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ΕΡΕΥΝΑ	ΓΙΑ	ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ	

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
(	ΤΠΕ	)	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ	

Το	 ερωτηματολόγιο	 το	 οποίο	 θα	 απαντήσετε	 αποτελεί	 μέρος	 της	 ερευνητικής	
μελέτης	 «Επικοινωνία	 και	 Εκπαίδευση	 με	 Τηλεμέσα»	 (Communication	 and	
Education	about	Transmedia)	του	Ευρωπαϊκού	προγράμματος	Erasmus	+,	ο	στόχος	
του	 οποίου	 είναι	 να	 διερευνήσει	 τη	 χρήση	 των	 εργαλείων	 τεχνολογίας	
πληροφοριών	 και	 επικοινωνίας	 (ΤΠΕ)	 και	 μέσων	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 από	 τους	
μαθητές,	 τους	 γονείς	 και	 το	 εκπαιδευτικό	 προσωπικό	 της	 σχολικής	 μονάδας	 που	
συμμετέχει	 στο	 project.	 Το	 ερωτηματολόγιο	 είναι	 εξολοκλήρου	 ανώνυμο	 και	 θα	
χρησιμοποιηθεί	μόνο	για	σκοπούς	έρευνας.	

1. Ηλικία	
• 24-30	
• 31-40	
• 41-50	
• 51-60	
• Άνω	των	61	

	
2. Φύλο	

• Άρρεν	
• Θήλυ		

	
3. Προϋπηρεσία	

• Λιγότερο	από	6	χρόνια	
• 6-12	
• 13-18	
• 19-24	
• 25-30	
• Περισσότερο	από	30	

	
4. Γνωστικά	αντικείμενα	που	διδάσκεις	στο	σχολείο	

• Ελληνική	γλώσσα	
• Ξένες	γλώσσες	
• Λατινικά	
• Μαθηματικά	
• Κοινωνικές	επιστήμες	
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• Φυσικές	επιστήμες	
• Ιστορία	
• Φιλοσοφία	
• Βιολογία	
• Χημεία	
• Φυσική	
• Τεχνολογία	
• Γυμναστική	
• Τέχνη	
• Μουσική	
• Οικονομικά	
• Πληροφορική	
• Formative	cycle	

	
5. Χρησιμοποιείς	συνήθως	το	διαδίκτυο;	Ναι	/όχι	

	
6. Αν	η	απάντηση	στη	πιο	πάνω	ερώτηση	είναι	θετική	τότε	ποιες	πλατφόρμες	ή	

δίκτυα	χρησιμοποιείς;	(	επέλεξε	όλες	τις	επιλογές	που		χρησιμοποιείς	)	
• Χρησιμοποιώ	 εφαρμογές	 άμεσης	 επικοινωνίας	 (instant	 messaging)						

(	π.χ			Messenger)	
• Ακούω	μουσική	ή	παρακολουθώ	ταινίες	από	το	διαδίκτυο	
• Αναζητώ	πληροφορίες	για	σκοπούς	σπουδών	ή	δουλειάς	
• Στέλλω	/	παίρνω	e-mail	
• Κατεβάζω	αρχεία	από	το	διαδίκτυο	
• Αναζητώ	πληροφορίες	για	ψυχαγωγία	
• Παίζω	ηλεκτρονικά	παιχνίδια	
• Έχω	 πρόσβαση	 στα	 μέσα	 μαζικής	 ενημέρωσης	 (media)	 (τύπο,	

ραδιόφωνο	ή	τηλεόραση	)	
• Συμμετέχω	σε	blog	
• Συνομιλώ	με	webcams	(	κάμερα	υπολογιστή	)	
• Συμμετέχω	σε	φόρουμ	
• Ψωνίζω	μέσω	διαδικτύου	
• Αναζητώ	 πληροφορίες	 σε	 ακαδημαϊκά	 κοινωνικά	 δίκτυα	 (	 google	

scholar,	Academia.edu…..)	
	

7. 	Ανήκεις	στη	διοικητική	ομάδα	του	σχολείου;	Ναι	/όχι	
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8. Ποιοι	είναι	οι	πιθανοί	κίνδυνοι	ή	απειλές	που	υπάρχουν	όταν	τα	παιδιά	
συμμετέχουν	σε	σελίδες	κοινωνικής	δικτύωσης;	(επέλεξε	όλες	τις	επιλογές	
που	θεωρείς	απαραίτητες)	

• Παράβαση	γενικών	και/ή	προσωπικών	δεδομένων	
• Προσποίηση	(ενήλικες	που	προσποιούνται	ότι	είναι	παιδιά/νεαροί)	
• Πρόσβαση	 σε	 σελίδες	 ακατάλληλου	 περιεχομένου	 (για	 ενήλικες,	

πορνογραφία,	κ.α.)	
• Δημιουργία	 επαφών	 με	 ανέντιμους	 ανθρώπους,	 με	 κακόβουλες	

προθέσεις	
• Πιθανές	απάτες/κόλπα	
• Καταδίωξη	από	παιδεραστές/παιδόφιλους	
• Διάδοση	προσωπικών	φωτογραφιών	χωρίς	άδεια	
• Κατάχρηση	και	εθισμός	
• Παρενόχληση	και	απειλή	/	Εκφοβισμός	μέσω	του	διαδικτύου	
• Προσβολές,	κακόβουλες	λέξεις,	κ.α.		
• Κόλπα	σε	νεαρούς	/	παιδιά	από	ενήλικες	
• Τεχνικοί	κίνδυνοι,	ιοί	
• Απλή	πιθανότητα	να	απειληθείς	ή	να	είσαι	σε	κίνδυνο	
• Απειλή	της	ιδιωτικής	ζωής	σε	γενικές	γραμμές	
• Οικονομικά	ρίσκα	και	απάτες	
• Τίποτα	
• Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	

	
9. Πιστεύεις	ότι	η	συμμετοχή	των	νέων	σε	σελίδες	κοινωνικής	δικτύωσης	έχει	

θετική	επίδραση;	(	επέλεξε	όλες	τις	επιλογές	που	θεωρείς	απαραίτητες)	
	

• Κρατούν	επαφή	με	την	οικογένεια	
• Μπορούν	να	επικοινωνούν	με	συγγενείς	που	μένουν	μακριά	
• Βελτιώνουν/	αυξάνουν	την	επικοινωνία	ανάμεσα	σε	συγγενείς	
• Ψάχνουν	για	χρήσιμες	πληροφορίες	για	την	οικογένεια	
• Μοιράζονται	ψυχαγωγία	
• Κρατούν	επαφή	με	την	οικογένεια	κατά	τη	διάρκεια	ταξιδιών	
• Μοιράζονται	πληροφόρηση	με	άλλους	συγγενείς	
• Βελτιώνουν	τη	σχέση	ανάμεσα	σε	γονείς	και	παιδιά	
• Βοηθούν	 γενικά	 στη	 δημιουργία	 σχέσεων	 με	 περισσότερους	

ανθρώπους	
• Δείχνουν	πράγματα/	νέα	πράγματα	στους	γονείς	
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• Άλλα	
• Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	

	
10. Πιστεύεις	 ότι	 η	 συμμετοχή	 των	 νέων	 σε	 σελίδες	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 έχει	

αρνητική	επίδραση;	(	επέλεξε	όλα	όσα	θεωρείς	απαραίτητα)	
• Επιβλαβή	για	την	όραση	
• Καθιστική	ζωή	/	ξοδεύει	πολύ	χρόνο	να	κάθεται	
• Σταματά	να	ασχολείται	με	σπορ	
• Εθισμός	
• Προβλήματα	στο	να	δημιουργεί	σχέσεις	με	άλλους	
• Χάσιμο	χρόνου	
• Πόνος	στη	πλάτη/	στη	σπονδυλική	στήλη/	στον	αυχένα	
• Αύξηση	βάρους	
• Πονοκέφαλος	
• Ψυχολογική	βλάβη	
• Ξεχνούν	να	φάνε	και	να	πιουν	
• Πρόσβαση	σε	ακατάλληλες	σελίδες/	ιστοσελίδες	
• Ανησυχία/	ένταση/	νεύρα	
• Κούραση/	αϋπνία	
• Αναβολή	
• Άλλα	
• Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	

	
11. Έχεις	 	 επιμορφωθεί	 	 στη	 χρήση	 των	 Τεχνολογιών	 της	 Πληροφορίας	 και	 των	

Επικοινωνιών	(ΤΠΕ)	και	οπτικοακουστικών	εργαλείων	στην	αίθουσα	διδασκαλίας;			
Ναι	/όχι	
	

12. Πιστεύεις	ότι	πρέπει	να	εισαχθούν	στην	εκπαίδευση	τα	ΤΠΕ	και	/ή	τα	εργαλεία	
Τεχνολογιών	της	Πληροφορίας	και	των	Επικοινωνιών	(ΤΠΕ);		Ναι	/όχι	
	

13. Αν	η	απάντηση	στη	ερώτηση	12	είναι	«ναι»	τότε	με	ποιο	τρόπο;		(	επέλεξε	όλα	όσα	
θεωρείς	απαραίτητα)	

• Σαν	εργαλείο	ενίσχυσης	του	μαθήματος	
• Σαν	αντικείμενο	μελέτης	ενσωματωμένο	στα	αναλυτικά	προγράμματα	
• Σαν	πηγή	πληροφόρησης	
• Σαν	μέσο	επικοινωνίας	

	
14. Αν	η	απάντηση	στη	ερώτηση	12	είναι	«όχι»	τότε	γιατί;		(	επέλεξε	όλα	όσα	θεωρείς	

απαραίτητα)	
• Διότι	δεν	έχουμε	αρκετές	πηγές	
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• Διότι	χρειαζόμαστε	επιμόρφωση	
• Διότι	 θεωρώ	 ότι	 η	 τεχνολογία	 δεν	 είναι	 κατάλληλη	 στη	 διδακτική/	

μαθησιακή	διαδικασία	
• Διότι	σμικρύνουν	την	ικανότητα	της	σκέψης/	κρίσης	κάποιου	
• Διότι	δεν	είναι	εκπαιδευτικά	περιβάλλοντα/	πλατφόρμες	
• Για	άλλους	λόγους	

	
15. Κατά	 την	άποψή	σου	ποια	είναι	 τα	μειονεκτήματα	από	 την	 χρήση	εργαλείων	ΤΠΕ	

στη	τάξη;				(	επέλεξε	όλα	όσα	θεωρείς	απαραίτητα)	
• Απαιτούν	στήριξη	η	οποία	δεν	είναι	διαθέσιμη	
• Είναι	 επιβλαβή	αναφορικά	με	 την	 απόκτηση	 ορισμένων	 ικανοτήτων	 όπως	

μνήμη,	υπολογισμοί		
• Οι	 μαθητές	 δεν	 παίρνουν	 στα	 σοβαρά	 τα	 εργαλεία	 ΤΠΕ	 στην	 τάξη/	

διδακτική	διαδικασία	
• Είναι	δύσκολο	για	μένα	να	σχεδιάσω	ένα	γνωστικό	αντικείμενο	με	εργαλεία	

ΤΠΕ	
• Υπάρχει	έλλειψη	διδακτικών	υλικών	
• Δεν	πιστεύω	ότι	περιλαμβάνει	μειονεκτήματα	
• Δεν	συμφωνώ	με	καμία	από	τις	πιο	πάνω	επιλογές	
• Άλλα	

	
16. Κατά	την	άποψή	σου	ποια	είναι	τα	πλεονεκτήματα	από	την	χρήση	εργαλείων	ΤΠΕ	

στη	τάξη;				(	επέλεξε	όλα	όσα	θεωρείς	απαραίτητα)	
• Διευρύνουν	 τις	 πιθανότητες	 να	 αποκτήσω	 πληροφόρηση	 και	 να	 διδάξω	

τους	μαθητές	
• Περιλαμβάνουν		διδακτική	καινοτομία	
• Μου	επιτρέπουν		να	συνεργάζομαι		
• Ο	μαθητής	μαθαίνει	να	ρυθμίζει	την	μαθησιακή	διαδικασία	
• Βελτιώνει	την	επικοινωνία	ανάμεσα	μαθητών	και	καθηγητή	
• Αποτελεί	 ένα	 μέσο	 για	 παρότρυνση	 των	 μαθητών	 κατά	 την	 διδακτική	 /	

μαθησιακή	διαδικασία	
• Δεν	πιστεύω	ότι	περιλαμβάνει	πλεονεκτήματα	
• Δεν	συμφωνώ	με	καμία	από	τις	πιο	πάνω	επιλογές	
• Άλλα	

	
17. Ιεράρχησε	από	το	1-5	την	προτίμησή	σου	αναφορικά	με	τις	πηγές	διδασκαλίας	στην	

τάξη	(	1	η	ψηλότερη	και	5	η	χαμηλότερη	)	
• Το	βιβλίο	
• Video-camera	
• Διαδίκτυο	
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• Ψηφιακές		πλατφόρμες	:				blog,	facebook,	twitter,	moodle…	
• Σημειώσεις	

	
18. Οι	 διδακτικές	 δυνατότητες	 που	 προσφέρουν	 τα	 εργαλεία	 των	 ΤΠΕ.	 «Ναι»	 αν	

συμφωνείς	/	«	Όχι»	αν	διαφωνείς	
• Ανταποκρίνονται	 ανάμεσα	 σε	 άλλα	 στα	 διδακτικά	 και	 εκπαιδευτικά	 μου	

πιστεύω	
• Ανταποκρίνονται	στις	διδακτικές	και	μεθοδολογικές	μου	προσεγγίσεις	
• Μπορούν	να	προσαρμοστούν	στις	ανάγκες	μου	
• Βοηθούν	 	 ανάμεσα	 σε	 άλλα	 να	 διεκπεραιώσω	 εκπαιδευτικά	 και	 εργασίες	

που	περιλαμβάνονται	στα	αναλυτικά	προγράμματα	
• Βοηθούν	 να	 προσαρμόσω	 τις	 εργασίες	 μου	ανάλογα	με	 τις	 εκπαιδευτικές	

και	οργανωτικές	ανάγκες	του	σχολείου	μου	
• Μου	 επιτρέπουν	 να	 διεκπεραιώσω	 διαφορετικούς	 στόχους,	 περιεχόμενα,	

δραστηριότητες,	αξιολόγηση	
• Μου	 επιτρέπουν	 να	 προσαρμόσω	 τις	 δραστηριότητες	 στις	 ανάγκες	 και	 τα	

ενδιαφέροντα	των	μαθητών,	λαμβάνοντας	έτσι	υπόψη	τη	διαφορετικότητα	
• Επηρεάζουν	και	παροτρύνουν	 τόσο	 τους	μαθητές	όσο	και	 τους	καθηγητές	

να	εργάζονται	σε	ομάδες	/	ατομικά	
• Μου	 επιτρέπουν	 να	 οργανώνω	 δραστηριότητες	 σχετικές	 με	 την	

παρότρυνση,	εφαρμογή,	σύνθεση,	ενίσχυση,	follow-up	εργασίες	κ.τ.λ.	
• Προάγουν	 τις	 μαθησιακές	 διαδικασίες,	 διαπροσωπικές	 σχέσεις,	 τη	 γνώση	

του	σήμερα,	τη	χρήση		γλωσσών,	τη	συνεργασία	
	

19. Αναφορικά	με	τη	λειτουργικότητα	των	εργαλείων	ΤΠΕ	στο	εκπαιδευτικό	περιβάλλον	
επέλεξε	«Ναι»	αν	συμφωνείς	και	«	Όχι»	αν	διαφωνείς			

• Τα	τεχνολογικά	συστήματα	καλύπτουν	τις	ανάγκες	του	σχολείου	
• Η	 εισαγωγή	 τους	 συμβάλλει	 στη	 βελτίωση	 της	 παιδαγωγικής	 και	

διοικητικής	οργάνωσης	του	σχολείου	
• Εξοικονομούν		πηγές		(προσωπικές,	χρόνο,	χώρο)	
• Είναι	πρόσφορα	αναφορικά	με	το	κόστος	/	ωφέλειες	
• Μπορούν	να	ελέγχονται	από	τους	χρήστες	(πως	αντιδρούν	οι	άνθρωποι	με	

τις	μηχανές)	
• Εύκολη	πρόσβαση	
• Εύκολα	στη	χρήση	και	διευκολύνουν	την	μάθηση	
• Ευελιξία	στη	χρήση	τους	
• Εγγυώνται	την	διαφύλαξη	(	privacy	)	της	πληροφόρησης	
• Προάγουν	την	ανακάλυψη	νέων	χρήσεων	
• Αποτελούν	καλές	πηγές	μάθησης	και	διδασκαλίας	
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20. Χρησιμοποιείς	το	κινητό	κατά	τη	διάρκεια	του	μαθήματος	στην	τάξη;	
Ναι	/	ποτέ/	ναι	μερικές	φορές	
	

21. Γενικά	 ομιλούντες,	 θεωρείς	 ότι	 οι	 μαθητές	 σου	 έχουν	 το	 ίδιο	 επίπεδο	 γνώσης	 με	
εσένα	ως	αναφορά	στο	διαδίκτυο,	τις	εφαρμογές	(applications),	και	τις	τεχνολογικές	
συσκευές;	Ναι/	όχι	
	

22. Αν	 η	 απάντηση	 στη	 προηγούμενη	 ερώτηση	 είναι	 αρνητική,	 πιστεύεις	 ότι	 έχουν	
υψηλότερο	ή	χαμηλότερο	επίπεδο	από	το	δικό	σου;	
Υψηλότερο/	χαμηλότερο	
	

23. Θα	 ήθελες	 να	 ενσωματώσεις	 σελίδες	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 σαν	 πλατφόρμες	
επικοινωνίας	και	δουλειάς	στην	τάξη;	
	

24. Η	πολιτική	του	σχολείου	σου	αναφορικά	με	την	εφαρμογή	των	εργαλείων	ΤΠΕ	στην	
τάξη	κρίνεται	ως:	

• Πολύ	καλή	
• Καλή	
• Θα	μπορούσε	να	είναι	καλύτερη	
• Άσχημη	
• Ανύπαρκτη	

	
25. Έχεις	στο	σπίτι	σύνδεση	με	το	διαδίκτυο;	Ναι/	όχι	

	
	

26. Ιεράρχησε	από	1-5	τις	πιο	κάτω	οπτικοακουστικές	συσκευές	ανάλογα	με	το	χρόνο	
που	τις	χρησιμοποιείς	καθημερινά	(5	περισσότερο,	1		λιγότερο).		Αν	δεν	έχεις	καμία	
από	αυτές	τις	συσκευές	ή	αν	ποτέ	δεν	τις	χρησιμοποίησες,	επέλεξε	0.	

• Τηλεόραση	
• Φορητός	Υπολογιστής		
• Desktop	
• Κινητό	Τηλέφωνο	
• Tablet	
• Κονσόλα	Βιντεοπαιχνιδιών	(Wii,	PlayStation,	PSP,	Xbox…)	

	
27. Συμμετέχεις	σε	σελίδες	κοινωνικής	δικτύωσης;	Ναι	/	όχι	

(αν	η	απάντηση	είναι	«	Όχι»	τότε	πήγαινε	στην	ερώτηση	30)	
	

28. Ιεράρχησε	 τα	 πιο	 κάτω	 κοινωνικά	 δίκτυα	 σύμφωνα	 με	 τη	 συχνότητα	 που	 τα	
χρησιμοποιείς,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 ότι	 3	 σημαίνει	 κανονική	 χρήση,	 2	 σημαίνει	
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περιστασιακή	 χρήση	 και	 1	 σημαίνει	 σπάνια	 χρήση.	 Εάν	 δεν	 γνωρίζεις	 ή	 δεν	
χρησιμοποιείς	κανένα	από	αυτά	τα	δίκτυα,	συμπλήρωσε	0.	

• Tuenti	
• Messenger	
• YouTube	
• Facebook	
• MySpace	
• Twitter	
• Chats	Web	
• Google+	
• Snapchat	
• Pinterest	
• Linkedin	

	
	

29. Πόσο	καιρό	χρησιμοποιείς		ιστοσελίδες	κοινωνικής	δικτύωσης;	

• Λιγότερο	από	6	μήνες	
• 6	μήνες	-	1	χρόνο	
• 2	χρόνια	-	3	χρόνια	
• 4	χρόνια	-	5	χρόνια	
• 6	χρόνια	-	7	χρόνια	
• Περισσότερο	από	7	χρόνια	
• Καμία	απάντηση	/	Δε	γνωρίζω	

30. Ποια	μέσα	χρησιμοποιείς		για	να	έχεις		πρόσβαση	στις	ιστοσελίδες	κοινωνικής	
δικτύωσής	σας;	

• Υπολογιστής	
• Φορητός	Υπολογιστής	
• Κινητό	τηλέφωνο	
• Κονσόλα	βιντεοπαιχνιδιών	
• Τηλεόραση	
• Tablet	
• Άλλες	συσκευές	

31. Τι	είδος	προσωπικά	δεδομένα	παρέχεις		για	να	έχεις		πρόσβαση	ή	να	εγγράφεις		σε	
ιστοσελίδες	κοινωνικής	δικτύωσης;	

• Φύλο	
• Όνομα	
• Ηλικία	
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• Πόλη	καταγωγής	
• Ηλεκτρονική	διεύθυνση	
• Το	σχολείο	στο	οποίο	εργάζεσαι	
• Τις	αρέσκειες	και	τα	ενδιαφέροντά	σας	
• Διεύθυνση	
• 	Αριθμό	τηλεφώνου	

32. Πόσες	επαφές	ή	φίλους	έχεις	στις	ιστοσελίδες	κοινωνικής	δικτύωσης	που	
χρησιμοποιείς		περισσότερο;	

• Από	1	μέχρι	50	
• Από	51	μέχρι	100	
• Από	101	μέχρι	150	
• Από	201	μέχρι	250	
• Από	251	μέχρι	300	
• Περισσότερο	από	300	
• Καμία	απάντηση	/	Δε	γνωρίζω	

33.	Όταν	πηγαίνεις		για	ύπνο,	απενεργοποιείς		το	κινητό	σου		τηλέφωνο;	Ναι	/	Όχι	

34.	Εάν	λάβεις		ένα	μήνυμα	στο	κινητό	σου	τηλέφωνο	ενώ	κοιμάσαι,	ξυπνάς		και	απαντάς		
στο	μήνυμα;	Ναι	/	Όχι	

35.	Όταν	παίρνεις		μεσημεριανό	ή	βραδινό	με	την	οικογένειά	σου,	χρησιμοποιείς		το	κινητό	
σου	τηλέφωνο;	Ναι/	Όχι	

36.	 Επέλεξε	 	 μια	 συσκευή	 από	 την	 παρακάτω	 λίστα,	 που	 δεν	 	 θα	 μπορούσες	 	 να	 ζήσεις	
χωρίς	αυτήν	για	περισσότερο	από	μία	μέρα:	

• Φορητός	ηλεκτρονικός	υπολογιστής	
• Ηλεκτρονικός	Υπολογιστής	
• Tablet	
• Κινητό	τηλέφωνο	
• Κοσνόλα	βιντεοπαιχνιδιών	(Wii,	PlayStation,	PSP,	Xbox…)	
• Μπορώ	να	ζήσω	χωρίς	όλες	αυτές	για	μία	μέρα	
• Άλλο	

37.	 Αν	 δούλευες	 	 με	 πλατφόρμες	 ηλεκτρονικής	 μάθησης	 σε	 ένα	 εικονικό	 εκπαιδευτικό	
περιβάλλον	στο	σχολείο	σου,	νομίζεις		ότι	αυτό	θα	συνέβαλε	στην	καλύτερη	ανάπτυξη	ενός	
θέματος;	Ναι	/	Όχι	

38.	 Δημιούργησες	 	 ποτέ	 και/ή	 διαχειρίστηκες	 	 τουλάχιστον	 ένα	 blog	 ή	 κάτι	 παρόμοιο;						
Ναι	/	Όχι	
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39.	Πιστεύεις	 	ότι	θα	χρειαζόσουν		κάποια	εκπαίδευση	στη	χρήση	των	εργαλείων	ICT	στην	
τάξη;			Ναι	/	Όχι	

40.	Θα	ενδιαφερόσουν		/	ήσουν		πρόθυμος		να	παρακολουθήσεις		κάποια	εκπαίδευση	στα	
εργαλεία	ΤΠΕ;	

41.	Αν	είχες		ποτέ	απευθείας		πρόσβαση	σε	ψηφιακό		υλικό	προσαρμοσμένο	για	την	τάξη,	
θα	το	χρησιμοποιούσες;	Ναι	/	Όχι	

42.	Η	εκπαίδευση	στα	εργαλεία	ΤΠΕ		που	πήρες		κατά	την	εκπαιδευτική	σου	καριέρα	ήταν:	

	Κλίμακα:	(Π)	Πολλή,	(Α)	Αρκετή,	(Λ)	Λίγη,	(Κ)	Καθόλου	

• Στη	χρήση	
• Στην	κατανόηση	
• Στη	συμμόρφωση	

43.	Ικανότητα	χρήσης	των	ακόλουθων	εργαλείων:	

Κλίμακα:	(Π)	Πολύ,	(Α)	Αρκετά,	(Λ)	Λίγο,	(Κ)	Καθόλου	

• Τηλεόραση	
• Προβολέας	
• Tablet	
• Κινητό	τηλέφωνο	
• Κονσόλα	βιντεοπαιχνιδιών	(Wii,	PlayStation,	PSP,	Xbox…)	
• Ηλεκτρονικός	Υπολογιστής	
• Διαδίκτυο	
• Ψηφιακός	πίνακας	
• Εργαλεία	της	Microsoft	Office	(Word,	Excel,	Access,	PowerPoint)	
• Φωτογραφική	μηχανή	
• Βιντεοκάμερα	
• Προγράμματα	για	επεξεργασία	βίντεο/ήχου	
• Άλλα	

44.	Οι	δυσκολίες	που	βρίσκεις		να	εισάγεις		τα	εργαλεία	ΤΠΕ		στη		παιδαγωγική	διαδικασία	
είναι	(σημείωσε		τα	σημεία	που	κρίνεις		αναγκαία):	

• Έλλειψη	εκπαίδευσης	
• Έλλειψη	αφομοίωσης	ικανοτήτων	χρήσης	των	εργαλείων	ΤΠΕ	
• Έλλειψη	διαθεσιμότητας	ηλεκτρονικού	εξοπλισμού	στο	σχολείο	σου	
• Έλλειψη	διαθεσιμότητας	ηλεκτρονικού	εξοπλισμού	στο	σπίτι	σου	
• Αύξηση	του		χρόνου	που	ξοδεύεται	σε		δραστηριότητες	
• Δυσκολίες	στη	λήψη	διδακτικού	υλικού	
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• Λίγη	προσαρμογή	των	υλικών	στη	διαθέσιμη	διδακτέα	ύλη	
• Λίγη	προσαρμογή	της	χρήσης	της	μεθοδολογίας	στη	διδακτέα	ύλη	
• Ελάχιστη	αποδοχή	αυτής	της	μεθοδολογίας	από	τους	μαθητές	

45.	 Ανήκεις	 	 σε	 κάποια	 εκπαιδευτική	 σελίδα	 κοινωνικής	 δικτύωσης,	 που	 είναι	 φτιαγμένη	
από	και	για	καθηγητές;	

46.	 Πως	 θα	 αξιολογούσες	 την	 τεχνική	 σου	 ικανότητα	 στα	 ακόλουθα	 εργαλεία	 ΤΠΕ;	
Κλίμακα:		καμία	(Κ	),		αρχάριος	(	Α	)		,		μέτριος	(	Μ	)	,	προχωρημένος	(	Π	),	ειδικός	(	Ε	)	

• Εργαλεία	για	αναζήτηση	πληροφοριών	(	Ex.	Google,	Bing,	Resultr,	etc.	)		

• Εργαλεία	για	λήψη	πληροφοριών	(	EX.	Bloglines,	FeedReader,	etc.	)	

• Εργαλεία	φύλαξης	πληροφοριών	(	Ex.	Delicio.us,	Mr.Wong,	Diigo,	etc.	)	

• Εργαλεία	 παραγωγής	 και	 διοχέτευσης	 πληροφοριών	 (Ex.	 Slideshare,	 You	 Tube,	
Scribd,	Blogger,	Wordpress,	Flickr,	etc	)	

• Εργαλεία	 ειδικά	 κατασκευασμένα	 για	 εκπαιδευτικό	 σκοπό	 (Ex.	 Elgg,	 Moodle,	
Exelearning	etc.	)	

• Εργαλεία	επικοινωνίας	(Ex.	Skype,	Google	Talk,	Twitter,	WikiSpaces,	Facebook,	etc.	)	

• Διοικητικά	και	οργανωτικά	εργαλεία	(Ex.	Google	Calendar,	Eyeos,	Zoho,	etc.	)	

	

47.	 Πόσο	 σημαντικοί	 είναι	 οι	 πιο	 κάτω	 παράγοντες	 	 αναφορικά	 με	 την	 επιμόρφωση	 στη	
εκπαιδευτική	εφαρμογή	των	εργαλείων	ΤΠΕ;	

Κλίμακα	:	Όχι	πολύ	σημαντικοί		,	Σημαντικοί		,	Μάλλον	σημαντικοί	,	Πολύ	σημαντικοί	

• Προσωπικά	ενδιαφέροντα	

• Επαγγελματική	δια	βίου	μάθηση	

• Επαγγελματικές		απαιτήσεις			

• Προσαρμογή	στις	σύγχρονες	εκπαιδευτικές	τάσεις	

48.	 Ιεράρχησε	 από	 το	 1-9	 (	 1	 όχι	 πολύ	 σημαντικό	 και	 9	 πολύ	 σημαντικό	 )	 τις	 πιο	 κάτω	
δηλώσεις		αναφορικά	με	το	ποια	δήλωση	θα	περιέγραφε	καλύτερα	το	κίνητρό	σου	για	μια	
συγκεκριμένη	διαδικασία	επιμόρφωσης	πάνω		στην	εκπαιδευτική	εφαρμογή	των	εργαλείων	
ΤΠΕ:	

• Τα	περιεχόμενα	είναι	αυτά	που	χρειάζομαι	για	τα	μαθήματα	μου	
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• Μπορώ	να	πάρω	εύκολα	την	πληροφόρηση	που	χρειάζομαι	

• Μου	επιτρέπουν	να	συμμετέχω	σε	συνεργατική	εργασία	με	άλλους	συναδέλφους	

• Παίρνω	 περισσότερη	 αυτονομία	 και	 ικανοποίηση	 από	 τη	 δική	 μου	 διαδικασία	
μάθησης	

• Είναι	 δωρεάν	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 μπορώ	 να	 έχω	 πρόσβαση	 σε	 οποιαδήποτε	
περιεχόμενα	

• Μπορώ	να	δημιουργήσω	και	να	συμμετέχω	σε	ομάδες	με	ενδιαφέροντα	παρόμοια	
με	τα	δικά	μου	

• Μου	 αρέσει	 να	 μαθαίνω	 ψάχνοντας	 για	 λύσεις	 στα	 προβλήματα	 που	 συνήθως	
συναντώ	

• Βελτιώνω	με	ευκολία	τις	επαγγελματικές	μου	ικανότητες	

• Μπορώ	εύκολα	να	μεταφέρω	την	γνώση	που	αποκτώ	στη	διδακτική	μου	διαδικασία	

49.	 Ιεράρχησε	τους	ρόλους	που	υποδύεσαι	στην	διδακτική	διαδικασία	όταν	χρησιμοποιείς	
εργαλεία	ΤΠΕ	

Κλίμακα	:	κανένα,	λίγους,	αρκετούς,	πολλούς	

Μεσολαβητής	και	καθοδηγητής	(	μοιράζεται	τις	μαθησιακές	του	εμπειρίες	με	τους	μαθητές	
του:	αμφίδρομη	συζήτηση,	καλλιέργεια			ευαισθησίας			στην	ομάδα	)	

Φύλακας	 και	 μεταβιβαστής	 πληροφοριών	 (ειδικός	 που	 κατέχει	 και	 παρουσιάζει	 τα	
περιεχόμενα	)	

Εμπνευστής	 (	 ξυπνά	το	ενδιαφέρον	των	μαθητών,	την	επιθυμία	να	μάθουν	και	καλλιεργεί		
το	συναίσθημα	της	ικανότητας	επίτευξης	των	στόχων	)	

Προμηθευτής	πόρων	(	παρέχει	στους	μαθητές	εκπαιδευτικά	εργαλεία	)	

Ελεγκτής	(	ο	μοναδικός	αξιολογητής	του	επιπέδου	μάθησης	των	μαθητών	)	

50.	Πιστεύεις	ότι	υπάρχει	περιβάλλον	συνεργασίας	ανάμεσα	στο	εκπαιδευτικό	προσωπικό	
αναφορικά	με	την	εφαρμογή	των	εργαλείων	ΤΠΕ;		Ναι	/	Όχι		

	

	

	


