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Παρακολουθήσατε μαθήματα OnLine εν μέσω της καραντίνας;

Ναι
94.0%

Όχι
6.0%



Ποια προγράμματα χρησιμοποιεί το τμήμα σας για εξ' αποστάσεως διδασκαλία;

(πολλαπλών επιλογών)

30%
84%

12%

10%

4%

5%

Skype for business

ZOOM

Google meet

Microsoft Teams

WEBEX

Άλλο



Ποια από τα παρακάτω προβλήματα αντιμετωπίσατε στην παρακολούθηση των 
OnLine μαθημάτων; (Μέχρι 2 επιλογές)

68%

38%

28%

10%

Κακή σύνδεση στο διαδίκτυο

Κακή οργάνωση των καθηγητών

Μη διάθεση των απαραίτητων 
τεχνικών υποδομών

Άλλο



Με τι από τα παρακάτω συμφωνείτε όσον αφορά την τηλεκπαίδευση; (Μέχρι 2 
επιλογές)

35%

11%

88%

29%

5%

Έχω περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ 
με τη σχολή μου

Γίνεται καλύτερη διαχείριση των 
εξετάσεων

Δε χρειάζεται να μετακινηθώ

Η πλειοψηφία των φοιτητών έχει 
πρόσβαση σε αυτή

Η διαδικασία δεν διαφέρει από τη δια 
ζώσης διδασκαλία



Διαμένετε στην πόλη όπου βρίσκεται το ίδρυμα όπου φοιτάτε;

Ναι, διαμένω
49.0%

Όχι, έχω φύγει 
λόγω covid 19

34.0%

Όχι, δεν 
διαμένω

17.0%



Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι καθηγητές σας με το σύστημα της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας;

Πολύ/Αρκετά
63.0%

Λίγο/Καθόλου
37.0%



Πιστεύετε ότι στο μέλλον:

4%

47%

49%

Η τηλεκπαίδευση θα πρέπει να 
συνεχιστεί

Με την εξάλειψη της νόσου η 
εκπαίδευση θα πρέπει να γυρίσει στα 

προηγούμενα δεδομένα

Θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός 
τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης 

εκπαίδευσης



Υπάρχουν μαθήματα πρακτικά ή εργαστήρια, τα οποία δεν μπορούν να 
υποστηριχτούν μέσω της τηλεκπαίδευσης;

Ναι
85.0%

Όχι
15.0%



Αισθάνεστε αποκομμένοι από το αίσθημα της κοινωνικής συναναστροφής, της 
συλλογικότητας και της συνεργασίας;

Πολύ/Αρκετά
75.0%

Λίγο/Καθόλου
25.0%



Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την οργάνωση και διεξαγωγή των μαθημάτων 
μέσω της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης στο τμήμα σας;

Πολύ/Αρκετά
56.0%

Λίγο/Καθόλου
44.0%



Πιστεύετε ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων μέσω τηλεκπαίδευσης στο τμήμα σας 
είναι:

Διαβλητή
67.0%

Αδιάβλητη
33.0%



Δεδομένης της τηλεκπαίδευσης, πιστεύετε ότι οι απαιτήσεις των καθηγητών στην 
εξ αποστάσεως εξεταστική πρέπει να είναι :

Ίδιες με της δια 
ζώσης 

εξεταστικής
34.0%

Λιγότερες 
απαιτήσεις

55.0%

Περισσότερες 
απαιτήσεις

11.0%



Συνολικά η εμπειρία σας με την τηλεκπαίδευση είναι:

Θετική/ 
Μάλλον θετική

52.0%

Αρνητική/ 
Μάλλον 
αρνητική

37.0%

ΔΓ/ΔΑ
11.0%



Πιστεύετε ότι τα μοντέλα τηλεκπαίδευσης, τα οποία μπορεί και στο μέλλον να 
παραμείνουν, μπορούν να δώσουν :

32%

3%

54%

11%

Το ίδιο καλούς επιστήμονες με 
το προηγούμενο σύστημα

Καλύτερους επιστήμονες από 
το προηγούμενο σύστημα

Χειρότερους επιστήμονες από 
το προηγούμενο σύστημα

ΔΓ/ΔΑ


