται πως οι
περισσότεροι μαθητές, όταν 
τα σχολεία είναι 
ανοιχτά, περνούν 1-2 ώρες
την ημέρα στον Η/Υ.



Στο διπλανό
γράφημα βλέπουμε ότι τα 
περισσότερα παιδιά την
περίοδο της
τηλεκπαίδεσης χρειάζονταν 
πάνω απο 3 ώρες για να 
πραγματοποιήσουν της 
σχολικές τους εργασίες. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι οι μαθητές έπρεπε 
να εκτελέσουν και να στείλουν
τις εργασίες τους ηλεκτρονικά, 
διότι δεν μπορούσαν οι 
καθηγητές να τις ελεγξούν από 
κοντά.

Ερώτηση 3



Ερώτηση 4
• Όπως φαίνεται και στο διπλανό

γράφημα, σχεδόν τα μισά 
παιδία αντιμετώπισαν 1-2 
φορές στο σύνολο 
τεχνικά πρόβλήματα.

• Λίγα είναι τα παιδιά που πότε 
δεν αντιμετώπισαν κάποιο 
τεχνικό πρόβλημα. 

• Πολλά είναι τα παιδιά 
που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα συχνά. 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο 
ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά 
καλή σύνδεση στο ίντερνετ.



• Με βάση το διπλανό
γράφημα περίπου τα 
2/3 τών μαθητών 
προτιμούν το
μάθημα δια ζώσης, 
ενώ λιγότερο από το

1/4 την
τηλεκπαίδευση.

Ερώτηση 5

• Ένα μικρό ποσοστό 
πιστεύει πως δεν 
υπάρχει 
σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στα δύο.



Ερώτηση 6

• Σύμφωνα με αυτό γράφημα 
το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών 
δεν αισθάνεται ότι στα περισσότερα 
μαθήματα έχει απώλειες.

• Λίγοι είναι οι μαθητές που νιώθουν ότι 
στα πιο πολλά μαθήματα έχουν κενά.

• Αυτό οφείλεται στο ότι οι μαθητές δεν
παρακολουθούν το μάθημα με την ίδια 
προσοχή, όπως στην φυσική
τάξη. 



Ερώτηση 7 • Όπως εμφανίζεται 
στο γράφημα, ο χρόνος που 
ξόδευαν οι περισσότεροι 
μαθητές κατά τη διάρκεια 
της τηλεκπαίδευσης σε 
παιχνίδια ή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
αυξήθηκε αρκετά. 

• Αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα 
της αυξημένης ώρας που 
περνούν στο σπίτι.
Επιπλέον, παίζει
σημαντικό ρόλο και η 
πιθανή μείωση καθηκόντων 
και η απόσπαση προσοχής 
κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων.



Ερώτηση 8
• Σύμφωνα με το γράφημα, η 

πλειοψηφία των μαθητών 
πιστεύει ότι η απόδοσή του 
επηρεάστηκε την περίοδο 
της τηλεκπαίδευσης.

• Πιθανά αίτια είναι τα 
αναπόφευκτα τεχνικά 
προβήματα, η συνεχής 
κούραση, η έλλειψη 
άμεσης επαφής με τους 
καθηγητές και 
δυνατότητας συμμετοχής 
στο μάθημα.



Ερώτηση 9 • Σύμφωνα με το διπλανό γράφημα 
διαπιστώνουμε πως ο κάθε μαθητής 
αντιμετώπισε διαφορετικά την 
κατάσταση, όσον αφορά την 
ψυχολογία του κατά τη διάρκεια 
του εγκλεισμού και της
τηλεκπαίδευσης.

• Ωστόσο, το ποσοστό των παιδιών
που δεν ένιωσαν μοναξιά το 
διάστημα αυτό είναι λίγο 
μεγαλύτερο, γεγονός που μπορεί να 
οφείλεται είτε στο ότι τα 
συγκεκριμένα παιδιά είχαν τα 
αδέρφια τους και την οικογένειά 
τους στο σπίτι είτε διότι 
διαχειρίστηκαν με δημιουργικό 
τρόπο τον ελεύθερο χρόνο τους.



Ερώτηση 10

• Μέσω του συγκεκριμένου
γραφήματος, διαπιστώνουμε πως 
για τους περισσότερους μαθητές 
ήταν αρκετά δύσκολη και 
κουραστική η εμπειρία της 
τηλεκπαίδευσης. 

• Αυτό μπορεί να οφείλεται στις
πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη
και στο ότι ήταν καθισμένοι σε μία 
καρέκλα, χωρίς καθαρό αέρα και 
επαφή με τη φύση και με άλλους 
ανθρώπους, με τα μάτια και τον 
εγκέφαλο να κουράζονται από τα 
υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας.



Ερώτηση 11
• Ένα μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών 
αφιερώνει 1-2 ώρες στον 
υπολογιστή για να 
διεκπεραιώσει τις σχολικές
του εργασίες στην 
περίοδο των μαθημάτων 
διά ζωσης.

• Άρα, καταλαβαίνουμε ότι 
κατά την περίοδο των 
μαθημάτων δια ζώσης τα 
μαθήματα και οι σχολικές 
εργασίες εκτελούνται 
κυρίως με τον κλασικό 
τρόπο.



Ερώτηση 12

• Κατά την περίοδο της
τηλεκπαίδευσης οι παραδοσιακοί 
τρόποι εκτέλεσης των διάφορων 
σχολικών δραστηριοτήτων 
αντικαθίστανται με σύγχρονα μέσα.

• Έτσι στο διπλανό γράφημμα 
παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των μαθητών αφιερώνει 2-3 
ώρες μελέτης με κάποιο ηλεκτρονικό 
μέσο.



Ερώτηση 13
• Από το διπλανό γράφημμα 

διαπιστώνουμε ότι το
μεγαλύτερο μέρος των 
μαθητών προτιμά το μάθημα 
δια ζώσης. 

• Συμπερασματικά, 
καταλαβαίνουμε ότι τα 
τηλεμαθήματα για 
τους περισσότερους δεν 
αποτελούσαν ευχάριστο και 
αποτελεσματικό τρόπο 
διδασκαλίας και κάποιοι άλλοι 
δεν βρίσκουν κάποια 
διαφορά. 



Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!


