
Ε2 Ποιο ποσοστό περίπου της συνολικής χρηματοδότησης του 
σχολείου σας, σε μια συνηθισμένη σχολική χρονιά, προέρχεται 
από τις παρακάτω πηγές; 

 
(Παρακαλούμε, συμπληρώστε έναν αριθμό σε κάθε σειρά. Σημειώστε 0 

(μηδέν), εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση από κάποια από αυτές τις πηγές.)  

  % 

α) Δημόσιο φορέα (ΥΠΔΒΜΘ,  Περιφέρεια ή Δήμο)    ____________________________________________________________ _______ 

β) Δίδακτρα μαθητών ή υποχρεωτικές εισφορές γονέων   ____________________________________________________________  

γ) Ευεργέτες, δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες, προσφορές γονέων    ____________________________________________________________  

δ) Άλλη πηγή (π.χ. κυλικείο)   ____________________________________________________________  

 Σύνολο 100% 

 

Ε12 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποτυπώνει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστές των μαθητών που 
φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Γενικού Λυκείου ή Α΄ ΕΠΑ.Λ. 
(ανάλογα με τη βαθμίδα ή/και τον τύπο του σχολείου σας);  

 (Παρακαλούμε, σημειώστε Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.)  

 
 Ναι  Όχι 

α) Το σχολείο διαθέτει μια ή περισσότερες ειδικά εξοπλισμένες 

αίθουσες υπολογιστών/ εργαστήρια που χρησιμοποιούνται 

από τους μαθητές.  
1 2 

β) Το σχολείο διαθέτει έναν αριθμό φορητών υπολογιστών για 

να τους χρησιμοποιούν οι μαθητές (τουλάχιστον τόσους, 

ώστε να επαρκούν για μια τάξη μέσου αριθμού μαθητών).  
1 2 

γ) Το σχολείο παρέχει ένα φορητό υπολογιστή σε κάθε μαθητή. 
1 2 

δ) Κάθε μαθητής φροντίζει να έχει το δικό του φορητό 

υπολογιστή.  1 2 

 



 
 Ναι  Όχι 

ε) Κάθε μαθητής έχει ένα φορητό υπολογιστή ο οποίος 

χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από το σχολείο και κατά 

ένα μέρος από τους ίδιους τους μαθητές ή τους γονείς 

/κηδεμόνες τους.  

1 2 

στ) Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές (επιτραπέζιους 

ή φορητούς) μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 1 2 

ζ) Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές (επιτραπέζιους 

ή φορητούς) εκτός των ωρών διδασκαλίας (π.χ. κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων ή σε ώρες ελεύθερου χρόνου στο 

σχολείο).  

1 2 

 

Ε14 Επηρεάζεται το διδακτικό έργο στο σχολείο σας από τα 
παρακάτω προβλήματα;  

 (Παρακαλούμε, σημειώστε Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.) 

  Καθόλου 

Πολύ 

λίγο Αρκετά Πολύ 

α) Έλλειψη καθηγητών Φυσικών Επιστημών, με 

αποτέλεσμα τα μαθήματα των Φυσικών 

Επιστημών να διδάσκονται από καθηγητές 

διαφορετικής ειδικότητας ή να μη διδάσκονται 

καθόλου  

1 2 3 4 

β) Έλλειψη καθηγητών Μαθηματικών, με αποτέ-

λεσμα τα Μαθηματικά να διδάσκονται από 

καθηγητές διαφορετικής ειδικότητας ή να μη 

διδάσκονται καθόλου  

1 2 3 4 

γ) Έλλειψη φιλολόγων, με αποτέλεσμα το 

μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας/Λογοτεχνίας να διδάσκεται από 

καθηγητές διαφορετικής ειδικότητας ή να μη 

διδάσκεται καθόλου  

1 2 3 4 

δ) Έλλειψη καθηγητών άλλων ειδικοτήτων, με 

αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα μαθήματα να 

διδάσκονται από καθηγητές διαφορετικής 

ειδικότητας ή να μη διδάσκονται καθόλου 

1 2 3 4 



  Καθόλου 

Πολύ 

λίγο Αρκετά Πολύ 

ε) Ελλείψεις στον εξοπλισμό του εργαστηρίου 

Φυσικής - Χημείας  1 2 3 4 

στ) Ελλείψεις σε διδακτικό υλικό (π.χ. βιβλία)  
1 2 3 4 

ζ) Έλλειψη ή ανεπάρκεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για τη διδασκαλία   1 2 3 4 

η) Αδυναμία ή δυσκολία πρόσβασης στο 

διαδίκτυο  1 2 3 4 

θ) Έλλειψη ή ανεπάρκεια εκπαιδευτικού 

λογισμικού 1 2 3 4 

ι) Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικού στη βιβλιοθήκη  
1 2 3 4 

ια) Έλλειψη ή ανεπάρκεια κτιριακών 

εγκαταστάσεων  
1 2 3 4

ιβ) Έλλειψη ή ανεπάρκεια θέρμανσης /ψύξης και 

φωτισμού  
1 2 3 4

ιγ) Έλλειψη ή ανεπάρκεια χώρων διδασκαλίας 

(π.χ. αίθουσες διδασκαλίας)  1 2 3 4

 


