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72%

86%

Ενθαρρύνει τη φαντασία, τις
ευκαιρίες, τις δεξιότητες που
επικεντρώνονται στη λύση, τη
συμβολή στην κοινωνία, τις
δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων
Μπορεί να κάνει τη διδασκαλία
πιο ενδιαφέρουσα εάν
χρησιμοποιηθεί σωστά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Γενικά, οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες απάντησαν με
παραδείγματα τεχνολογίας AI που
χρησιμοποιούνται σήμερα.

Γνωρίζετε τι είναι η ΑΙ;

Το 86% των εκπαιδευτών απάντησε
θετικά. Αναφέρθηκε ότι τα ευρωπαϊκά
προγράμματα τους βοηθούν και τους
ενθαρρύνουν να έχουν μια
διαφορετική προσέγγιση στη
διδασκαλία με περισσότερα εργαλεία.

Το σχολείο παρέχει εργαλεία
A για διδασκαλία;

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
της τεχνολογικής εκπαίδευσης

 

100%

Το 72% των εκπαιδευτών απάντησε θετικά.
Ορισμένες τεχνολογίες που αναφέρθηκαν
ήταν τα chatbots, η αναγνώριση κειμένου,
η αναγνώριση φωνής, η αναγνώριση εικόνας
κ.λπ.

Γνωρίζετε ποιες τεχνολογίες
συμβάλλουν στην ΑΙ;

 

smartAInnovators
Προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας
που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη
(Artificial Intelligence - AI) σε σχολεία ΕΕΚ
(Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - VET) με
σκοπό την κοινωνική αλλαγή και την καλύτερη
αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικοί ΕΕΚ

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα
σχολικά προγράμματα σπουδών, όχι
μόνο σε αυτά που σχετίζονται με το
STEM. «Είναι το μέλλον».

Μπορεί το οικοσύστημα της AI να
ενδυναμώσει τους μαθητές ΕΕΚ;

 

Οι διαδικτυακές εκπαιδεύσεις
δεν είναι τόσο διαδραστικές
για τους μαθητές,
προκαλώντας έλλειψη
επικοινωνιακών και
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Διάσπαση προσοχής όταν το
μάθημα γίνεται διαδικτυακά.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Κύπρος



43%

57%

Χειρισμός υπολογιστή, tablet
και κινητού τηλεφώνου.
Java Script
Python

Το 43% των μαθητών γνώριζε την
έννοια της τεχνολογίας AI. Ένας
μαθητής απάντησε ότι είναι η
ικανότητα ενός υπολογιστή να
σκέφτεται και να έχει κάποιου
βαθμού συνείδησης.

Γνωρίζετε τι είναι η ΑΙ;

Το 57% των μαθητών απάντησε ότι
γνωρίζει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η
πιο δημοφιλής ήταν η γνώση και η
δεξιότητα μιας τουλάχιστον γλώσσας
προγραμματισμού.

Γνωρίζετε τις κύριες δεξιότητες που
απαιτούνται στην αγορά εργασίας;

Ποιες είναι οι ψηφιακές
δεξιότητές σας;

43%

Το 43% ανέφερε ότι γνωρίζει και
αναφέρθηκε σε τεχνολογίες όπως η
αναγνώριση προσώπου, το διαδικτυακό
παιχνίδι με bots, η αναγνώριση φωνής και
η τεχνολογία 5G.

Γνωρίζετε ποιες τεχνολογίες
συμβάλλουν στην ΑΙ;

smartAInnovators
Προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας που
υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial
Intelligence - AI) σε σχολεία ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης - VET) με σκοπό την κοινωνική αλλαγή και την
καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Μαθητές ΕΕΚ

Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές ανέφεραν
ότι το σχολείο είναι εξοπλισμένο με κάποιο
είδος τεχνολογίας. Εργαστήρια ρομποτικής,
tablet, προβολείς, διαδραστικοί πίνακες.

Έχετε λάβει κάποιες δεξιότητες ΑΙ
στο σχολείο μέχρι στιγμής;
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100%

72%

Όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά.
Μερικοί μαθητές ανέφεραν ότι τα
ρομπότ θα μπορούσαν να
αντικαταστήσουν τους δασκάλους
τους.

Μπορεί το οικοσύστημα
της ΑΙ να ενδυναμώσει το
μέλλον σας;

Το 72% ανέφερε ότι δεν αισθάνονται
εθισμένοι στα βιντεοπαιχνίδια.
Ασχολούνται με αυτά μόνο λίγες ώρες
την ημέρα (3-4).

Αισθάνεστε εθισμένοι στα
βιντεοπαιχνίδια;

Κύπρος



 

 


