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Λουκάκη Ελένη

Προπτυχιακή φοιτήτρια 1ου έτους στη σχολή
Βοηθών Εργοθεραπείας

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε:

Κατά την περίοδο της πανδημίας και κυρίως λόγω της
καραντίνας, νιώθω απομονωμένη και φοβισμένη για τις
συνθήκες που επικρατούν γύρω μου.  Ωστόσο, τον
ελεύθερό μου χρόνο τον εκμεταλλεύτηκα, διαβάζοντας
βιβλία και κάνοντας γυμναστική είτε έξω είτε στο σπίτι.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Με βάση τη δική μου εμπειρία και τα δικά μου
αποτελέσματα, θεωρώ πως η εξ αποστάσεως διδασκαλία
δεν βοήθησε το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών, διότι
μέσω της τηλεκπαίδευσης δεν υπάρχει μεταδοτικότητα,
διάλογος και σωστή παρακολούθηση που χρειάζεται και
απαιτείται.  

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό;

Λόγω των διαδικτυακών μαθημάτων, πιστεύω πως οι
εξετάσεις θα δυσκολέψουν τους μαθητές, καθώς η
κατανόηση του μαθήματος όταν πραγματοποιείται δια



ζώσης είναι καλύτερη και σε αυτό βοηθάει η
μεταδοτικότητα του καθηγητή προς τον μαθητή.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Έχοντας μπει στο πρώτο έτος της σχολής μου, διανύοντας
ήδη την περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας, μη
γνωρίζοντας κανέναν, μέσω της τηλεκπαίδευσης και
μέσω των social media ήταν δύσκολο να αναπτύξω
διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμφοιτητές μου. Όμως,
με τη διεξαγωγή ομαδικών εργασιών, κατάφερα να
αναπτύξω μια επικοινωνιακή σχέση με τους
περισσότερους.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Θεωρώ ότι οι καθηγητές θα ήταν το ίδιο προσιτοί στην
επίλυση αποριών και στα μαθήματα που θα
πραγματοποιούνταν διά ζώσης.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Βλέποντας το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών να
αποτυγχάνουν στην εξεταστική περίοδο μέσω αυτής της
μεθόδου, πιστεύω πως δε θα παραμείνει και με το πέρας
της πανδημίας.



Σκουλαριώτης Δημήτριος

Προπτυχιακός φοιτητής 3ου έτους στη σχολή
Κοινωνικής Εργασίας

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Στην περίοδο της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος 2020), με
είχε κυριεύσει το άγχος, ο φόβος και η περιέργεια για την
πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε. Ενώ, τη συγκεκριμένη
περίοδο, αν και τα κρούσματα έχουν φτάσει στα ύψη,
είμαι ψύχραιμος, τηρώ τα απαραίτητα μέτρα και με
χαρακτηρίζει το συναίσθημα της αισιοδοξίας.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Κατά ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω πως ναι. Φυσικά είναι
στο χέρι του κάθε καθηγητή πώς θα οργανώσει το μάθημά
του, ώστε οι φοιτητές να το παρακολουθούν με προσοχή
και συγκέντρωση.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Στην περίοδο της εξεταστικής, με τον συγκεκριμένο τρόπο
δεν υπάρχει ισοτιμία. Για παράδειγμα, κάποιοι φοιτητές
μπορούν να οργανώσουν μία ομαδική συνομιλία σε
κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να παρέχουν
βοήθεια ο ένας στον άλλο. 



Φυσικά, αυτό εξαρτάται και πάλι από τον εκάστοτε
καθηγητή.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Συνεχίζουμε να κρατάμε επαφές μέσω των social media,
αλλά δε συγκρίνεται με τις κοντινές επαφές, τις οποίες
είχαμε στο πρώτο και το δεύτερο έτος της φοίτησής μας.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Στο τμήμα μου οι καθηγητές είναι προσιτοί, καθώς η
αρωγή τους είναι πολύτιμη, τόσο στο τέλος της διάλεξης,
όσο και με αποστολή email. Επίσης, αν κάποιο email δε
διευκρινιστεί με σωστό τρόπο, οι καθηγητές συζητάνε με
το φοιτητή ή τη φοιτήτρια στο διάλλειμα του μαθήματος ή
στο τέλος της διάλεξης.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Πιστεύω ότι θα παραμείνει, διότι αποδείχθηκε ότι είναι
μία διαδικασία που θα επιλύσει πολλά προβλήματα σε
κάθε πανεπιστήμιο, εφόσον έχει οργανωθεί σωστά και δε
δημιουργούνται τεχνικά προβλήματα.



Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Η περίοδος της πανδημίας είναι δύσκολή τόσο για εμένα
όσο και για την οικογένεια μου. Επιβαρυνόμαστε
οικονομικά, αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλον
και το αντιμετωπίζουμε μαζί. Επιπροσθέτως, είχα και εγώ
τον χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και κάποιες
δραστηριότητες που μου αρέσουν, όπως είναι η
ζωγραφική.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Ως πρωτοετής φοιτήτρια, θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο
για τους φοιτητές, όπως και  για τους μαθητές της Τρίτης
Λυκείου, να διαχειριστούν την κατάσταση με την εξ
αποστάσεως διδασκαλία. Αυτό, φυσικά, οφείλονταν τις
περισσότερες φορές στο ότι δεν υπήρχε μεταδοτικότητα.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Πιστεύω πως είναι αρκετά πιο εύκολο να “πατήσει” τους
κανόνες κάποιος φοιτητής/-τρια. Οι δυνατότητες που μας
είχε δώσει το διαδίκτυο, και γενικότερα η τεχνολογία, τα 

Πιπερίδου Άννα

Προπτυχιακή φοιτήτρια 1ου έτους στη σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων



τελευταία χρόνια, είναι κάτι που από μόνο του σε
προκαλεί να καταπατήσεις το σύστημα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Αν και από απόσταση (ένα παραπάνω ότι πέρασα μακρυά),
δε δυσκολεύτηκα να κάνω γνωριμίες, γιατί προσπάθησα
και από τη δική μου την πλευρά να ψαχτώ.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Οι καθηγητές του πανεπιστημίου μου είναι πολύ δεκτικοί
και προσιτοί στο να λύσουν τις απορίες των συμφοιτητών
μου και τις δικές μου στο τέλος των τηλεδιασκέψεων, ενώ
με την αποστολή email είναι λίγο δύσκολο έως αδύνατον,
λόγω του πλήθους των φοιτητών.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Θέλω να πιστεύω πως δε θα παραμείνει ως μόνιμος
θεσμός γιατί, όπως προείπα, υπάρχει μεγάλη αύξηση μη
μεταδοτικότητας και επιπροσθέτως, οι σχέσεις των
φοιτητών με τους καθηγητές ή και μεταξύ των φοιτητών,
εκτός από απρόσωπες, θα είναι και ανύπαρκτες.



Καψάλη Στυλιανή

Προπτυχιακή φοιτήτρια 4ου έτους στη σχολή
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Η ψυχολογία μου κατά την περίοδο της πανδημίας είναι
αρκετά πεσμένη, καθώς δεν κάνω όλα αυτά που είχα στο
μυαλό μου. Και το γεγονός ότι είμαι κλεισμένη σε ένα
σπίτι δε με βοηθάει καθόλου. Από ασχολίες κυρίως,
ξεκίνησα γυμναστική στο σπίτι, διάβασμα διάφορων
βιβλίων και νέα βιντεοπαιχνίδια. Έκανα και μια απόπειρα
να εξελίξω τα γερμανικά μου, αλλά τελικά μόνη μου δεν
μπορώ.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Δε βοηθάει κανέναν φοιτητή, καθώς
κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων ούτε παρακολουθούμε, ούτε ασχολούμαστε,
εκτός από όταν παίρνουμε παρουσίες ή αναφέρονται
πράγματα για την εξεταστική και τις εργασίες των
εξαμήνων.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 



Φυσικά και δεν επιτυγχάνεται, καθώς οι περισσότεροι
φοιτητές (εντάσσω και τον εαυτό μου μέσα) αντιγράφουμε
πάρα πολύ εύκολα, για να περάσουμε το μάθημα, χωρίς
αυτό να μας προσφέρει πραγματική γνώση. Το μόνο καλό
είναι ότι πολλά μαθήματα τα περνάμε και με εργασίες και
δε χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Βέβαια,
οι εργασίες έχουν το αρνητικό ότι πέφτουν όλες μαζί,
οπότε πολλές φορές προκαλούν φόρτο.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Δυστυχώς, οι σχέσεις μου με τους περισσότερους
συμφοιτητές μου είναι ουδέτερες πλέον. Βέβαια, με τους
φίλους μου είμαστε έτσι όπως ήμασταν περίπου, απλά
χωρίς να συναντιόμαστε, σε μεγάλο βαθμό δεδομένου της
κατάστασης.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Εξαρτάται τον καθηγητή, οι περισσότεροι πάντως είναι
λίγο ανοργάνωτοι όσον αφορά τις διαλέξεις τους και
πολλές φορές αργούν πολύ να απαντήσουν στα email, με
αποτέλεσμα να μη γίνονται καθόλου βοηθητικοί προς
τους φοιτητές.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Η αλήθεια είναι πως δεν έχω άποψη επί του θέματος. Το
μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι ισοτιμία στην πρόσβαση
στην εκπαίδευση δεν υπήρχε και προ πανδημίας, πόσο



μάλλον τώρα. Άρα ίσως τείνω περισσότερο στο
«δυσχεραίνει».

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Πιστεύω ότι θα παραμείνει, καθώς πολλά μαθήματα είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν και μέσω υπολογιστή.
Επίσης, τουλάχιστον για τους τελειόφοιτους θα ήταν
βοηθητικό, καθώς οι περισσότεροι που σπουδάζουν εκτός
της πόλης τους έχουν ξενοικιάσει, οπότε δεν μπορούν να
παρευρίσκονται στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Για
αυτούς η τηλεκπαίδευση είναι μονόδρομος.



Μυγδαλάκη Ελευθερία

Προπτυχιακή φοιτήτρια 5ου έτους στη σχολή
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Τη βίωσα πολύ άσχημα, με έντονα ξεσπάσματα και νεύρα,
προβληματισμούς για το μέλλον, καθ'ότι έχει γίνει μια
παύση στη ζωή μας εδώ και 1 χρόνο περίπου, διάφορες
νευρώσεις με την καθαριότητα (στην 1η καραντίνα). Στο
πρώτο lockdown δεν έκανα απολύτως τίποτα, ήταν
αρκετά τραυματικό όλο αυτό. Τώρα ασχολούμαι με
μουσική, προσπαθώ να διαβάζω βιβλία, καθώς επίσης
κάνω και ποδήλατο.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι κάτι που υπήρχε
ούτως ή άλλως, αλλά όχι σε προπτυχιακό επίπεδο.
Πιστεύω έχει πολλές προοπτικές, αν και εφόσον υπάρξει
κάποια βελτίωση στο δίκτυο, στους servers κλπ. Ο
καθένας, βέβαια, θα πρέπει να είναι αρκετά ώριμος , ώστε
να διεξάγεται ομαλά το μάθημα.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, ωστόσο πιστεύω 



ότι πλέον ο καθένας βρίσκει διάφορες μεθόδους, για να
υπάρχει μια αξιοκρατική έκβαση της εξεταστικής ή και
αντικατάσταση αυτής με εργασίες. Για εμένα, είναι πιο
σημαντικό να κινητοποιήσεις έναν φοιτητή, ώστε να
ενδιαφερθεί, να ψάξει και να προβληματιστεί από μόνος
του, παρά να τον εξετάσεις σε κάτι που πρέπει να
"παπαγαλίσει".

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Προσωπικά, έχω αρχίσει να είμαι πιο ενεργή στο
διαδίκτυο όσον αφορά τη σχολή και τη σχέση μου με
άλλους φοιτητές, που δε γνωρίζω. Σίγουρα μου είναι πιο
εύκολο να επικοινωνήσω με κάποιον μέσα από μια οθόνη.
Βέβαια, αυτό δείχνει άλλα περί κοινωνικής αποξένωσης,
που ειναι μεγάλη συζήτηση.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Όσοι καθηγητές μάς έκαναν τη ζωή δύσκολη από κοντά,
φρόντισαν να κάνουν το ίδιο και στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Θεωρώ είναι θέμα χαρακτήρα και όχι κάτι το
οποίο εξαρτάται από την τηλεκπαίδευση. Σίγουρα
κάποιοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, αλλά έχω δει
καθηγητές να προσπαθούν να μάθουν και να συμβαδίσουν
με όλο αυτό.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Έχει να κάνει με την πλευρά που θα επιλέξει ο καθένας να



δει. Σε κάποια νησιά δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στην
εκπαίδευση ούτως ή άλλως, και τα παιδιά πρέπει να
κάνουν ολόκληρο ταξίδι κάθε πρωί. Το κράτος θα
μπορούσε να μεριμνήσει, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση
σε συσκευές που λειτουργούν ως γέφυρες για την
εκπαίδευση.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Δεν το πιστεύω αυτό, καθώς η ουσία του «σχολείου» είναι
η κοινωνικοποίηση και όλα αυτά τα ερεθίσματα που δεν
μπορεί κάποιος να πάρει στο σπίτι.



Σπανίδου Ευθαλία

Προπτυχιακή φοιτήτρια 4ου έτους στη σχολή
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε:
 
Βίωσα περίεργες ψυχολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, αλλά όχι κάτι μεγάλου βαθμού.
Ασχολήθηκα με δημιουργικές δραστηριότητες, όπως είναι
η μουσική (ντραμς) και η μαγειρική.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Δε συμφωνώ πως η εξ αποστάσωες διδασκαλία είναι
θετική, για κανένα φοιτητή.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Η εξεταστική αποτυγχάνει εντελώς, καθώς οι
περισσότεροι από εμάς μπορούμε να αντιγράψουμε, αφού
έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Υπάρχουν και κάποιοι που
επιλέγουν να μην το κάνουν, αλλά πιστεύω πως το 90% το
κάνει. Οπότε, δεν είναι εντελώς αντικειμενική.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

 



Οι σχέσεις με τους συμφοιτητές μου θα μπορούσαν να
είναι πολύ καλύτερες, αν βρισκόμασταν από κοντά και
είχαμε μια άλλου είδους επικοινωνία από αυτήν εδώ –
μέσω των social media. Οπότε τα πράγματα μένουν
σχετικά πολύ στάσιμα. Σχετικά με τις φιλίες μας, δεν
υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Οι καθηγητές ήταν προσιτοί όσο και στα προηγούμενα
εξάμηνα με τη δια ζώσης εκπαίδευση. Το πόσο
εξυπηρετικοί είναι με τα e-mail, έχει να κάνει καθαρά με
τον καθηγητή αυτόν καθεαυτόν, κι όχι με τον τρόπο
διεξαγωγής του μαθήματος.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Δε θεωρώ ότι η τηλεκπαίδευση είναι ισότιμη, γιατί δεν
έχουμε όλοι πρόσβαση στο ίντερνετ σε έναν καλό
υπολογιστή, ο οποίος πρέπει να έχει μικρόφωνο και
κάμερα, και σε πολλά πολλά άλλα. Κάποιοι, δυστυχώς,
δεν έχουν αυτά τα προνόμια.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Θεωρώ πως τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα
διατηρηθούν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί
συμφέρουν οικονομικά όλους (καθηγητές, σχολές, το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Ίσως 



κάποια εργαστήρια γίνονται δια ζώσης και οι θεωρίες
γίνονται διαδικτυακά, όπως τώρα.



Βάκρος Παναγιώτης

Προπτυχιακός φοιτητής 4ου έτους στη σχολή
Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι έχω πολλή ενέργεια και
διάθεση να κάνω πράγματα. Έτσι, εκτός από την σχολή
μου, ασχολούμαι με την εκμάθηση των αγγλικών και με
γυμναστική. Ωστόσο, μερικές φορές, δεν μπορώ να κρύψω
τη θλίψη μου για την κατάσταση που επικρατεί στην
χώρα μας με τον ιό και τον εγκλεισμό που έχει ως
επακόλουθο.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Η τηλεκπαίδευση δε διεξάγεται με ευκολία, καθώς η φύση
του εργαστηρίου είναι τέτοια, που δεν είναι εφικτή η
κατανόησή του χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε πιο
θεωρητικά μαθήματα, όμως, δεν αντιμετωπίζω κάποιο
ιδιαίτερο πρόβλημα.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Στην εξέταση δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, γιατί
γίνεται πολύ εύκολα η αντιγραφή. Οι καθηγητές βέβαια
προσπαθούν να το εξισορροπήσουν με δύσκολα θέματα, 



που θα πρέπει να απαντηθούν σε λίγο χρόνο.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να αναπτύξω
διαπροσωπικές σχέσεις, λόγω συνθηκών.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Οι περισσότεροι καθηγητές είναι πρόθυμοι να λύσουν
απορίες και πολλές φορές, αφιερώνουν χρόνο και εκτός
του πλαισίου μαθημάτων.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχαιρένει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Πιστεύω πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δυσχαιρένει
την ισοτιμία στην εκπαίδευση, γιατί το φαινόμενο της
αντιγραφής είναι πολύ έντονο.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Ναι, θεωρώ πως θα παραμείνει, ειδικά σε θεωρητικά
μαθήματα.



Γεωργία Μπάιμπα

Προπτυχιακή φοιτήτρια 4ου έτους στη σχολή
Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Η τηλεκπαίδευση με βοήθησε να οργανώσω καλύτερα το
πρόγραμμά μου και να φροντίσω περισσότερο τον εαυτό
μου. Φρόντισα, λοιπόν, να διατηρήσω το σώμα μου σε
καλή φυσική κατάσταση με γυμναστική και διατροφή,
ενώ δεν παρέλειψα να παίξω επιτραπέζια παιχνίδια με
την οικογένειά μου και να απολαύσω ταινίες και βιβλία.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Η τηλεκπαίδευση εξυπηρετεί πολύ τα παιδιά που
εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Τους
περισσότερους φοιτητές, όμως, δεν τους εξυπηρετεί,
γιατί όσο αναλυτικά και να προσπαθούν οι καθηγητές να
εξηγήσουν τα εργαστήρια μέσα από βιντεάκια, γίνονται
πιο κατανοητά δια ζώσης. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως
διδασκαλία δεν είναι πάντα πολύ βοηθητική, αφού το
επίπεδο δυσκολίας έχει ανέβει, ώστε να εξασφαλιστεί η
εγκυρότητα του βαθμού.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 



Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στην εξέταση. Στην
προσπάθειά τους οι καθηγητές να αποφύγουν αυτό το
φαινόμενο, βάζουν δύσκολα θέματα, ενώ πολλές φορές
υπάρχει και αρνητική βαθμολογία. Υπάρχουν, όμως,
ορισμένοι καθηγητές που προσφεύγουν σε άλλες λύσεις
ώστε να εξασφαλίσουν την αντικειμενικότητα, όπως στην
προφορική εξέταση.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Έχω κρατήσει επαφές με άτομα που γνώρισα τα
προηγούμενα χρόνια της φοίτησής μου. Βέβαια, και τώρα
έχω καινούργιο κύκλο, καθώς έχω γνωρίσει παιδιά από
συζητήσεις που διεξήχθησαν για απορίες.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Οι καθηγητές προσπαθούν να λύσουν τις απορίες
μαθητών, με κάθε μέσο που τους διατίθεται.
Συγκεκριμένα, βοηθούν στα πλαίσια μαθήματος με mail,
ακόμη και με βιντεοκλήση.

Πιστεύετε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχαιρένει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Σίγουρα και τη δυσχαιρένει, αφού η αντιγραφή υπάρχει
και έχω ακούσει και περιπτώσεις, που υπάρχει
συνεργασία με άτομα που διαθέτουν πολλές γνώσεις για
το αντικείμενο του εξεταζόμενου.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
 



ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Πιστεύω στο μέλλον τα μαθήματα θα διεξάγονται δια
ζώσης και εξαποστάσεως.



Καβούρη Δέσποινα

Προπτυχιακή φοιτήτρια στη σχολή Οικονομικών
Επιστημών

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Ήταν και συνεχίζει να είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για
όλους μας. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορώ να πω πως επηρέασε
αρνητικά την ψυχολογία μου. Ίσα-ίσα, άρχισα να
ασχολούμαι περισσότερο με τον εαυτό μου, να διαβάζω
βιβλία και είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με την online
επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας με την κολλητή μου τη
δική μας online επιχείρηση. Παρακολούθησα
ενδιαφέροντα βίντεο και επιμορφωτικά σεμινάρια.
Επίσης, άρχισα να κάνω καλύτερη και πιο υγιεινή
διατροφή και να βάζω στη ζωή μου ξανά τον αθλητισμό.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Θεωρώ πως είναι πιο αποτελεσματική η τηλεκπαίδευση,
πιο οργανωτική η διαδικασία παράδοσης των μαθημάτων.
Επιτέλους αναδείχτηκε η αξία της χρήσης του e-class,
αναβαθμίστηκε και έγινε πιο βοηθητική.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Αν και τα περισσότερα μαθήματα εξετάστηκαν δια ζώσης 



τον Ιούνιο, διαπίστωσα πως η εξ αποστάσεως εξέταση
είχε αντικειμενικά αποτελέσματα, διότι τα θέματα ήταν
διατυπωμένα έτσι που από τη μία δεν είχες τον χρόνο να
αντιγράψεις, αλλά ήταν και πολύπλοκες στη διατύπωσή
τους.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Σαφώς και οι σχέσεις μας ελαττώθηκαν αλλά όχι σε
τεράστιο βαθμό, αφού το σύστημα και φυσικά τα social
media ευνόησαν την επικοινωνία. Δεν μπορώ να πω πως
με πείραξε και ιδιαίτερα, γιατί δεν έχω πολύ στενές
σχέσεις.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Φυσικά! Πολύ πιο προσιτοί, δίνοντας περισσότερη
βοήθεια. Επιτέλους, άρχισαν να βοηθούν και μέσω e-class
με εκπαιδευτικό υλικό. Παίρναμε σε όλα τα e-mails
απαντήσεις!

Πιστεύετε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχαιρένει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Δε θεωρώ πως τη δυσχεραίνει, το αντίθετο μάλιστα! Η
σχολή είχε φροντίσει για παροχή εξοπλισμού σε φοιτητές
που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Παρατηρήθηκε, όμως,
πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή φοιτητών στα εξ
αποστάσεως μαθήματα.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει 



ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Εννοείται πως θα ήθελα να παραμείνει σαν διαδικασία,
όχι βέβαια ολοκληρωτικά, χάνοντας τη διαδικασία της δια
ζώσης εκπαίδευσης. Είναι πιο ολοκληρωμένη διαδικασία
με εύκολη πρόσβαση για όλους!



Μαχαίρας Μιχάλης

Προπτυχιακός φοιτητής 4ου έτους στη σχολή
Γεωπονίας

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Είναι μια περίεργη και δύσκολη φάση για όλους μας.
Προσωπικά, είμαι αρκετά στα down μου. Δεν μπορώ να
βγω με την παρέα μου και είναι δύσκολο να δουλέψουμε.
Από δημιουργικές ασχολίες δεν έχω να σημειώσω κάτι,
ευτυχώς μπορούσαμε να στείλουμε 6 και να βγούμε με τα
φιλαράκια από το σχολείο.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Είναι βαρετή η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και
εύκολα αποσπάται η προσοχή. Υπήρξαν αρκετά τεχνικά
προβλήματα στην αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν
αντικαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση και δε σε δεσμεύει
να παρακολουθήσεις.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό; 

Δεν είναι εύκολο να αντιγράψεις, λόγω της διατύπωσης
των ερωτήσεων-θεμάτων. Πολλές φορές υποβλήθηκαν
πολλές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, δίνοντας λίγο
χρόνο στους εξεταζόμενους.



Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Σίγουρα μειώθηκαν οι έξοδοι και οι συναντήσεις, όμως τα
social media βοήθησαν στο να μην αλλοιωθεί η
επικοινωνία μεταξύ μας και κατ’ επέκταση η ποιότητα
των σχέσεών μας.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Από τη μία, η τηλεκπαίδευση ήταν μια πρωτόγνωρη
διαδικασία διεξαγωγής των μαθημάτων και οι
περισσότεροι καθηγητές ήταν αγχωμένοι και
δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Όμως,
πρέπει να πούμε πως έχουν γίνει πιο κατατοπιστικοί και
κατανοητοί.

Πιστεύετε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχαιρένει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Σίγουρα προάγει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση,
αφού όλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το
μάθημα. Πολλοί συμφοιτητές μας δεν παρακολουθούσαν
λόγω εργασιακών υποχρεώσεων, προκειμένου να
διευκολύνουν οικονομικά τους γονείς τους. Όλοι έχουν
ένα smartphone, μέσω του οποίου μπορείς ακόμα και σε
εξέταση να έχεις πρόσβαση. Εγώ έδωσα αρκετά  μαθήματα
με τον τρόπο αυτό. Το γεγονός ότι πολλοί υποστηρίζουν
πως δυσχεραίνεται η ισότιμη πρόσβαση, το βρίσκουν και
σαν δικαιολογία.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει 



ως μόνιμος θεσμός και με το πέρας της πανδημίας;

Πιστεύω θα καθιερωθεί, αλλά όχι σε ολοκληρωτικό
βαθμό! Μακάρι να αποτελέσει δυνατότητα για τους
φοιτητές, που εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών δεν
μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα ή ακόμα και να
ζήσουν τη φοιτητική ζωή στην πόλη που πέρασαν. Έτσι,
πολλές κοινωνικές ανισότητες και αδικίες θα
καταρριφθούν!



Τσομπάνη Κατερίνα 

Προπτυχιακή φοιτήτρια 3ου έτους στη σχολή
Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Για το πρώτο μέρος της ερώτησης, η πανδημία είναι λίγο
ψυχοφθόρα θα έλεγα. Και εγώ το βιώνω ότι σε έχει
κλείσει μέσα, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος, δεν
μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να δεις τα άτομα που
θέλεις. Δεν μπορείς να πας για καφέ, δεν μπορείς να πας
για ψώνια, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα
σωστά, από κοντά, να δεις τους συμφοιτητές που κάνεις
παρέα... τίποτα από αυτά. Και συνεχίζουμε, γιατί και τα
δύο συνεχόμενα lockdown τυχαίνουν σε περίοδο εορτών,
ένα το Πάσχα κι ένα τα Χριστούγεννα. Χωρίς να ξέρουμε
πώς θα γίνουν τα Χριστούγεννα. Και αυτό πάλι είναι λίγο
ψυχοφθόρο, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αγαπημένα
πρόσωπα κοντά μας, αν θα γίνουν με φίλους, αν θα γίνουν
με συγγενείς… Δεν ξέρουμε τίποτα, τίποτα απολύτως. 

Τώρα για το δεύτερο μέρος, για τις δημιουργικές ασχολίες:
είτε θα φτιάξω πράγματα στο σπίτι, είτε θα βγάλω
πράγματα από τα ντουλάπια για να τα καθαρίσω, με έχει
πιάσει αυτό το μανιακό, είτε θα αγοράζω πράγματα. Για
τη σχολή δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, άρα δεν μπορώ να
ασχοληθώ με κάτι σε αυτό τον τομέα. 

Μόνο ότι είχε να κάνει με την πρακτική μου, που είχα να



κάνω κάτι εργασίες και κάποιες συμπληρωματικές που
μας έβαλε τελευταία στιγμή για την εξεταστική, στις 12
Ιανουαρίου. Μόνο αυτά έχω για τη σχολή, τίποτα άλλο.

Δηλαδή η πρακτική στο νηπιαγωγείο έγινε με εργασίες;

Ναι! Έχω πάει μόνο μία φορά να διδάξω. Μόνο μία φορά!
Ελπίζω στο 4ο έτος, που είναι και ολόκληρη η διδασκαλία,
δηλαδή να διδάσκω από το πρωί μέχρι το μεσημέρι,
ελπίζω να γίνει κανονικότατα.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές; 

Καθόλου! Καταρχήν, είτε δε θα γίνονται τα μαθήματα όλα
από την πλατφόρμα είτε θα γίνονται και θα υπάρχουν
προβλήματα του τύπου «άμα βγεις κατά λάθος ή αν σε
πετάξει το σύστημα, μετά δεν μπαίνεις, δεν μπορείς να
μπεις» ή «άμα μπεις μετά υπάρχουν προβλήματα με τον
ήχο, με την εικόνα, με τη σύνδεση, δεν μπορείς να
πληκτρολογήσεις στο chat, δεν μπορείς να μιλήσεις στην
καθηγήτρια ή στον καθηγητή»…. Έπειτα, δεν έχεις και την
όρεξη να μπεις, γιατί όταν βλέπεις ότι ο καθηγητής κιόλας
βαριέται, και το λέω και από πείρα, ή ότι βλέπεις ότι δεν
γίνονται όλα τα μαθήματα, δεν μπαίνεις! Δεν
επιτυγχάνεται σωστά το μάθημα με την τηλεκπαίδευση! 

Τουλάχιστον γίνεται κάτι με την τηλεκπαίδευση;

Κάτι γίνεται. Για παράδειγμα, είναι ένα μάθημα που δεν
έχω την όρεξη να μπω καθόλου να το παρακολουθήσω εξ 
 αποστάσεως, γιατί βαριέται και η καθηγήτρια τελείως, 



άρα εγώ τι να μπω να κάνω; Όταν από τα 80 άτομα,
μπαίνουν μόνο τα 30...

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σου για αυτό;

Η εξεταστική γίνεται κανονικά μέσω τηλε-εξεταστικής.
Εμένα με βόλεψε προσωπικά. Μου άρεσε αυτή η μέθοδος,
γιατί δεν είχες αυτό το άγχος ότι σε κοιτάνε οι καθηγητές
γύρω-γύρω, γιατί εμείς δεν είχαμε επιτήρηση με κάμερα
στη σχολή μου. Άρα, δεν είχα το άγχος ότι με κοιτάνε
επίμονα, αν θα πιώ νερό και έχω σκονάκι μέσα στο
μπουκάλι, δηλαδή χίλια δυο. Το μόνο ψυχοφθόρο είναι
ότι από κοντά είχαμε 3 ώρες να γράψουμε το γραπτό. Στο
λάπτοπ, στην τηλε-εξεταστική, έχουμε από 20 λεπτά
μέχρι το μέγιστο που είναι περίπου 1 ώρα, αναλόγως τον
καθηγητή και τα θέματα που έχει βάλει. Άρα, όσο δύσκολα
ή όσο εύκολα και να είναι, θες λίγη ώρα να τα σκεφτείς.
Παρόλο που είναι με bullets, δηλαδή επιλογής, θες λίγο να
σκεφτείς ποιο θα βάλεις. Είμαι 50-50 σε αυτή την
εξεταστική.

Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι και τα bullets είναι πιο δύσκολα από
μια άσκηση ανάπτυξης;
 
Ναι. Βασικά θα σου πω τι γίνεται. Έχει παγίδες. Δηλαδή,
μου έτυχε σε ένα μάθημα, το οποίο το πέρασα τελικά, να
μην το περάσω με το βαθμό που ήθελα. Το πέρασα ή με 5 ή
με 6, περίπου στη βάση. Και ήταν και οι ερωτήσεις που
είχε βάλει, δηλαδή σε μπέρδευαν, γιατί ήταν παρόμοιες.
Δηλαδή, πρέπει να άλλαζε ένα ‘‘δεν’’ ή ένα ‘‘και’’, άλλαζε
μια πρόθεση, μια λέξη. Και με μπέρδευε αρκετά, γιατί



φαίνονταν όλα τα ίδια. Ενώ στο γραπτό, για να αναπτύξεις
μια ερώτηση, γράφεις 2-3 σελίδες ή γράφεις 1 σελίδα, όσο
σου ζητάει ο καθηγητής, και είναι αναπτυγμένα με αυτά
που πιστεύεις εσύ, δεν είναι παγίδα.

Άρα 50-50 είστε με την τηλε-εξεταστική;

Ναι, 50-50 είμαι με την τηλε-εξέταση. Πιστεύω και ότι
επιτυγχάνεται και ότι δεν επιτυγχάνεται, αναλόγως και
το μάθημα, αναλόγως τη συνθήκη, αναλόγως τα πάντα.
Γιατί υπάρχουν και μαθήματα, μην ξεχνάς, που
χρειάστηκαν εργασία αντί για τηλε-εξεταστική, όπως
κάναμε αυτή στο μάθημα της Ψυχολογίας, που ήθελε απλά
μια εργασία και πέρναγες το μάθημα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Κοίτα, επειδή έκανα τώρα με την πανδημία και 2
μαθήματα από κοντά που χρειάστηκαν, και πάλι είχαμε
ένα θέμα λόγω της πανδημίας. Επειδή ήμασταν γύρω στα
70 άτομα στην πρακτική, η συγκεκριμένη καθηγήτρια μας
χώρισε. Και μας έβαλε τη μια μέρα θα πηγαίνετε τα τάδε
ονόματα και την άλλη ημέρα, θα πηγαίνετε τα τάδε
ονόματα.  Άρα η παρέα μου, των 4 κοριτσιών που είμαστε,
δεν βρεθήκαμε ποτέ. Γιατί πηγαίναμε 1 φορά οι 2 κοπέλες
και 1 φορά οι άλλες 2 κοπέλες. Το ίδιο γινόταν και στο
νηπιαγωγείο. Δεν ήταν σαν πέρσι που πηγαίναμε και οι 4
και στο μάθημα και στο νηπιαγωγείο.

Άρα αυτό έγινε λόγω της πανδημίας, που χωριστήκατε εννοώ.

Ναι, και τώρα βασικά που βλέπεις ότι πάλι φεύγεις για
τόσους μήνες από εκεί που σπουδάζεις και έρχεσαι πάλι



πίσω εκεί που μένεις, και όχι μόνο εγώ και τα κορίτσια
εννοείται και όλοι οι φοιτητές, δεν μπορείς να
συναντηθείς. Άλλο να πας από κοντά να τα πεις, να πιείς
έναν καφέ, να πας μια βόλτα, να πας για φαγητό, είναι
λίγο διαφορετικά από το να μιλάς με τα μηνύματα. 

Σίγουρα και τώρα έχουμε ένα μήνα. Είχαμε περάσει και την
πρώτη καραντίνα που ήταν περίπου 60 ημέρες, πιο πολλές
μέρες.

Καλά τον Μάρτη που φύγαμε άρον-άρον, συναντηθήκαμε
μόνο 1 ημέρα τον Ιούνιο, μόλις άνοιξε. Που
συναντηθήκαμε στη σχολή για να αφήσουμε μια καρτέλα
και μετά απλά το συνδυάσαμε για να πάμε όλες μαζί για
έναν καφέ, να βρεθούμε, να τα πούμε μετά από τόσους
μήνες. Δηλαδή, τώρα φαντάσου ότι έχω βρεθεί μόνο με
την 1 κοπέλα από κοντά.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Όχι! Καμία σχέση. Στο πανεπιστήμιο είναι διαφορετικά,
γιατί είσαι μέσα στο αμφιθέατρο, σηκώνεις το χέρι σου,
είσαι τετ α τετ, είσαι πρόσωπο με πρόσωπο, βλέπεις τον
καθηγητή, βλέπει ο καθηγητής ποιος είσαι. Ακούς και
άλλες απόψεις, δηλαδή και κάποια άλλη απορία που θα
πει κάποιος. Ενώ τώρα με το email ή δεν θα μας
απαντήσουν καθόλου, θα το βάλουν στον κάδο
ανακύκλωσης τελείως, είτε θα απαντήσουν με ένα ‘‘Άμα
κατάλαβες, κατάλαβες’’. Και στο μάθημα υπάρχει πάλι το
πρόβλημα της σύνδεσης και της πλατφόρμας. Δηλαδή,
άμα δούμε ότι η πλατφόρμα κολλάει, μας αρνούνται 



κιόλας να ανοίξουμε μικρόφωνα, να πούμε απορίες, να
γράψουμε στο chat, γιατί κολλάει. Άρα δεν μπορούμε.

Υπάρχει και καθηγήτρια π.χ. που ανεβάζει “Αυτά εδώ θα
κάνετε”, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε και τελείωσε. Σαν να
σου λέει "Δε δέχομαι απορίες, εγώ τώρα έχω τη ζωή μου".
Το λέω πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω στο Πολυτεχνείο τι
γίνεται. Στο τμήμα μου, σαν καθηγητές και στο
Πανεπιστήμιο που είμαι, γίνονται αυτά. Και δεν το λέω
μόνο εγώ, το λένε και τα κορίτσια, που συζητάμε με τα
μηνύματα στην ομαδική. Δεν γίνεται να έχεις μια
καθηγήτρια, που υποτίθεται πρέπει να σου εξηγήσει τι
πρέπει να κάνεις. Εσύ δηλαδή πρέπει να σκέφτεσαι, χωρίς
να σου έχει εξηγήσει αυτή και να κοιτάμε εμείς οι 4 χωρίς
να ξέρουμε τι θα κάνουμε, την ώρα του μαθήματος
στέλνουμε μηνύματα και αναρωτιόμαστε τώρα τι λέει, τι
ζητάει, γιατί δε δεχόταν να τη ρωτήσουμε. Έλεγε ‘‘Όποιος
κατάλαβε, κατάλαβε. Τα έχω γράψει’’.
 
Άρα, να φανταστώ αυτή η καθηγήτρια λειτουργεί έτσι και από
κοντά;
 
Είναι και έτσι, αλλά είναι και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, και
αυτός με το μάθημα των Μαθηματικών που βλέπει ότι 
 μένουν συνέχεια, ειδικά στο πρώτο μέρος του μαθήματος,
στο Στατιστική Ι, δεν κάθεται να αναρωτηθεί ‘‘Γιατί
κόβεσαι; Δεν τα καταλαβαίνεις; Γιατί;’’. Είναι απότομος.
Εγώ το κάνω το μάθημα μου και αυτός είμαι. Δηλαδή πάλι
‘‘Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος είναι να το περάσει,
το πέρασε’’. Δεν είναι επικοινωνιακοί όλοι. Εγώ πιστεύω
έχουν βολευτεί κιόλας με αυτό το σύστημα. Λέει ‘‘Είμαι
στο σπίτι μου, κάνω το μάθημά μου όσες ώρες θέλω και αν
θέλω θα το κάνω, γιατί μπορώ να τους πω κιόλας ότι δεν



μπορώ να το κάνω διαδικτυακά, θα σας δώσω μια εργασία
να κάνετε ή θα ανεβάσω απλά τις διαφάνειες στο e-class
και είμαι ήσυχος’’. Εγώ πιστεύω ότι έχουν βολευτεί.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Δυσχεραίνει. Πιστεύω ότι, ενώ σαν χώρα θα έπρεπε να
είμαστε μπροστά και στην τηλεκπαίδευση, δεν είμαστε,
παρά τις συνθήκες. Δηλαδή, λόγω των συνθηκών θα
έπρεπε να είμαστε μπροστά, λόγω της κατάστασης δεν
είμαστε. Γιατί όταν βλέπεις ότι θες να κάνεις μάθημα και
δεν έχεις ετοιμάσει τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να
δέχονται 200 και 300 άτομα και πόσα άτομα είναι
γραμμένα σε ένα τμήμα, δεν είμαστε έτοιμοι. Δυσχεραίνει
βέβαια. Και κάποιοι καθηγητές που είναι μεγάλοι σε
ηλικία, που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, δεν είναι
εκπαιδευμένοι να λειτουργούν με ηλεκτρονικό
υπολογιστή, με Internet και με τόσο σύγχρονες
πλατφόρμες. Άρα σου λένε ‘‘Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να σας
κάνω μάθημα. Μπορώ μόνο από κοντά’’. Άρα, ναι,
δυσχεραίνει ξεκάθαρα.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Ναι, θα μείνει, γιατί όπως προείπα έχουν βολευτεί οι
καθηγητές ξεκάθαρα. Θα σου πει ‘‘Εγώ παιδιά έχω
πρόβλημα με το αναπνευστικό, δεν μπορώ να έρθω από
κοντά, να κολλήσω. Θα κάτσω σπίτι μου’’ και ας μην έχουν
τίποτα. Απλά βαριούνται. Ή θα πει ‘‘Σήμερα παιδιά δεν
μπορώ να έρθω από κοντά, μπείτε στην πλατφόρμα και θα
κάνουμε μάθημα’’. Εγώ θα το κατακρίνω όλο αυτό, γιατί 



δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει μάθημα σωστό. Δει
είμαστε ικανοί σαν χώρα να γίνει όλο αυτό. Δεν έχουμε
εκπαιδευτεί.

Για την πλειοψηφία των μαθημάτων σας έχετε αυτή την
άποψη; Υπάρχει κάποια εξαίρεση;

Από τα 7 μαθήματα που έχω δηλώσει, ηλεκτρονικά
γίνονται η πρακτική, το οποίο τελειώνει την Παρασκευή
(4/12), ένα το οποίο χρωστάω, αλλά δεν το παρακολουθώ
γιατί έχω τις σημειώσεις, τα Μαθηματικά, όποτε θέλει ο
καθηγητής και ένα ακόμα που πάλι όποτε θέλει η
καθηγήτρια. Τα υπόλοιπα είναι ανεβασμένα στο e-class
και κάνουμε εργασία για αυτά. Άνετα θα βολέψει τους
καθηγητές αυτός ο τρόπος διδασκαλίας. Δεν μου αρέσει
και ο τρόπος που παίρνεις ηλεκτρονικά το πτυχίο. Το
ωραίο είναι να πας από κοντά, να γίνει η όλη διαδικασία
όπως γίνεται, παραδοσιακά.



Λαγογιάννη Βικτωρία 

Προπτυχιακή φοιτήτρια 3ου έτους στη σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο τμήμα Μάρκετινγκ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Δεν είναι η καλύτερή μου περίοδος. Γενικά, η ψυχολογία
μου έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το κακό και είμαι όλη τη
μέρα σπίτι, βλέπω τηλεόραση, μπαίνω να κάνω μάθημα.
Αυτό. 

Τα ίδια ίσχυαν και στην περίοδο της πρώτης καραντίνας;

Στην πρώτη καραντίνα ήμουν λίγο πιο ενεργητική,
δηλαδή γυμναζόμουν και μέσα στο σπίτι. Τώρα δεν θέλω
να κάνω τίποτα. Η πρώτη καραντίνα είχε μεγάλη διαφορά
για εμένα. Δεν ξέρω γιατί.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Θεωρώ ότι στο δικό μου Πανεπιστήμιο ήταν πιο
αποτελεσματική, έμπαιναν πιο πολλά άτομα από ότι όταν
πηγαίναμε στη σχολή. 

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας για αυτό;



Δεν είναι καθόλου αντικειμενικό, γιατί υπάρχει πολλή
αντιγραφή. Είμαι ειλικρινής σε ό,τι σου απαντάω…
Υπάρχει πολλή αντιγραφή και τα θέματα, ενώ φαίνονται
εύκολα, έχουν πολλές παγίδες. Και να σου πω την
αλήθεια, υπάρχουν τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν και
πριν με τα θέματα. Δηλαδή, απαντάμε και βγαίνουν οι
απαντήσεις πολύ καιρό μετά. Είτε είναι υπολογιστής είτε
είναι άνθρωπος που τα διορθώνει».

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις σας με τους συμφοιτητές σου;

Απομακρυνθήκαμε τελείως, τελείως όμως. Είχα μια παρέα
10 ατόμων και έχω κρατήσει επαφή με 1.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Μπορώ να σου απαντήσω ότι είναι το ίδιο με όταν
πηγαίναμε στη σχολή και με την τηλεκπαίδευση. Ακριβώς
το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απαντούν αραιά και πού.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Σίγουρα προάγει, γιατί όλα καταγράφονται, τουλάχιστον
στο δικό μου Πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα ανεβαίνουν
κατευθείαν μετά το μάθημα και υπάρχει πρόσβαση από
την ώρα που βγαίνει το μάθημα μέχρι το τέλος του
εξαμήνου. Οπότε μπορείς να παρακολουθείς το μάθημα
που έχασες όσες φορές θέλεις. Αυτό είναι καλό.

 



Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Όχι και ελπίζω όχι. Για να πηγαίνουμε στα Πανεπιστήμια.
Δεν μου αρέσει καθόλου από το σπίτι. Καθόλου όμως.

 



Τσομπάνης Δημήτρης

Προπτυχιακός φοιτητής 2ου έτους στη σχολή
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  του
Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

«Συνηθισμένη από την 1η καραντίνα η 2η. Κάτι
δημιουργικό δεν κάνω. Λίγο διάβασμα, λίγο ταινίες, λίγο
βιντεοπαιχνίδια, αυτά. Καμιά βόλτα με τους φίλους στο
χωριό που είμαι τώρα».

Ψυχολογικά πώς είναι για εσάς;

Κομπλέ. Είμαι συνηθισμένος από την 1η καραντίνα. Δεν
είναι όπως την 1η που ήταν αναπάντεχο και δεν ξέραμε τι
ήταν ακριβώς.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Και ναι και όχι. Ανάλογα το μάθημα και τον καθηγητή.
Άλλοι καθηγητές το έφτιαξαν καλύτερα, το έχουν
προετοιμάσει καλύτερα και βγήκε και το μάθημα. Από
άλλους δε βγήκε.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας για αυτό;



Εντάξει.. αναλόγως και πάλι. Είναι καθηγητές που σε
αφήνουν πολύ ελεύθερο, που δε σε ελέγχουν τόσο πολύ.
Και είναι και άλλοι που θέλουν κάμερα να βλέπει το
γραπτό, κάμερα να δείξεις το χώρο σου. Οπότε και ναι και
όχι, ανάλογα τον καθηγητή. Η εξεταστική γίνεται, αλλά
δεν ξέρουμε πόσο καθαρή είναι σε κάποια μαθήματα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Σίγουρα με κάποια παιδιά απομακρύνθηκα, αλλά εντάξει
αν πάμε πάλι σχολή, πάλι θα μιλάμε, πάλι θα κάνουμε
παρέα.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Όπως και στο αμφιθέατρο. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο,
γιατί αν έχεις μια μεγάλη απορία ή σε μια εργασία,
συνήθως πήγαινες στο γραφείο του καθηγητή και την
έλυνες. Ενώ τώρα ή με email ή σε κρατάει στο μάθημα.
Μερικοί καθηγητές λένε πως όποιοι έχουν απορίες
μπορούν να μείνουν στο τέλος της τηλεκπαίδευσης να τις
λύσουν.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Δυσχεραίνει, ναι. 100%. Γιατί κάποια παιδιά που δεν
έχουν ούτε καλό Internet, ούτε έχουν την οικονομική
δυνατότητα να έχουν υπολογιστή καλό για να κάνουν τις



εργασίες, τους είναι πολύ πιο δύσκολο. Ειδικά όταν
υπάρχουν πολλά μέλη στην οικογένεια και υπάρχει ένας
υπολογιστής και π.χ. είναι 2 τα παιδιά. Είναι πολύ
δύσκολο.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Όχι, όχι. Θα γυρίσουμε κανονικά στα δια ζώσης. Μπορεί
για κάποιες περιόδους να είναι ως εναλλακτική, όταν π.χ.
δεν μπορεί ο καθηγητής, όταν κάτι έχει. Ναι, μπορεί να τη
χρειαστούμε για κάποια χρονική περίοδο, αλλά θα είναι
κατά βάση δια ζώσης.



Αθανασίου Ελένη

Προπτυχιακή φοιτήτρια 5ου έτους στη σχολή
Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Νομίζω ότι τη βιώνω όπως τη βιώνουν όλοι. Οι ασχολίες
μου είναι τα μαθήματα της σχολής, λίγο διάβασμα. Έχω
ξεκινήσει νωρίτερα το διάβασμα της εξεταστικής, έτσι
ώστε να μου έρθει πιο ομαλά και να μην μου πέσουν όλα
μαζί τις μέρες εκείνες που είναι να δώσω. Γενικότερα,
όπως βιώνω την καραντίνα, εννοείται πως με έχει
επηρεάσει ψυχολογικά γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν
το έχουμε ξαναζήσει, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ
αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση. Θεωρώ, όμως, ότι
επειδή ασχολούμαι περισσότερο με τη σχολή -και
εννοείται ότι το έχω πάρει σοβαρά από την αρχή, αλλά
τώρα και ένας λόγος παραπάνω από τη στιγμή που δεν
μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο- πιστεύω ότι θα
περάσει ομαλά.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Να σου πω την αλήθεια όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο
αποτελεσματική όσο είναι τα δια ζώσης μαθήματα, γιατί
άλλη επίδραση που ασκεί ο καθηγητής στους φοιτητές 



όταν έχουν μια άμεση επαφή και άλλη επίδραση που
μπορεί να ασκήσει μέσα από έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή, από ένα λάπτοπ ή από ένα κινητό. Οπότε,
πιστεύω ότι δε συγκρίνονται.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας για αυτό;

Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι αντικειμενικός αυτός ο τρόπος,
γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιγράψεις, να
περάσεις μαθήματα που δεν έχεις διαβάσει καν και
παρόλα αυτά σου δίνει τη δυνατότητα και να πάρεις
βαθμό και να μη χρωστάς μάθημα τώρα με τα
διαδικτυακά.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Τώρα στη διάρκεια της καραντίνας έχουμε απομακρυνθεί.
Άλλη επαφή είχα και με τους συμφοιτητές μου και με τις
φίλες μου όσο είχαμε την επαφή στο χώρο του
Πανεπιστημίου, ενώ τώρα γενικότερα με όλη αυτή την
κατάσταση έχουμε, νομίζω, απομακρυνθεί. Κατά την
έννοια ότι δεν έχουμε την αίσθηση αυτή ότι είμαστε ο
ένας δίπλα στον άλλον.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Γενικότερα ναι. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο με αυτό.
Είναι κατατοπιστικοί και οποιαδήποτε απορία
δημιουργηθεί τη λύνουν είτε επιτόπου είτε αργότερα και



μας έχουν δώσει και ώρες γραφείου ούτως ώστε να
επικοινωνήσουμε μαζί τους. Οπότε όσον αφορά αυτό δεν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Νομίζω ότι δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση. Δεν είναι ίδια τα πράγματα όπως ήταν πριν.
Τώρα που είναι διαδικτυακά είναι και λίγο άδικο, γιατί
κάποιοι χρησιμοποιούν κάποια μέσα, που δεν είναι τόσο
ωραία, εις βάρος κάποιων άλλων εννοείται.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Επειδή εγώ έχω να πατήσω στη σχολή από τον
προηγούμενο Φλεβάρη, του 2020, δεν άνοιξε η σχολή μας
ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε για την εξεταστική, οπότε
πιστεύω ότι σε κάποια Πανεπιστήμια θα διαρκέσει αυτό
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά το πέρας
της πανδημίας.



Ατσικμπάσης Σπύρος

Προπτυχιακός φοιτητής 5ου έτους στη σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Λοιπόν, έχω πολλά εργαστήρια και πολλές εργασίες,
οπότε δεν έχω και πολύ χρόνο. Κυρίως με τη σχολή
ασχολούμαι, να πάω καμιά βόλτα το μεσημεράκι αν έχει
καλό καιρό, λίγο για περπάτημα ή να δω καμιά ταινία,
καμιά σειρά. Αυτά. Ρουτίνα δηλαδή, κάθε μέρα το ίδιο
πράγμα.

Σε σχέση με την πρώτη καραντίνα;

Εντάξει, στην 1η ήταν πιο παράξενα, τώρα ξέραμε κάπως
πώς θα ήταν τα πράγματα. Βέβαια τότε ήταν και άνοιξη,
είχε ανοίξει και λίγο ο καιρός, μπορούσες να πας και λίγο
έξω. Τώρα είναι χειμώνας, βραδιάζει νωρίς, είναι πιο
καταθλιπτικά, ας πούμε.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Έχει και τα θετικά και τα αρνητικά της. Ας πούμε ένα
αρνητικό που έχω εγώ: επειδή κάποια εργαστήρια έπρεπε
να τα κάνω από κοντά και δε γίνονται από κοντά, πρέπει
να κατεβάσω προγράμματα στον υπολογιστή που δεν



μπορώ, γιατί δεν τρέχουν, είναι βαριά, δεν έχω
εξοπλισμό... Αλλά ναι, πιστεύω ότι είναι αποδοτική σαν
μέθοδος.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας για αυτό;

Θεωρώ πως είναι δίκαιο για όλους, τα ίδια πράγματα
ισχύουν για όλους, απλά είναι πιο εύκολο να αντιγράψεις.
Για τους καθηγητές το ίδιο είναι, το πώς διορθώνουν.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμφοιτητές σας;

Δεν είχαμε πολλά πάρε δώσε τώρα, ηλεκτρονικά, γιατί
δεν μπορείς να βρεθείς με τον άλλον από κοντά. Άμα
μιλούσαμε για καμιά εργασία, αυτό, τίποτα άλλο. Σίγουρα
έχουμε απομακρυνθεί.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Από κοντά μπορείς να εκφράσεις τις απορίες πιο καλά,
αλλά βοηθούσαν αρκετά. Δηλαδή είχαν την υπομονή να
κάτσουν να εξηγήσουν και μετά και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω είναι το ίδιο πράγμα.



Τώρα οι περισσότεροι έχουμε υπολογιστή νομίζω, οπότε
μπορούμε να μπούμε στα μαθήματα.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Δεν νομίζω, δεν ξέρω.. Βολεύει, η αλήθεια είναι, από την
άποψη ότι δεν πρέπει να σηκωθείς νωρίς, να κάνεις
μπάνιο, να πάρεις το λεωφορείο, να τρέχεις από εδώ,
μετά να γυρίσεις, να προλάβεις να φας, μετά να
ξαναφύγεις το απόγευμα. Βολεύει πολύ σε αυτό το
πράγμα. Αν το κρατήσουν έτσι μέχρι ένα σημείο, καλά
είναι. Απλά τα εργαστήρια, επειδή εγώ έχω πολλά
εργαστήρια, είναι δύσκολο να γίνουν από απόσταση.
Οπότε σίγουρα αυτά θα γίνουν από κοντά. Ίσως και τα
άλλα... θα δείξει. 
Μέχρι να αρχίσει η καραντίνα, κάναμε κάποια από κοντά.
Τα μαθήματα, οι θεωρίες όλα ηλεκτρονικά. Μετά την
καραντίνα δε γίνονται. Τώρα κάνουμε κανονικά τα
εργαστήρια από το Internet και αν δεν κατεβάσουμε τα
προγράμματα, δεν μπορούμε να δώσουμε το μάθημα. Έτσι
είναι.

Άρα είναι δύσκολα για όσους έχουν εργαστήρια;

Είναι ναι, γιατί ας πούμε εγώ έχω 8 μαθήματα το εξάμηνο
και στα 5 έχω εργαστήριο. Οπότε, έχω κατεβάσει πόσα
πράγματα στον υπολογιστή και είναι και βαριά τα
προγράμματα, δεν τρέχουν και άντε να βρεις την άκρη.



Φωτιάδου Ελπίδα

Προπτυχιακή φοιτήτρια στη σχολή Κοινωνικών
Επιστημών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας
& Συστημάτων Πληροφόρησης.

Αναφέρετε πώς βιώσατε/βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας καθώς και με ποιες δημιουργικές ασχολίες
ασχοληθήκατε

Η περίοδος της πανδημίας είναι μία πολύ δυσάρεστη και
επώδυνη περίοδος, καθώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, η
καθημερινότητα όλων έχει αλλάξει δραματικά και
υπάρχει μία αβεβαιότητα για το μέλλον. Προσωπικά την
περίοδο αυτή και λόγο της καραντίνας, είχα την
δυνατότητα να ασχοληθώ περισσότερο με τα μαθήματα
και τις εργασίες της σχολής και ως εκ τούτου πέρασα και
περνάω το χρόνο μου δημιουργικά, κάνοντας την
καθημερινότητά μου καλύτερη.
  
Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αντικαθιστά βεβαίως
την δια ζώσης διδασκαλία, παρόλα αυτά ήταν ένας
αποτελεσματικός τρόπος για την συνέχιση των
μαθημάτων.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας γι'αυτό;



Ναι, θεωρώ πως τις περισσότερες φορές επιτυγχάνεται. 

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις σας με τους συμφοιτητές σας;

Αν και είναι μία διαδικασία που διατηρεί την απόσταση
μεταξύ των φοιτητών, παρόλα αυτά διατηρήθηκε η
επικοινωνία με τους συμφοιτητές μου και έκανα και νέες
γνωριμίες, τις οποίες και θα φροντίσω να διατηρήσω και
στην συνέχεια.

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Ναι, πιστεύω ότι ήταν πολύ προσιτοί και πρόθυμοι κάθε
στιγμή να επιλύσουν κάθε απορία. 

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Θεωρώ πως δυσχαιρένει την ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση, γιατί πολύ πιθανόν κάθε φοιτητής να μην
έχει τις ίδιες δυνατότητες για την πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Πιστεύω πως δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη δια ζώσης
εκπαίδευση, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που είναι
απαραίτητο. Όχι δεν πιστεύω ότι θα γίνει μόνιμος θεσμός.



Ανώνυμος

Προπτυχιακός φοιτητής 5ου έτους στη σχολή
Πολιτικών Μηχανικών

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Δεν αντιμετώπισα σοβαρό πρόβλημα. Τη βρήκα
περισσότερο σαν ευκαιρία να ασχοληθώ λίγο παραπάνω
με το διάβασμά μου, καθώς και με πράγματα που μου
αρέσουν και να είμαι ήρεμος μέσα στο σπίτι.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;

Θεωρώ πως ήταν σημαντική, γιατί ο φοιτητής δεν έχανε
χρόνο για τις μετακινήσεις του από και προς το
πανεπιστήμιο και ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσει
μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Μπορούσε να τα βλέπει
γραπτά στην οθόνη και αυτό ήταν κάτι που βοηθούσε.
Υπήρξε κάποια δυσκολία στα πρακτικά μαθήματα και τα
εργαστήρια, αν και εμένα δε με επηρέασε, καθώς δεν είχα
στο εξάμηνο. Συνολικά ήταν δύσκολη η διδασκαλία
εργαστηρίων από απόσταση, ακόμη και όταν πρόκειται
για διδασκαλία από προγράμματα, γιατί δεν είχαν όλοι οι
φοιτητές τον κατάλληλο εξοπλισμό για τα κατεβάσουν
και να τρέχει στο σύστημά τους.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας γι' αυτό;



Θεωρώ πως δεν επιτυγχάνεται αντικειμενικά. Οι
καθηγητές φαίνονταν να είχαν μεγάλο φόβο για
αντιγραφή από τους φοιτητές και κατέληξαν να βάζουν
θέματα με ελάχιστο χρονικό περιθώριο για την επίλυσή
τους. Επίσης, υπήρχαν θέματα που δεν ήταν ακριβώς
αντίστοιχα με αυτά που είχαμε διδαχτεί, με αποτέλεσμα
να υπάρχει αδυναμία στην επίλυσή τους. Έτσι, δεν
αξιολογούνταν τόσο η γνώση των φοιτητών όσο τα
αντανακλαστικά, η ταχύτητα και η κρίση τους και πολλές
φορές υπήρχαν αδικίες.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις σας με τους συμφοιτητές σας;

Δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση. Απλά στις
ομαδικές εργασίες, καθώς δε μπορούσαμε να βρεθούμε
από κοντά, χρειαζόταν κάποια πλατφόρμα όπως skype ή
zoom, για να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία και όχι από
μηνύματα, για να συνεργαζόμαστε ευκολότερα. Εκτός
πλαισίων μαθημάτων, διατήρησα την επαφή με στενά μου
άτομα, ανεξαρτήτως αν ήταν συμφοιτητές μου,
ηλεκτρονικά. Με άτομα που επικοινωνούσα μόνο στη
σχολή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Θεωρώ μεγαλύτερο θέμα
ότι τα παιδιά του πρώτου έτους θα δυσκολεύτηκαν με
αυτό το θέμα. 

Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Οι καθηγητές ήταν προσιτοί και δεν υπήρξε κάποιο
σημαντικό πρόβλημα. Το ότι δε βρισκόμασταν στην ίδια
αίθουσα δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να κάνουμε
ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διάλεξης ή αργότερα με e-
mail.



Όπως είχα αναφέρει νωρίτερα, γλιτώναμε αρκετό χρόνο
από τη μετακίνηση από και προς τη σχολή όπως και οι
καθηγητές και αυτό συνείσφερε και στην απάντηση
ερωτήσεων και απαντήσεών τους. Θα προτιμούσα να
γίνονταν η εξέταση όπως γινόταν στο πανεπιστήμιο, με
αντίστοιχα θέματα σε μικρότερα τμήματα φοιτητών ώστε
να μπορούν να ελέγχονται με ανοικτές κάμερες ώστε να
μην υπάρχει η υποψία της αντιγραφής και ίσως κάποια
δειγματοληπτική προφορική εξέταση μετά τη γραπτή, για
να επιβεβαιώσει ο καθηγητής ότι οι απαντήσεις ήταν του
φοιτητή.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Θεωρώ πως αυξάνει την ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση, διότι δίνει την ευκαιρία σε όλους να
παρακολουθούν τα μαθήματα ανά πάσα στιγμή και
συνθήκη και ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.
Αντίθετα, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που θα μπορούσαν
να σπουδάσουν σε διαφορετική πόλη για οικονομικούς
λόγους λόγω της εξάλειψης της απόστασης και να
πληρώνουν ενοίκια ή επιπλέον έξοδα. Μπορούν να
σπουδάσουν ανεξάρτητα από το αν είναι σε άλλη πόλη η
σχολή τους.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;

Θεωρώ πως η τηλεκπαίδευση δε θα συνεχιστεί, αλλά θα
υπάρχει ως λύση ανάγκης, αφού υπάρχουν έτοιμες
υποδομές. Το πανεπιστήμιο θα επιδιώξει την εκπαίδευση



διά ζώσης, γιατί σε κάθε περίπτωση η άμεση επαφή των
φοιτητών μεταξύ τους είναι πολύ σημαντική, παρ’ όλο
που δε δημιούργησε κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Είναι
όμως για ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτό και όχι για τα
τέσσερα ή πέντε χρόνια φοίτησης.



Ανώνυμη

Απόφοιτη Φυσικοθεραπείας

Αναφέρετε πώς βιώσατε/ βιώνετε ψυχολογικά την περίοδο της
πανδημίας, καθώς και με ποιες δημιουργικές δραστηριότητες
ασχοληθήκατε: 

Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, υπήρχε έλλειψη
άμεσης επικοινωνίας και επαφής με τους αγαπημένους
μου ανθρώπους. Αυτό μου δημιούργησε κάπως ένα
ψυχολογικό κενό και ένα είδος κατάθλιψης. Με επηρέασε
πολύ αρνητικά, πιέστηκα πολύ ψυχολογικά, μερικές
φορές ένιωθα ότι τρελαίνομαι. Αν και μου αρέσουν οι
βόλτες, αυτές ήταν περιορισμένες λόγω του ότι φοβόμουν
κιόλας. Κατά την πρώτη περίοδο με κυρίευσε αίσθημα
φόβου, καθώς είμαι από τη φύση μου αγχώδης άνθρωπος
και με επηρέασε πολύ κατά την καθημερινότητά μου.
Γενικώς αυτή η κατάσταση δε μου έκανε καλό. Ωστόσο,
ασχολήθηκα κυρίως με τη μαγειρική, αλλά και με
δουλειές του σπιτιού. Ξεκίνησα να γυμνάζομαι για ένα
χρονικό διάστημα αλλά το σταμάτησα, αν και το
προσπάθησα. Επίσης αφιέρωσα πολύ χρόνο στο κινητό,
κυρίως σε YouTube, αν και δε μου κάνει καλό λόγω της
συνεχής χρήσης. Όλη αυτήν την περίοδο είχα πολύ
μεγάλη επαφή με οθόνη σε σχέση με τους αγαπημένους
μου ανθρώπους, ειδικά γιορτινές ημέρες. Επίσης,
σταμάτησα να παρακολουθώ τηλεόραση λόγω της
κυριαρχούμενης θεματολογίας και τη δημιουργία φόβου
και ανησυχίας και των ψυχολογικών προεκτάσεων.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν
αποτελεσματική για τους φοιτητές;



Η διά ζώσης διδασκαλία δεν αντικαθίσταται με καμία
άλλη. Προσωπικά, θα προτιμούσα να πάρω τον αέρα μου,
να δω και να συζητήσουμε με τους συμφοιτητές μου.
Όπως και να βλέπεις τον καθηγητή να σε κοιτά στα μάτια
και να ανταλλάζετε απόψεις. Αν και η απάντηση
ερωτήσεων εκείνη τη στιγμή είναι δυνατή στη
τηλεδιάσκεψη, σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο.
Ανάλογα και με την άμεση επαφή, επικοινωνία και τη
γλώσσα του σώματος. Επίσης, ορισμένοι φοιτητές έκαναν
άλλες δραστηριότητες εκτός από τη συμμετοχή στο
μάθημα.

Θεωρείτε ότι η εξεταστική περίοδος επιτυγχάνεται
αντικειμενικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης; Αν όχι, ποια
η γνώμη σας γι' αυτό;

Από τη στιγμή που στο τελευταίο έτος εξεταζόμασταν με
ατομικές εργασίες δεν άλλαξε κάτι. Υπήρχε, όπως και
πριν, συνεργασία σε ατομικές εργασίες μέσω ανταλλαγής
και μεταφοράς βιβλιογραφίας, άρθρων κτλ. Ωστόσο αν
έδινα εξετάσεις, θεωρώ πως θα μπορούσα να έχω
σημειώσεις στο laptop ή σε χαρτί και θα μπορούσα άνετα
να ανατρέξω κάπου, αν και δεν είναι το ίδιο εύκολο για
όλους, όπως και πριν.

Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις σας με τους συμφοιτητές σας;

Όπως είχα αναφέρει, υπήρχε μια απομάκρυνση με τους
συμφοιτητές. Η συζήτηση περιοριζόταν κυρίως σχετικά
με τα μαθήματα και τις εργασίες. Δε μιλούσαμε,
γελούσαμε ή συζητούσαμε για πράγματα πέρα από αυτά
όλοι μαζί, όπως πριν. Όμως δεν αντιμετώπιζα κάποιο
πρόβλημα, καθώς είχαμε ατομικές εργασίες και την
πτυχιακή.



Θεωρείτε ότι οι καθηγητές ήταν πιο προσιτοί στην επίλυση
αποριών είτε κατά το τέλος της διάλεξης είτε με την αποστολή
email;

Θεωρώ ότι είναι υποκειμενικό και εξαρτάται από τον
κάθε καθηγητή. Στη δική μου περίπτωση παρατήρησα ότι
οι καθηγητές μου προσπαθούσαν όσο το δυνατόν
περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, γιατί περνούσαμε μια
πολύ δύσκολη περίοδο, που ακόμα περνάμε. Θέλανε να
μας εμψυχώσουν και να μας βοηθήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερο. Θεωρώ ότι μας καταλάβαιναν και πως
εξίσου οι ίδιοι περνούσαν δύσκολα, καθώς η διαδικασία
της τηλεδιάσκεψης ήταν ένα κομμάτι πρωτόγνωρο, τόσο
πολύ έντονο. Η μητέρα μου είναι δασκάλα και το έχω
βιώσει πολύ έντονα μέσα στο σπίτι από τη δική της μεριά,
γιατί δεν ήξερε να χειρίζεται τον υπολογιστή στο βαθμό
που απαιτούνταν και έπρεπε να αφιερώσει πολλές ώρες
στην εκπαίδευση σε αυτό τον τομέα, για να μπορεί να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες τις δικές της και των μαθητών
της. Προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο
βοηθητική και αυτό βίωσα και από τους καθηγητές μου.

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προάγει ή
δυσχεραίνει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Γιατί;

Στη δική μου περίπτωση μένω σε ένα σπίτι που δε νομίζω
ότι λείπει κάτι. Έχουμε καλό σήμα στο Internet, παρ’ όλο
που είμαστε πολλά άτομα και παιδιά. Όταν έχω μάθημα,
εξασφαλίζεται η ησυχία. Θεωρώ ότι κάποια παιδιά ή
φοιτητές μπορεί να μην έχουν την οικονομική
δυνατότητα να έχουν καλή σύνδεση στο internet ή και
καθόλου, υπολογιστή, καλό laptop, να υπάρχει φασαρία
στο σπίτι.



Η μητέρα μου έχει κάποιους μαθητές που επηρεάζονται
και από άλλα πράγματα, όπως σκύλο και αδέλφια. Ακόμα
και συζητήσεις γονιών, που μπορεί να μιλάνε για άσχετα
πράγματα την ώρα που προσπαθεί να κάνει μάθημα σε
αυτά. Δεν είναι το ίδιο με το σχολείο, που έχει τον έλεγχο.
Επίσης, η παραμονή φοιτητών και μαθητών για πολλή
ώρα στον υπολογιστή και στην οθόνη, επηρεάζει τα μάτια
και δημιουργεί υπερένταση, κάτι που μου έχει συμβεί. Το
βίωσα ιδιαίτερα με την πτυχιακή, που αφιέρωσα πολλές
ώρες για να βγει καλό τα αποτέλεσμα και δεν μπορούσα
να κοιμηθώ. Σκεφτείτε κάποιος να διαβάζει, να ανοίγει τα
mail, να δει τι εργασίες έχει και να έχει μάθημα. Είναι
πολλές ώρες. Νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο σε σχέση με τη
διά ζώσης και τη δυσχεραίνει.

Πιστεύετε ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης θα παραμείνει
ως μόνιμος θεσμός και μετά το πέρας της πανδημίας;  
  
Ναι, από ότι φαίνεται να λέγεται και από υπουργούς.
Όμως θα ήθελα να επανέλθουμε στην κανονικότητα και
στην καθημερινή μας ζωή όπως ήτανε πριν την πανδημία.




