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Αποστολή Στοιχείων  
Στα προηγούμενα μαθήματα εγκαταστήσαμε κάποια προγράμματα στο κινητό μας. Σ’ αυτό το 
μάθημα θα συνδεθούμε σε μια φόρμα google και θα δηλώσουμε κάποια στοιχεία, όπως κάναμε 
παλιότερα. Τώρα όμως  θα ελέγξουμε τις απαντήσεις που έχουν δοθεί συνολικά, και θα βρούμε 
κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις προηγούμενες από εμάς απαντήσεις. 
Θα πρέπει να συνδεθούμε στη Διεύθυνση : 

https://forms.gle/bT3H6chYLcsS1JKM6 
Πηγαίνετε στο χώρο κάτω από την ένδειξη  Ονοματεπώ-
νυμο  και πληκτρολογείτε το όνομά σας. Κατόπιν επιλέ-
γετε στο κάτω μέρος τον κύκλο φοίτησής  σας. Τέλος 
επιλέγετε την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκετε.  
Σημείωση : Εφόσον η τελευταία ερώτηση αποτελεί α-
πόρρητο προσωπικό δεδομένο για το 50% τουλάχιστον 
του πληθυσμού, επισημαίνεται ότι η φόρμα ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ 
ΤΟ ΡΟΛΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οπότε, εάν  δε θέλετε 
να δηλώσετε πραγματικά στοιχεία,  μπορείτε να ακο-
λουθήσετε τη συμβουλή που υπάρχει σ’ αυτήν την ερώ-
τηση και να δηλώσετε όσο νιώθετε. Πάντως, αυτοί που 
θα μπορούν να δουν αναλυτικά τα στοιχεία που δήλωσε 
ο καθένας (δηλαδή οι καθηγητές σας), έχουν ήδη πρό-
σβαση σ’ αυτά τα στοιχεία από το σχολείο. 
Κατόπιν πατάτε το κουμπί Υποβολή στο κάτω μέρος. Θα 
σας εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το παρακάτω : 

Επιλέγοντας Δείτε προηγούμενες απαντήσεις, θα εμφα-
νιστεί μια οθόνη όπως η διπλανή. Θα πρέπει να βρείτε 
ποιο είναι το ποσοστό μαθητών που δήλωσε ίδια ηλικι-

ακή ομάδα με εσάς. Π.χ. εάν ένας μαθητής δήλωσε ηλι-
κιακή ομάδα 41 έως 50 ετών έχουμε το 16,7% των συνο-
λικών απαντήσεων να αναφέρονται στην  ηλικιακή ομά-
δα 41 έως 50 (πορτοκαλί χρώμα). Άρα η απάντηση για το 
συγκεκριμένο μαθητή θα ήταν 16,7%. Τονίζεται ακόμη, 
ότι δεν μπορείτε νε δείτε τι απάντησε ο κάθε μαθητής 
ξεχωριστά (ούτε τι απαντήσατε εσείς), παρά μόνο συγκε-
ντρωτικά στοιχεία. 
Στείλτε μου σε μήνυμα (messenger, viber ή ότι άλλο θέ-

λετε) το παραπάνω ποσοστό. Αν μπορείτε, στείλτε επί πλέον και ένα στιγμιότυπο της οθόνης σας 
όπου θα φαίνεται το ποσοστό αυτό. 

Ονοματεπώνυμο    Ποσοστό   

Άνοιξα το σύνδεσμο : πληκτρολογώντας τον ☐ από το mail μου ☐ από το facebook ☐ 

Έστειλα  στιγμιότυπο της οθόνης ☐   Δεν τα κατάφερα☐ 


