Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη
Αγαπητοί μασ ςυμμαθητζσ και ςυμμαθήτριεσ,
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποςκοπεί ςτην προςπάθειά μασ να αποτυπϊςουμε τισ ςκζψεισ και τα
ςυναιςθήματά ςασ αλλά και το πωσ λειτοφργηςε η εξ' αποςτάςεωσ εκπαίδευςη για τον καθζνα/καθεμία. Τα
αποτελζςματα τησ ζρευνασ θα δημοςιευτοφν ςτην εφημερίδα του τμήματό σ μασ. Απαντάτε ανϊνυμα ςτο
ερωτηματολόγιο. Θα ήταν μεγάλη μασ χαρά και τιμή να μασ βοηθήςετε απαντϊντασ ςε κάποιεσ εφκολεσ
ερωτήςεισ που θζςαμε!
Ευχαριςτοφμε,
Τμήμα Α1
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Σίπνηα
Tipota
Να κπνξνύλ νη θαζεγεηέο λα είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ην ζύζηεκα θαη λα βειηησζεί ην ίληεξλεη
ηελ ηειεθπαίδεπζε ην κάζεκα έρεη ράζεη ηελ δσληάληα ηνπ θαη έρεη γίλεη απξόζσπν , νη θαζεγεηέο ζα
κπνξνύζαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη νη καζεηέο λα γίλνπλ πην δξαζηήξηνη
πάλσ ζην ζέκα ηνπ καζήκαηνο. Δπεηδή ε θαηαζηάζεηο είλαη ηέηνηεο δελ ζεκαίλεη πσο δελ κπνξνύκε λα κάζνπκε
πξάγκαηα αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε από όινπο
αξθεηα πξαγκαηα
Καηά ηε γλώκε κνπ πηζηεύσ πσο ζα έπξεπε λα έρνπκε κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα μεθνύξαζεο ελδηάκεζα
από θάζε δηδαθηηθή ώξα.Θα πξόηεηλα ηα καζήκαηα λα μεθηλνύλ 5´ αξγόηεξα θαζώο ρξεηάδεηαη θαη έλα ρξνληθό
δηάζηεκα γηα λα ζπλδεζνύκε ζην θάζε κάζεκα.
Καιό ζα ήηαλ νη θαζεγεηέο λα βξίζθνπλ πνην ελδηαθέξνλ ηξόπνπο λα θάλνπλ ην κάζεκα εμ απνζηάζεσο κηαο
πνπ έρνπκε θαη ηελ δπλαηόηεηα share screen θάηη πνπ δελ είρακε πξηλ...κπνξνύλε λα ην εθκεηαιιεπηνύλ απηό
θαη λα θάλνπλ πνην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα κε πεγέο :)
Να βειηησζεί πεξηζζόηεξν ε πιαηθόξκα εζηί ώζηε θαλέλαο λα κελ έρεη πξόβιεκα θαη λα κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη θαλνληθά ηα καζήκαηα ρσξίο πξνβιήκαηα.
Θα ήζεια λα καο ζηέιλνπλ ηα καζήκαηα ζε θαιύηεξε ώξα θαη λα κελ καο βάδνπλ ηόζα πνιιά.
Γελ ζα άιιαδα θάηη, αιιά ζα πξνηηκνύζα λα κελ γξάθακε δηαγσλίζκαηα ηεηξακήλνπ δηόηη δελ ζα είλαη ην ίδην
δίθαηα γηα όια ηα παηδηά. Δπίζεο, ζα πξνηηκνύζα ηα ζαββαηνθύξηαθα λα κελ είρακε λα παξαδώζνπκε αζθήζεηο
έηζη ώζηε λα έρνπκε ρξόλν πνπ λα κελ είκαζηε ζηελ νζόλε γηα αξθεηή ώξα.
Γελ έρσ ηδέα
Θα έιεγα ζηα παηδηά λα άλνηγαλ ηηο θάκεξεο
Γελ ζα άιιαδα θάηη ζπγθεθξηκέλν
λα κελ�
Να γίλνπλ κεγαιύηεξα δηαιείκκαηα δηόηη ηα ήδε ππάξρνληα δελ είλαη αξθεηά. Να κεησζεί ε δηδαθηηθή ώξα γηαηί
είλαη πνιύ δύζθνιν θαη θνπξαζηηθό λα είκαζηε ηόζεο ώξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή πξνζπαζώληαο λα
πξνζέμνπκε. Θα ήζεια ζε κεξηθά καζήκαηα λα έρνπλ νη θαζεγεηέο αλνηρηή ηε θάκεξα θαη λα γξάθνπλ ζηνλ
πίλαθα γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό ην κάζεκα.
Θα πξόηεηλα νη θαζεγεηέο λα δίλνπλ πεξηζζόηεξνη έκθαζε ζηα παηδηά πνπ δελ ζεκεηερνπλ
Γελ κπνξσ λα ηελ θαλσ πην θαιε ε πην θαθε
Να είλαη πην ελεκεξσκέλνη νη θαζεγεηέο κε ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη λα θαηαλννύλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπκε.
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Θα πξόηεηλα λα βειηησζεί ε γλώζε θαπνηνλ δαζθάισλ γηα ην πόζν γξήγνξα πξνρσξάλε ηελ ύιε.
Να είρακε πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα επηπιένλ κάζεκα!
Ίζσο νη θαζεγεηέο λα κελ κεηξάλε ζρεδόλ θαζόινπ ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαγσληζκάησλ/test ή λα κελ βάδνπλ
test γηαηί είλαη αξθεηά άδηθν.
.
Γελ ζεσξώ όηη ππάξρεη θάηη παξαπαλσ πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη δηόηη δελ κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε όια ηα
ηερληθά ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ νύηε λα εμαζθαιίζνπκε όηη όινη νη καζεηέο ζα είλαη πιήξσο ζπγθεληξσκελνη ζην
κάζεκα θαη όηη όινη νη θαζεγεηέο ζα κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαηάιιεια κε ηνπο καζεηέο.
αλ εηαλ λα αιαμσ θαηη εηλαη νηη ηα ζρνιεηα πξεπεη λα κελνπλ αληρηα νηη θαη λα γηλεη
Οη δάζθαινη λα είλαη ιίγν πην απζηεξνί κε ηηο απνπζίεο θαη θάπνηνη δάζθαινη λα έρνπλ θαιύηεξε ζύλδεζε θαη
εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία
Θα έθαλα ηελ δηδαθηηθή ώξα 45ιεπηε. Θα έθαλα ηα δηαιείκκαηα 15'
Θα ήζεια λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηνπ ήρνπ από ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηώλ.
Θα ήζεια ην πξόγξακκα λα είλαη όπσο ήηαλ πξηλ.
Σίπνηα.Γελ έρσ πξνζσπηθά θάπνην πξόβιεκα κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη ηώξα.
den tha allaza tipota tha proteina i daskali otan rotane kapion kai den apanraei epitides na troei apousia
Καηά ηελ γλώκε κνπ θαη νη θαζεγεηέο αιιά θαη ηα παηδηά έρνπλ θάλεη ην θαιύηεξν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
θάλνπλ, ζίγνπξα ην κάζεκα δελ είλαη ηέιεην αιιά ηα έρνπκε θαηαθέξεη πνιύ θαιά . Γελ λνκίδσ πσο ζα άιιαδα
θάηη παξόιν πνπ όιν απηό κε έρεη θνπξάζεη θαη ζέισ λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία.
Γελ πηζηεύσ όηη ππάξρεη θάηη νπζηαζηηθό ην νπνίν κπνξνύκε λα θάλνπκε εκείο. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ
ππάξρεη είλαη ηα πξνβιήκαηα ζύλδεζεο θαη ε ππεξθόξησζε ηνπ internet
Γελ λνκίδσ όηη ακα αιιάμσ θάηη ζα θηηαρηνύλ νθά ηα πξνβιήκαηα απιά πξνηηκώ λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία ώζηε
λα εκπεδώζνπκε πην θαιά ζηα καζήκαηα θαη λα ππάξρεη επαθή κε ηνπο δαζθάινπο.
Να αλνημεη ην ζρνιεην.Ζ ηειεθπαηδεπζε εηλαη κνλν γηα νηαλ εηλαη θιεηζηα ηα ζρνιεηα γηα 2 κε 3 κεξεο......
Θα πξόηεηλα λα γίλεηαη ε ηειεθπαίδεπζε από άιιε πιαηθόξκα ώζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα
ηελ ηειεθπαίδεπζε, πηζηεύσ πσο νη θαζεγεηέο ζα έπξεπε λα ξσηάλε όια ηα παηδηά ζε έλα κάζεκα, γηαηί έηζη
δελ παίξλνπλ όια κέξνο θαη θάπνηα παξεμεγνύληαη.
Θα πξνηεηλα ινγσ θαη ησλ επηινγσλ κνπ λα κελ ππαξρνπλ δηαγσληζκαηα θαηα ηελ ηειεθπαηδεπζε θαη λα κελ
πεξλνπκε βαζκνπο.
Να είλαη αλαγθαζηηθό όπνηνο έρεη θάκεξα λα ηελ αλνίγε γηα λα ππάξρεη κηα κεγαιήηεξε νηθηόηεηα
Θα πξόηεηλα λα γίλνληαη πνιιέο αλαβαζκίζεηο, γηα λα κελ ππάξρνπλ ηόζα πξνβιήκαηα κε εκέλα αιιά θαη κε
ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. Δπίζεο ζα πξόηεηλα νη θαζεγεηέο λα πάλε κε πην αξγό ξπζκό ην κάζεκα, γηαηί πνιιά
παηδηά έρνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη κέλνπλ αξθεηά πίζσ ζηελ ύιε.
Θα ήζεια όινη νη θαζεγεηέο λα είραλ θαιύηεξε ζύλδεζε
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Πηζηεύσ πσο δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα βειηίσζε.
Oi ώξεο λα είλαη κεησκέλεο
Πηζηεύσ πσο θάπνηα καζήκαηα πνπ είλαη ιηγόηεξα ζεκαληηθά από ηα βαζηθά πρ κνπζηθή εηθαζηηθά θηι λα κελ
γίλνληαλ γηα λα κελ θαζόκαζηαλ όιε κέξα κπξνζηά από έλαλ ππνινγηζηή αιιά λα έρνπκε θάπνηεο κέξεο έζησ
κηα θελή ώξα όπνπ ζα κπνξνύκε λα απνθύγνπκε γηα ιίγν ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο
ηηπνηα γηαηη ησξα πνπ ν αδεξθνο κνπ ζα παξεη ην ηακιεη ηνπ πνπ ηνπ ην εθηηαρλαλ ζα κπ νξσ λα ζηειλσ πην
γξεγνξα ηηο εγξαζηεο
Πνιιά πξάγκαηα.
Θα πξόηεηλα ζηνπο θαζεγεηέο λα καο ξσηάλε πην ζπρλά θαη λα κελ ξσηάλε πνηνο ζέιεη λα πεη.
Να κπνξνπζαλ νινη νη θαζεγεηεο λα ρεηξηζηνπλ ηελ ηερλνινγηα ζσζηα
κηθξνηεξν σξαξην
Καηά ηελ γλώκε κνπ ζεσξώ όηη ην κνλν κεηνλέθηεκα ησλ δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα
βειηησζεί είλαη ηα δηαιύκαηα ελδηάκεζα ζε θάζε κάζεκα. Θεσξώ πσο είλαη πνιύ κηθξά ώζηε λα εθπιεξώζνπκε
ηηο αλάγθεο καο . Γηα απηό πξνηείλσ λα κεγαιώζεη ην δηάιεηκκα θαηά πέληε ιεπηά
Γελ ζα αιιαδα απνιπησο ηηπνηα.
ΒΑΗΚΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΟΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΔΗΝΑ ΚΑΣΗ ΑΠΛΑ ΠΗΣΔΤΩ ΟΣΗ ΜΑΘΑΗΝΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΡΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΠΔΚΓΔΤΖ
Σα πάληα.
Γελ έρσ θάπνηα ηδέα
Πεξηζζόηεξε θαηαλόεζε θαη βνήζεηα πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηηο εξγαζίεο.
Πηζηεύσ πσο ηα πξνβιήκαηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο πξνέθπςαλ επεηδή ε πιαηθόξκα ρξεζηκνπνηνύηαλ από
ρηιηάδεο άηνκα ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ιόγν ηνπ ίληεξλεη πνπ ήηαλ αξγό. Οπόηε ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη
γηα λα ιπζνύλ απηά.
Σίπνηα
Θα άιιαδα ηε ζηάζε κεξηθώλ θαζεγεηώλ θαη ζα πξνηηκνύζα λα ζηέιλνπλ όινη νη θαζεγεηέο όινη ηηο εξγαζίεο
ζην classroom
Θα πξνηηκνύζα λα θάλνπκε ηειεθπαίδεπζε κέζν θάπνηαο άιιεο πιαηθόξκαο Zoom γηα παξάδεηγκα. Καζώο ην
Webex θνιιάεη θαη έρεη πνιιά ηερληθά πξνβιήκαηα.
Δγώ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο
Μαιινλ νη θαζεγεηέο λα κελ κπνξνύλ λα καο θιεηδώζνπλ ηα κηθξόθσλα ή λα καο ηα αλνίμνπλ από κόλνη ηνπο.
Σελ ρξήζε κηαο πην ζύγρξνλεο πιαηθόξκαο εθηόο ηνπ webex. Γηα παξάδεηγκα ην Zoom.
Θα πξόηεηλα λα είρακε ιηγόηεξεο εξγαζίεο από όινπο ηνπο θαζεγεηέο γηαηί είλαη ρξνλνβόξεο, κε απνηέιεζκα λα
θαζόκαζηε κέρξη αξγά ην βξάδπ. Θα πξόηεηλα επίζεο 1-2 δηαιείκκαηα λα έρνπλ πεξηζζόηεξε δηάξθεηα.
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Θα άιιαδα ηελ πιαηθόξκα ηεο ζύγρξσλεο ηειεθπέδεπζεο θαζώο δελ πηζηεύσ πσο ην webex είλαη πνιύ θαιό
αιιά απηό είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη αθνύ απηό ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο, θαηά ηα
άιια όια κηα ραξά.
Αξρηθά ζα ήζεια νη θάκεξεο λα είλαη πην ζπρλά αλνηρηέο, γηαηί έηζη ληώζσ κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα. ίγνπξα ζα
ήζεια ιηγόηεξα αιιά κεγαιύηεξα δηαιείκκαηα, θαζώο κέρξη λα θάσ θαηη θαη λα ζπλδεζώ ζηελ άιιε
ειεθηξνληθή ηάμε έρσ ράζεη ηνπιάρηζηνλ 5 κε 7 ιεπηά. Γελ λνκίδσ πσο έρσ θάπνην άιιν πξόβιεκα.
Πηζηεύσ πσο ην ζύζηεκα cisco webex είλαη πνιύ θαινθηηαγκέλν γηα έλα πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε
ηειεπηαία ζηηγκή κε ζθνπν λα κελ ραζεί νύηε κηα ζρνιηθή ώξα.
Πξώηα από όια λα θάλνπκε κέζσ θάπνηαο άιιεο πιαηθόξκαο δηόηη ην webex δελ είλαη θαιό θαη πνιιά
πξνβιήκαηα. Δπίζεο λα κελ θάλνπκε όιεο ηηο δηδαθηηθέο ώξεο θαη λα θάλνπκε κόλν ηα βαζηθά θαη απαξαίηεηα
καζήκαηα γηαηί απηό θνπξαζηηθό ηόζν γηα ηνπο καζεηέο όζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο ζε πνιινύο ηνκείο.
ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΚΟΤΡΑΣΗΚΖ. ΘΑ ΔΒΑΕΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΓΗΑΛΔΗΜΜΑΣΑ.ΘΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΑ ΣΑ 7ΩΡΑ
Σελ πιαηθόξκα (webex)
ζα πξόηεηλα νη θάκεξεο λα είλαη αλνηρηέο, όπσο ζηα δεκνηηθά, γηα λα ππάξρεη κεγαιύηεξε επαθή, θαη όια ηα
παηδηά λα πξνζέρνπλ ζην κάζεκα, ζαλ λα είκαζηε ζηελ ηάμε.
ta panta
Ζ ζύλδεζε
Να κελ αλνίγνπλ νη θαζεγεηέο ηα κηθξόθσλα ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ καζεηή
εγσ ζα ιεγα λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεηα θαη λα κε μαλαθάλσ ηειεθπαηδεπζε
ε ζηάζε ησλ θαζεγεηώλ ζε ζρέζε κε κεξηθά πξόβιεκαηα πνπ αληηκεηνπίδακε ζην webex (ζέκαηα ζύλδεζεο )
Να ζηακαηήζεη λα ππάξρεη είλαη ράιηα όπσο θαη εαλ είλαη.
Γελ ζα άιιαδα θάηη
ην ηληεξλεη θαη ην webex γηαηη δελ κπνξνπκε λα ζπλδεζνπκε θαη δελ αθνπκε πνιιεο θνξεο
ηηο αζθήζεηο ζην google classroom γηαηη θαλέλα άιιν ζρνιείν δελ ην θάλεη θαη είλαη άδηθν.
νη δαζθαινη λα ζελεδηηνπνηεζνπλ νηη ην δελ ερνπκε παξαπαλσ ρξνλν. Δηκαζηε ζε αζρεκε ςερνινγηθε
θαηαζηαζε, θαη ζεκβνπινπλ ζηελ ρεξνηεξπζε ηεο
πκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα.
Πξνηηκώ θαη επρνκαη απιά λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία, αιιά αλ έπξεπε λα αιιάμσ θάηη απηό ζα ήηαλ λα είλαη
αλνηρηέο νη θάκεξεο.
Να γπξίζνπκε ζην ζρνιείν
Καπνηνη θαζεγεηεο λα εμεθησζνπλ παξαπάλσ κε ηελ ηειεθπέδεπζε θαη α ππάξρεη θαιπηεξν ζήκα.
ηηπνηα
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Θα άιιαδα θάηη ζην webex δειαδή όηαλ κπαίλεηο ζην κάζεκα ζνπ βγάδεη πάλσ αξηζηεξά ην όλνκα θαη ην e -mail
ζνπ.Δκέλα πξνζσπηθά όηαλ παηάσ εθεί πάλσ κνπ βγάδεη δηαθνξεηηθό όλνκα θαη πξέπεη ζπλέρεηα λα ην αιιάδσ
θαη απηό κε έρεη θνπξάζεη ιίγν.
Θα ήζεια λα βειηησζνύλ κεξηθνί καζεηέο πνπ δελ πξνζέρνπλ ζην κάζεκα θαη θάλνπλ θαη άιια παηδηά λα κελ
πξνζέρνπλ ζην κάζεκα.
δελ ζα αιαδα θαηη θαη πξνηηλσ λα θαλνπκε ιηγνηεξεο σξεο
Πηζηεύσ όηη ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο ήηαλ ιόγν
θαθνθαηξίαο θάπνηεο θόξεο θαη όηη θάπνηά παηδηά κπνξεί λα δπζθνιεπόληνπζαλ κε ην ίληεξλεη ζην ζπίηη ηνπο.
Να επαλαιακβάλνπκε θάπνηα δπζλόεηα καζήκαηα παξαπάλσ από κία θνξά ώζηε λα ηα θαηαλννύκε θαιύηεξα.
tpt pistefo oti tha eprepe meta ta diadiktiaka na mpoume ligo pio irema sthn roytina mas poy oli kseroume
λα κελ γξάθακε ηεζη θαη λα κελ γξάςνπκε εθζεηάζεηο !
ηελ ηειεθπαίδεπζε ζα άιιαδα ηνλ ηξόπν πνπ κεηαδίδεηαη ην κάζεκα. Γειαδή θάπνηεο θνξέο νη θαζεγεηέο λα
δίλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην παηδηά γηαηί εμαηηίαο ησλ ζπλζεθώλ δελ κπνξνύκε λα θαηαλννύκε ηα πάληα
εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηώλνπκε.
ηελ ηειεθπαηδεπζε δελ ζα άιιαδα θαηη. Όκσο, ζα πξηόηεηλα λα βειηησζεί ν ηξόπνο αμηνιόγηζεο, δηόηη πνιιά
παηδηά αληηκεησπίδνπλ όλησο ζέκαηα θαη δελ παξηζηάλνπλ όηη έρνπλ ζέκαηα. Δπίζεο, θάπνηνη θαζεγεηέο δελ
αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο κέζα ζε απηέο ηηο δύζθνιεο γηα θάπνηνπο ζπλζήθεο θαη ζηνλ βαζκό ηνπ
ηεηξακήλνπ αδηθνύληαη.
Γελ ζα άιιαδα απνιύησο ηίπνηα θαη νύηε έρσ θάηη λα πξνηείλσ!!!
Γελ ζα άιιαδα ηίπνηα
λα μέξνπλ νη θαζεγεηέο από ηερλνινγία
Οη θαζεγεηέο λα βξνπλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ καζεκαηνο, έηζη ώζηε λα θξαηήζνπλ ηελ
ζπγθέληξσζε ησλ καζεηώλ
Δίκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε απν ηελ ηειεθπαίδεπζε
Θα άιιαδα ηηο ώξεο ζα ηηο έθαλα πην ιίγεο γηαηί θνπξαδόκαζηε ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζα πξόηεηλα λα βειηησζεί
ε πιαηθόξκα ηνπ webex γηαηί έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα.
δελ μεξσ
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