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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, αισθάνομαι 
περισσότερο ικανός/ή να δημιουργήσω 
φωτογραφίες (συμπεριλαμβανομένης 
της λήψης και της επεξεργασίας). 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, κατάλαβα καλύτερα ότι 
οι πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μπορεί να έχουν διαφορετική 
σημασία για διαφορετικούς ανθρώπους. 

    

 

Αυτή η δραστηριότητα με βοήθησε να 
σκεφτώ την ιδιωτική μου ζωή και την 
ιδιωτική ζωή των άλλων. 

    
 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, νιώθω μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση στο να αποφασίζω ποια 
πορτρέτα θα κοινοποιήσω. 

    

 

 
 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ και αντιλαμβανόμενη αξία/χρησιμότητα του Εργαστηρίου 
3. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό συμφωνία 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 μένα. 

     

Θεωρώ επαρκή τη διάρκεια του εργαστηρίου που 
βασίζεται στις τέχνες 
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Είμαι ικανοποιημένος/η από το ψηφιακό εργαλείο του 
εργαστηρίου. 

     

Πιστεύω ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι εύκολο και 
φιλικό στη χρήση. 

     

Απόλαυσα πολύ αυτό το εργαστήριο. 
     

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 
 
____________________________________________________________________________ 
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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, αισθάνομαι πιο 
ικανός/ή να δημιουργήσω φωτογραφίες 
(συμπεριλαμβανομένης της λήψης και 
της επεξεργασίας). 

    

 

Αυτή η δραστηριότητα με βοήθησε να 
σκεφτώ την ιδιωτική μου ζωή και την 
ιδιωτική ζωή των άλλων. 

    
 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι μεγαλύτερη 
επίγνωση του πώς ο τρόπος με τον οποίο 
αναπαριστώ ένα άτομο επηρεάζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι άλλοι βλέπουν 
αυτό το άτομο.  

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, νιώθω μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση στο να αποφασίζω ποια 
πορτρέτα θα κοινοποιήσω. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι πιο 
ικανός/ή να κατανοήσω τη σημασία των 
εικόνων . 
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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 μένα. 

     

Θεωρώ επαρκή τη διάρκεια του εργαστηρίου που 
βασίζεται στις τέχνες 

     

Είμαι ικανοποιημένος/η από το ψηφιακό εργαλείο του 
εργαστηρίου.  

     

Πιστεύω ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι εύκολο και 
φιλικό στη χρήση. 

     

Απόλαυσα πολύ αυτό το εργαστήριο. 
     

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  
 
 
____________________________________________________________________________ 
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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 οργανώνω το ψηφιακό περιεχόμενο 
(π.χ. έγγραφα, εικόνες, βίντεο) 
χρησιμοποιώντας φακέλους ή ετικέτες 
για να τα βρίσκω αργότερα. 

    

 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι ότι έχω 
περισσότερες γνώσεις σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων κατά τη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(π.χ.: ρυθμίσεις απορρήτου, σύμβαση 
για την εγγραφή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). 

    

 

Αυτή η δραστηριότητα με βοήθησε να 
σκεφτώ την ιδιωτική μου ζωή και την 
ιδιωτική ζωή των άλλων.  

    
 

Αφού συμμετείχα σε αυτή τη 
δραστηριότητα, αισθάνομαι μεγαλύτερη 
επίγνωση του πώς ο τρόπος με τον οποίο 
αναπαριστώ ένα άτομο επηρεάζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι άλλοι βλέπουν 
αυτό το άτομο.  
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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 μένα. 

     

Θεωρώ επαρκή τη διάρκεια του εργαστηρίου που 
βασίζεται στις τέχνες. 

     

Είμαι ικανοποιημένος/η από το ψηφιακό εργαλείο του 
εργαστηρίου. 

     

Πιστεύω ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι εύκολο και 
φιλικό στη χρήση. 

     

Απόλαυσα πολύ αυτό το εργαστήριο.  
     

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 
 
 
____________________________________________________________________________ 


