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Αφόρμηση

 Συζητήσεις με τους μαθητές σχετικά με την υπεροχή ή μη της δια ζώσης

διδασκαλίας

 Τεχνικά προβλήματα

 Πολύωρη έκθεση στις οθόνες

 Πλήρης απουσία εξωσχολικών δραστηριοτήτων



Μεθοδολογία

 Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαμοιράστηκε σε όλους τους μαθητές ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε online στο Microsoft 365 Forms.

 Στους μαθητές δόθηκε χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας για να απαντήσουν

στο ερωτηματολόγιο.

 Μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων στο εργαλείο Forms διασφαλίστηκε η ανωνυμία 

των απαντήσεων.

 Στην έρευνα πήραν μέρος 192 μαθητές.



Ερωτηματολόγιο

 Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 10 

ερωτήσεις.

 Mέσος χρόνος χρόνος

συμπλήρωσης για κάθε μαθητή:

2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.

 Εξaγωγή 13 πινάκων με δεδομένα.



Πώς εργαστήκαμε

1ο βήμα:

 Αρχικά έγινε ένας καταμερισμός
εργασιών.

 Επειδή ήμασταν 8 
άτομα, συμφωνήσαμε 5 άτομα να 
αναλάβουν από δύο
γραφήματα, ενώ οι υπόλοιποι
ανέλαβαν από 1.



Πώς εργαστήκαμε

2ο βήμα:

 Μέσω μίας ομαδικής κλήσης μπορέσαμε να 

να συνεννοηθούμε καλύτερα και να αποφύγουμε κάποιο πιθανό λάθος.



Πώς εργαστήκαμε

3ο βήμα:

 Ο καθένας έκανε τα γραφήματά του.

 Όταν όλοι είχαν ολοκληρώσει

τη δουλειά τους,ανοίξαμε ένα αρχείο

Power Point και συνεργατικά

αρχίσαμε να μεταφέρουμε εκεί
τα γραφήματα.



4ο βήμα:

 Επιλέξαμε τον σχεδιασμό των διαφανειών.

 Δίπλα από τα γραφήματα γράψαμε τα σχόλια μας.

Πώς εργαστήκαμε



Μπορούμε να δούμε ότι οι
περισσότεροι μαθητές που
συμμετείχαν στην έρευνά μας 
προέρχονται από την Α' Τάξη.

Ερώτηση 1



Παρατηρούμε ότι την
περίοδο που τα σχολεία 
είναι ανοιχτά, οι
μαθητές που ξοδεύουν 1-2 
ώρες στον
υπολογιστή/κινητό/tablet 
είναι περισσότεροι.

Ερώτηση 2



Ερώτηση 2 - Ανάλυση ανά τάξη

Κατά την περίοδο της καραντίνας ο 

υπολογιστής και το κινητό αποδείχθηκαν 

σημαντικά εργαλεία, καθώς οι περισσότεροι

μαθητές τα χρησιμοποιούσαν για 

αρκετές ώρες, έτσι ώστε να μελετήσουν τις

σχολικές τους εργασίες .



Ερώτηση 3

Στο γράφημα βλέπουμε ανά τάξη ότι την 

περίοδο της τηλεκπαίδευσης οι 

περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούσαν 

κάποια ηλεκτρονική συσκευή περίπου 2 

έως πάνω από 3 ώρες.

Άρα οι περισσότεροι μαθητές 

ξόδευαν καθημερινά πολύ χρόνο 

μπροστά στον υπολογιστή, μελετώντας 

τις εργασίες που τους ανέθεταν 

οι καθηγητές την περίοδο της καραντίνας.



Σύγκριση γραφημάτων



Ερώτηση 4

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές 

αντιμετώπισαν

τεχνικά προβλήματα 1-2 φορές συνολικά.

Ευτυχώς, πολύ λίγοι αντιμετώπιζαν

προβλήματα τα οποία δυσκόλευαν 

το μάθημα συχνότερα.



Ερώτηση 5

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν τα 

μαθήματα δια ζωής. Παρόλα αυτά υπάρχουν και μαθητές που

προτιμούν την τηλεκπαίδευση από το μάθημα στη φυσική τάξη.



Ερώτηση 5- Ανάλυση ανά τάξη

Η προτίμηση αυτή, οφείλεται πιθανώς 

στην έλλειψη αλληλεπιδραστικότητας και 

στην παθητική παρακολούθηση των 

διαδικτυακών μαθημάτων, σε 

συνδυασμό με τη μειωμένη επικοινωνία 

με φίλους και συμμαθητές που 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
διδασκαλίας.



Ερώτηση 6

Σύμφωνα με το γράφημα οι περισσότεροι 

μαθητές δεν έχουν κενά. Δεν μπορούμε, 

ωστόσο, να αγνοήσουμε ότι ένα σεβαστό 

ποσοστό των μαθητών έχουν παρατηρήσει 

κενά στην απόδοσή τους, κάτι που δεν θα 

γινόταν αν το μάθημα ήταν στη φυσική 

τάξη.

Αυτό πιθανώς, συνέβη λόγω των αρκετών 

τεχνικών προβλημάτων που 

παρουσιάζονταν, αλλά και της 

έλλειψης διαδραστικότητας και 

προσωπικής επικοινωνίας που κάνουν τη 

διδασκαλία πιο κατανοητή και αποδοτική.



Ερώτηση 7

Όπως δείχνει και το γράφημα, ο χρόνος που 

οι μαθητές χρησιμοποιούσαν για τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και για παιχνίδια 

αυξήθηκε αρκετά.

Αυτό παρατηρήθηκε διότι οι μαθητές δεν 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο 

τους χρόνο, κάνοντας την εξωσχολική τους 

δραστηριότητα ή άλλες ασχολίες τους, που 

απαιτούσαν μετακίνηση εκτός του σπιτιού.



Ερώτηση 8

Είναι φανερή η 

ανασφάλεια των μαθητών την

περίοδο της καραντίνας, η 

οποία οδήγησε στην μείωση
της σχολικής τους απόδοσης.



Ερώτηση 9

Υπήρξαν αρκετές φορές που οι 

μαθητές ένιωσαν δυσφορία λόγω 

του εγκλεισμού. 

Περίπου το 20% των μαθητών 

αισθανόταν καθημερινή πίεση κατά 

τη διάρκεια της καραντίνας. Άρα η 

έλλειψη κοινωνικών επαφών και 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία 

των νέων.



Ερώτηση 10

• Οι περισσότεροι μαθητές εξαντλήθηκαν 

λόγω της πολύωρης τηλεκπαίδευσης

που επιβλήθηκε στα σχολεία μας. 

• Η πίεση, ενδεχομένως, προκλήθηκε από 

τη μεγάλης διάρκειας έκθεση στην 

οθόνη και την εντελώς καθιστική ζωή, 

σε συνδυασμό με τα τεχνικά 

προβλήματα και τα αυξημένα 

καθήκοντα.

• Ωστόσο, υπήρχαν και αυτοί που δεν 

αντιμετώπισαν καμιά δυσκολία κατά τη 

σύνδεσή τους στα οκτάωρα 

προγράμματα



Ευχαριστούμε
για την
προσοχή σας.


