
Καλωσορίσατε στην «Έρευνα για υποδομές ΤΠΕ στα Γυμνάσια και Υποβολή 
πρότασης/αιτήματος για Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας». 

 

Για την συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου απαιτούνται τα στοιχεία 
πρόσβασης  της  σχολικής  μονάδας  σας  στο  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  (ΠΣΔ). 
Πληκτρολογήστε αντίστοιχα το όνομα χρήστη (user  id) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασης 
(password) που χρησιμοποιείτε για το email του σχολείου σας ή για την πρόσβαση στο ΠΣΔ, 
και στη συνέχεια επιλέξτε "Είσοδος".  

Το  ηλεκτρονικό  ερωτηματολόγιο  θα  είναι  ενεργό  και  διαθέσιμο  από  την  Δευτέρα 
21/06/2010 έως και την Τετάρτη 30/06/2010. 

Όνομα Χρήστη: 
Κωδικός: 
Είσοδος 
 

Για  προβλήματα  ή  απορίες  σε  σχέση  με  το  παρόν  ερωτηματολόγιο  επικοινωνήστε  με  το  helpdesk  του  Υπ. 
Παιδείας ΔΒΜΘ για  τα Διαδραστικά  Συστήματα  (τηλεφωνικό  κέντρο: 210 344 3945,  διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: iwb_helpdesk@ypepth.gr). 

 

Έρευνα για υποδομές ΤΠΕ στα Γυμνάσια και 
Υποβολή πρότασης/αιτήματος για Διαδραστικά 

Συστήματα Διδασκαλίας 
 

Παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: 

(# οι παρατηρήσεις επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα του ερωτηματολογίου) 

i.  Στις ερωτήσεις με κόκκινο αστερίσκο (*) η απάντηση είναι υποχρεωτική. 

ii. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί για τις βασικές 
λειτουργίες  και  τεχνολογικές  ιδιαιτερότητες  διαφορετικών  Διαδραστικών  Συστημάτων 
Διδασκαλίας  που  υφίστανται  στην  αγορά.  Περισσότερες  πληροφορίες  θα  βρείτε  στη 
σχετική    εγκύκλιο,  καθώς  και   σε  μία  σύντομη  παρουσίαση/οδηγό    για  Διαδραστικά 
Συστήματα. 

iii. Για προβλήματα ή απορίες σε σχέση με το παρόν ερωτηματολόγιο επικοινωνήστε με το 
helpdesk του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ για τα Διαδραστικά Συστήματα (τηλεφωνικό κέντρο:  210 
344 3945, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: iwb_helpdesk@ypepth.gr). 

 

 

 

http://www.ypepth.gr/ktp/survey/iwb_egyklios.pdf
http://www.ypepth.gr/ktp/survey/iwb_guide.pdf
http://www.ypepth.gr/ktp/survey/iwb_guide.pdf


 

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου είναι η 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 
 

Το σύνολο των ερωτήσεων του παρόντος ερωτηματολογίου είναι 21. 



Στοιχεία Επικοινωνίας Σχολικής Μονάδας 

1.1. * Όνομα Σχολικής Μονάδας: (αλφαριθμητικό πεδίο) 
 

 

* Κωδικός Σχολείου: (αριθμητικό πεδίο) 
 

 

1.2. * Γραφείο: (# λίστα  επιλογής γραφείου) 
# 

 

1.3. * Διεύθυνση ΔΕ: (#λίστα επιλογής ΔΕ) 
# 

 

1.4. Ταχυδρομική Διεύθυνση: (αλφαριθμητικά πεδία) 
Τ.Κ.   
Οδός και Αριθμός   
Δήμος   

 

1.5. Τρόποι Επικοινωνίας: (# αλφαριθμητικό πεδίο) (## αριθμητικό πεδίο) 
 *α) Τηλ.1: ## 
   β) Τηλ.2: ## 
   γ) Fax:## 
* δ) eMail:# 

1.6. * Υπεύθυνος Επικοινωνίας: (αλφαριθμητικά πεδία) 
Ονοματεπώνυμο   

Email   

 

1.7. * Σχολική Επιτροπή:  
Διευκρίνιση:  Η  απάντηση  στα  πεδία  "Δήμος"  και  "Νομός"  να  δοθεί  στην  ονομαστική,  με  κεφαλαία 
γράμματα, ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς συντομογραφίες. Παράδειγμα, τα τρία πεδία για την   «9η 
Σχ. Επιτροπή Αγ. Παρασκευής, Ν.Αττικής» θα είναι:  «9» «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» «ΑΤΤΙΚΗ». 

 

Α.Α. Σχολικής Επιτροπής    

Δήμος   

Νομός   



2. Στοιχεία Ανθρωπίνου Δυναμικού 

2.1.   *  Ποιος  είναι  ο  προβλεπόμενος  αριθμός  τμημάτων  του 
Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2010‐2011 ; ( αριθμητικά πεδία) 

  Προβλεπόμενος αριθμός 
τμημάτων 

Τάξη Α΄   
Τάξη Β΄   
Τάξη Γ΄   
Διευκρίνιση:  Εισάγετε αντίστοιχα το «0» (μηδέν) όταν δεν υπάρχει τμήμα. 

2.2. *  Ποιος  είναι  ο  αριθμός  των  υπηρετούντων  εκπαιδευτικών  στο 
Γυμνάσιο,  πόσοι    έχουν  πιστοποιηθεί  στις  ΤΠΕ  και  πόσοι  (πλην 
των  καθηγητών  Πληροφορικής)  χρησιμοποιούν  τις  ΤΠΕ  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία; ( αριθμητικά πεδία) 

  Αριθμός Εκπαιδευτικών 
Σύνολο υπηρετούντων   
Με πιστοποίηση Α΄ 
Επιπέδου 

 

Με πιστοποίηση Β΄ 
Επιπέδου 

 

Χρησιμοποιούν ΤΠΕ 
περιστασιακά 

 

Χρησιμοποιούν ΤΠΕ 
συστηματικά 

 

Διευκρίνιση:  Εισάγετε αντίστοιχα το «0» (μηδέν) όταν δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι 
καθηγητές ή καθηγητές που να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. 

 

2.3. * Αποτελεί η σχολική μονάδα σας πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης 
Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) ;   

Όχι 
Α΄ Επιπέδου 
Β΄ Επιπέδου 
 

 

 

 

 

 



3. Στοιχεία Υποδομών ΤΠΕ 
 

3.1. * Πόσους λειτουργικούς Η/Υ και πόσους βιντεοπροβολείς  (video 
projector)  διαθέτει η σχολική μονάδα... 
(αριθμητικό πεδίο) 

  Αριθμός 
…Η/Υ στο Εργαστήριο Πληροφορικής;   

… Η/Υ  ερούς Η/Υ  σε άλλες αίθουσες 
διδασκαλίας; 

(σταθ )  

… Η/Υ (φορητούς Η/Υ) για τη διδασκαλία;   
… Η/Υ για διοικητικές εργασίες (γραφείο 
διευθυντής, γραμματεία, γραφείο καθηγητών, 
κ.α.); 

 

… βιντεοπροβολείς (video projectors)   
Διευκρίνιση:  Εισάγετε αντίστοιχα το «0» (μηδέν) όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος Η/Υ ή 
βιντεοπροβολέας. 

 

3.2. * Διαθέτει η σχολική μονάδα ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο;  
   
Ναι, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
(ΠΣΔ). 

Ναι, μέσω εμπορικού παρόχου υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
Όχι, αλλά διαθέτει απλή σύνδεση (PSTN ή ISDN) 
στο Διαδίκτυο. 
Όχι, διότι δεν διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 

Ποια είναι η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης; 

# 
(# λίστα επιλογής ταχυτήτων 1,2,4,8,16,24 Mbps, conditional question – εφόσον επιλεγεί 
απάντηση για ευρυζωνική σύνδεση) 

3.3. *  Ποιος  ο  αριθμός  των  αιθουσών  της  σχολικής  μονάδας  που 
διαθέτουν  δικτυακές υποδομές ;  ( αριθμητικά πεδία) 

  Αριθμός 
Αιθουσών 

Δομημένη καλωδίωση δικτύου στο κτίριο (μία 
πρίζα δικτύου ανά αίθουσα διδασκαλίας) 

 

Δομημένη καλωδίωση δικτύου εντός της 
αίθουσας (πολλές πρίζες δικτύου στην αίθουσα 

 



διδασκαλίας) 
Ασύρματο δίκτυο (πόσες αίθουσες υπάρχουν 
στην εμβέλειά του) 

 

Διευκρίνιση:  Εισάγετε αντίστοιχα το «0» (μηδέν) όταν δεν διαθέτετε συγκεκριμένο τύπο 
δικτυακών υποδομών. 

 

3.4. Πόσα  Διαδραστικά  Συστήματα    διαθέτει  ήδη  η  σχολική  μονάδα 
σας ανά κατηγορία αίθουσας; ( αριθμητικά πεδία) 

  Συνολικός 
Αριθμός 

Διαδραστικών 
Συστημάτων 

Αίθουσες 
Γενικής 
Παιδείας 

Εργαστήριο 
Πληροφορικής 

Εργαστήριο 
Φυσικών 
Επιστημών 

Εργαστήριο 
Τεχνολογίας 

Αίθουσες 
Πολλαπλών 
Χρήσεων 

Βιβλιοθήκη  Άλλες

Διαδραστικά 
Συστήματα 

               

 

3.5. Εφόσον  η  σχολική  μονάδα  σας  διαθέτει  ήδη  Διαδραστικά 
Συστήματα,  πόσα  είναι  και  σε  ποιες  τάξεις  χρησιμοποιούνται 
αυτά; ( αριθμητικά πεδία) 

  Τάξη Α΄  Τάξη Β΄  Τάξη Γ΄ 

Διαδραστικά Συστήματα

Τύπου 1 
     

Διαδραστικά Συστήματα

Τύπου 2 
     

Διαδραστικά Συστήματα

Τύπου 3 
     

Διαδραστικά Συστήματα

Τύπου 4 
 

     

Διαδραστικά Συστήματα

Τύπου 5 
 

     

 



4. ΠΡΟΤΑΣΗ/ ΑΙΤΗΜΑ για Διαδραστικά Συστήματα  
Πεδίο  βοήθειας:    Περισσότερες  πληροφορίες  ή  ορισμούς    για  τα  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  ενός 
Διαδραστικά Συστήματα θα βρείτε εδώ. 

4.1. * Πόσα Διαδραστικά Συστήματα και  τι  τύπου θα προτείνατε για 
εγκατάσταση  στο  πλαίσιο  του  πιλοτικού  προγράμματος  της 
σχολικής μονάδας σας; 

 
Διαδραστικά 

Συστήματα Τύπου 1 
Διαδραστικά 

Συστήματα Τύπου 2 
Διαδραστικά 

Συστήματα Τύπου 3 
Διαδραστικά 

Συστήματα Τύπου 4 
Διαδραστικά 

Συστήματα Τύπου 5 

Αριθμός 
Διαδραστικών 
Συστημάτων 

         

( αριθμητικά πεδία) 

Διευκρίνιση:  Εισάγετε αντίστοιχα το «0» (μηδέν) όταν δεν επιθυμείτε κάποιο τύπο Διαδραστικών Συστημάτων. 

4.2. *  Κατά  πόσο  πιστεύετε  ότι  τα  Διαδραστικά  Συστήματα  θα 
μπορέσουν  να  ενταχθούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  στο 
σχολείο σας; (Από 1= «καθόλου» έως 5= «πάρα πολύ») 
1  2  3  4 5 

     

 

4.3. * Ποιο ποσοστό  των εκπαιδευτικών του σχολείου σας πιστεύετε 
ότι  θα  αξιοποιήσουν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  τα 
Διαδραστικά Συστήματα; 

<20%  <40%  <60%  <80%  <100% 

     

 

4.4. *  Υπάρχει  δυνατότητα  αυξημένης  ασφάλειας  (π.χ.  λουκέτο, 
πόρτα  ασφαλείας,  συναγερμός,  κλπ)  των  χώρων  όπου  θα 
εγκατασταθούν τα Διαδραστικά Συστήματα;  

  Ναι   

Όχι   

 

Προσδιορίστε:  

 
(πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου μπορεί να συμπληρωθεί το σύστημα ασφαλείας που 
χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο σχολείο – conditional question – εφόσον επιλεγεί θετική 
απάντηση) 

 

http://www.ypepth.gr/ktp/survey/iwb_guide.pdf


4.5. *  Υπάρχει  εκπαιδευτικός  στο  σχολείο  σας  (κατά  προτεραιότητα 
πιστοποιημένος  στις  ΤΠΕ  Β΄  Επιπέδου)  διατεθειμένος  να 
αναλάβει  την  υποστήριξη  της  αξιοποίησης  των  τεχνολογιών  με 
μείωση του διδακτικού του έργου; 

  Ναι   

Όχι   

 

Ειδικότητα προτεινόμενου εκπαιδευτικού: 

 

(μικρό αλφαριθμητικό  πεδίο) 

Διευκρίνιση: Η απάντηση στο πεδίο "Κλάδος" να δοθεί με κεφαλαία γράμματα, να 
μεσολαβεί κενό μεταξύ του ΠΕ και του αριθμού καθώς και ο αριθμός να αποτελείται πάντα 
από δύο ψηφία, π.χ. αν ο προτεινόμενος εκπαιδευτικός είναι θεολόγος να συμπληρωθεί 
"ΠΕ 01". 

 

4.6. Αναφέρατε  πληροφορίες  που  δεν  καλύφθηκαν  από  το 
ερωτηματολόγιο  και  θεωρείτε  σημαντικές  σχετικά  με  τα 
Διαδραστικά Συστήματα. 

 
 
 
 

(μεγάλο αλφαριθμητικό  πεδίο) 

 

 

Το ερωτηματολόγιο σχετικά με την έρευνα για υποδομές ΤΠΕ στα Γυμνάσια και την 
υποβολή πρότασης/αίτησης για Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας 
ολοκληρώθηκε. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! 
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