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Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει στοιχεία για τον αντίκτυπο της 
δραστηριότητας. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν με 
συγκεντρωτικό τρόπο. (Περισσότερα στοιχεία μπορούν να προστεθούν στην εισαγωγή ανάλογα 
με τα συμφραζόμενα της δραστηριότητας) 
____________________________________________________________________________ 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ (ερωτήσεις μπορούν να προστεθούν ή να αντικατασταθούν ανάλογα με 
τα συμφραζόμενα της δραστηριότητας) 
1. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο εργαστήριο σαν κι αυτό (για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επεξεργασίας εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης); □Ναι  □Όχι 
 

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ  
2. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα:  
 

 Διαφωνώ 
κάθετα 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

  Δεν 
γνωρίζω 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, γνωρίζω καλύτερα πώς 
να προσανατολίζω τους μαθητές και τους 
συναδέλφους μου σε ζητήματα 
απορρήτου και νομοθεσίας για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι 
περισσότερο συνειδητοποιημένος/η 
σχετικά με το ότι τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης επηρεάζουν την καθημερινή 
ζωή των νέων.  

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, έχω καλύτερη επίγνωση 
του ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν 
και να ταυτίζονται με διαφορετικούς 
πολιτισμούς.  

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι πιο ικανός/η 
να ευαισθητοποιήσω τους νέους για το 
ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
επιτρέπουν τους ανθρώπους να 
συνδέονται για έναν συλλογικό στόχο.  

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αναγνωρίζω νέα 
παιδαγωγικά εργαλεία που μπορώ να 
χρησιμοποιήσω (π.χ. χρήση 
δραστηριοτήτων βασισμένων στις τέχνες, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
τεχνολογιών).   
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ και αντιλαμβανόμενη αξία/χρησιμότητα του Εργαστηρίου 
3. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα:  

 

 
Διαφωνώ 

κάθετα 
Διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Δεν 
γνωρίζω 

Πιστεύω ότι τα θέματα του προγράμματος 
(εκπροσώπηση μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών και 
υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) 
είναι σημαντικά για τους νέους/μαθητές. 

     

Θεωρώ ότι τα θέματα που πραγματεύεται το 
εργαστήριο (εκπροσώπηση μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης) είναι συναφή με το πεδίο υλοποίησης του 
προγράμματος 

     

Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται στις 
τέχνες είναι κατάλληλες για το κοινό, τους 
νέους/μαθητές 

     

Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται στις 
τέχνες είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση των θεμάτων 
του εργαστηρίου (αναπαράσταση μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης). 

     

Θεωρώ επαρκή τη διάρκεια των εργαστηρίων που 
βασίζονται στις τέχνες. 

     

Θεωρώ ότι η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε μπόρεσε 
να προσφέρει υψηλού επιπέδου δεξιότητες στους νέους 
που συμμετείχαν. 

     

Θεωρώ ότι η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε ήταν 
ικανή να τονώσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση των 
νέων που συμμετείχαν. 

     

Θεωρώ ότι η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε μπόρεσε 
να διεγείρει τον προβληματισμό και τη δημιουργική 
έκφραση των νέων που συμμετείχαν. 

     

Είμαι ικανοποιημένος/η από την δραστηριότητα που 
υλοποιήθηκε. 

     

Είμαι ικανοποιημένος/η από το ψηφιακό εργαλείο του 
εργαστηρίου. 

     

Πιστεύω ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι εύκολο και 
φιλικό προς τον χρήστη.  

     

Είμαι ικανοποιημένος/η από τον «Οδηγό 
Εκπαιδευτικού» που δόθηκε. 

     

Πιστεύω ότι ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού» είναι ένα 
χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο. 

     

Γνωστοποίησα αυτό το πρόγραμμα σε άλλους 
(οικογένεια, συναδέλφους).  
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4. Υποδείξτε ποια θεωρείτε «δυνατά» σημεία αυτού του εργαστηρίου 
 
____________________________________________________________________________ 

5. Υποδείξτε ποια θεωρείτε αδύναμα σημεία αυτού του εργαστηρίου 
 
____________________________________________________________________________ 
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Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει στοιχεία για τον αντίκτυπο της 
δραστηριότητας. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν με 
συγκεντρωτικό τρόπο.  (Περισσότερα στοιχεία μπορούν να προστεθούν στην εισαγωγή 
ανάλογα με τα συμφραζόμενα της δραστηριότητας) 

 

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ (ερωτήσεις μπορούν να προστεθούν ή να αντικατασταθούν ανάλογα με 
τα συμφραζόμενα της δραστηριότητας) 
1. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο εργαστήριο σαν κι αυτό (για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επεξεργασίας εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης); □Ναι   □Όχι 

 

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 
2. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα:  

 
 Διαφωνώ 

κάθετα 
Διαφωνώ Συμφων

ώ 
Συμφων

ώ 
απόλυτα  

  Δεν 
γνωρίζω 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, γνωρίζω καλύτερα πώς 
να οργανώνω το ψηφιακό περιεχόμενο 
(π.χ. έγγραφα, εικόνες, βίντεο) 
χρησιμοποιώντας φακέλους ή ετικέτες 
για να τα βρίσκω αργότερα. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, γνωρίζω καλύτερα πώς 
να μοιράζομαι πληροφορίες και 
εκπαιδευτικούς ψηφιακούς πόρους, ώστε 
οι μαθητές να μπορούν να τους 
χρησιμοποιούν και να τους 
προσαρμόζουν σεβόμενοι τα πνευματικά 
δικαιώματα και τις σχετικές άδειες 
χρήσης. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, γνωρίζω καλύτερα πώς 
να προσανατολίζω τους μαθητές και 
συναδέλφους μου σε ζητήματα 
απορρήτου και νομοθεσίας για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, έχω καλύτερη επίγνωση 
του ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν 
και να ταυτίζονται με διαφορετικούς 
πολιτισμούς. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι πιο ικανός 
να ευαισθητοποιήσω τους νέους για το 
ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
συνδέονται για έναν συλλογικό στόχο 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αναγνωρίζω νέα 
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παιδαγωγικά εργαλεία που μπορώ να 
χρησιμοποιήσω (π.χ. χρήση 
δραστηριοτήτων βασισμένων στις τέχνες, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
τεχνολογιών) 

 
 

 
 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ και αντιλαμβανόμενη αξία/χρησιμότητα του Εργαστηρίου 
3. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό συμφωνία σας με τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας 

την κλίμακα:  

 

 
Διαφωνώ 

καθετα Διαφωνώ Συμφωνώ  
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Δεν 
γνωρίζω 

Πιστεύω ότι τα θέματα του εργαστηρίου (εκπροσώπηση 
μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών και υπεύθυνη χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) είναι σημαντικά για 
τους νέους/μαθητές. 

     

Θεωρώ ότι τα θέματα που πραγματεύεται το 
εργαστήριο (εκπροσώπηση μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης) είναι συναφή με το πεδίο υλοποίησης του 
προγράμματος. 

     

Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται στις 
τέχνες είναι κατάλληλες για το κοινό, τους 
νέους/μαθητές 

     

Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται στις 
τέχνες είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση των θεμάτων 
του έργου (αναπαράσταση μέσω των ψηφιακών 
τεχνολογιών και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης). 

     

Θεωρώ επαρκή τη διάρκεια των εργαστηρίων που 
βασίζονται στις τέχνες. 

     

Θεωρώ ότι η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε μπόρεσε 
να προσφέρει υψηλού επιπέδου δεξιότητες στους νέους 
που συμμετείχαν. 

     

Θεωρώ ότι η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε ήταν 
ικανή να τονώσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση των 
νέων που συμμετείχαν.  

     

Θεωρώ ότι η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε μπόρεσε 
να διεγείρει τον προβληματισμό και τη δημιουργική 
έκφραση των νέων που συμμετείχαν. 

     

Είμαι ικανοποιημένος από την δραστηριότητα που 
υλοποιήθηκε. 

     

Είμαι ικανοποιημένος από το ψηφιακό εργαλείο του 
εργαστηρίου. 

     

Πιστεύω ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι εύκολο και 
φιλικό προς τον χρήστη. 

     

Είμαι ικανοποιημένος από τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού» 
που προσφέρθηκε. 
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Πιστεύω ότι ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού» είναι ένα 
χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο. 

     

Γνωστοποίησα αυτό το πρόγραμμα σε άλλους 
(οικογένεια, συναδέλφους) 

     

 
4. . Υποδείξτε ποια θεωρείτε «δυνατά» σημεία αυτού του εργαστηρίου 
 
____________________________________________________________________________ 

 
5. Υποδείξτε ποια θεωρείτε αδύναμα σημεία αυτού του εργαστηρίου 
 
____________________________________________________________________________ 
 


