
 

 

Infographics 

GREECE 



90%

40%

Αντεστραμμένο μοντέλο τάξης και
ηχογράφηση
Βιωματική μάθηση
Περισσότερο ενδιαφέρον
Εξοικίωση με την τεχνολογία και
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
Ευκολότερη, διασκεδαστική και
περισσότερο διαδραστική
Χρονικά αποτελεσματική και
περισσότερες πηγές πληροφόρησης.

Θετικά

Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη
γνωρίζουν τι είναι η Τεχνητή
Νοημοσύνη.

Γνωρίζετε τι είναι το AI?

Ένα μικρό ποσοστό απάντησε θετικά,
το οποίο χρησιμοποιεί κυρίως
διαδικτυακές πλατφόρμες και το
λογισμικό Microsoft Office για τη
μάθηση και τη διδασκαλία.

Το σχολείο σας υποστηρίζει τη
διδασκαλία με εργαλεία AI?

80%

Η Μηχανική Μάθηση (Machine
Learning) και τα Μεγάλα
Δεδομένα (Big Data) 

Γνωρίζετε ποίες τεχνολογίες
συνεισφέρους στο AI?

smartAInnovators
Προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
της Καινοτομίας με γνώμονα την Τεχνητή
Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI)  σε
Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) για κοινωνική αλλαγή και
καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με την
αγορά εργασίας

Εκπαιδευτές ΕΕΚ

Μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και της
ανταγωνιστηκότητας στην αγορά.

Μπορεί το οικοσύστημα του AI να
ενδυναμώσει τους μαθητές ΕΕΚ?

Όχι τόσο άμεση
Μπορεί να είναι δύσκολή στη
χρήση
Περιορισμένη προσβασιμότητα
στην τεχνολογία
Μπορεί να επιφέρει
περισπασμούς

Αρνητικά 

Θετικά και Αρνητικά της εκπαίδευσης προσανατολισμένης
στην τεχνολογία
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37.5%

25%

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Microsoft Office
Χρήση του Διαδικτύου
Προγραμματισμός

Όλοι οι μαθητές γνωρίζουν τι είνα
το AI.

Γνωρίζετε τι είναι το AI?

Χρήση του Διαδικτύου
Microsoft Office

Γνωρίζεις τις επιθυμητές
δεξιότητες της αγοράς εργασίας?

Ποιές είναι οι τωρινές
ψηφιακές δεξιότητες σου? 

12.5%

Μαθητές ΕΕΚ

Μόνο το 12.5% των μαθητών
έχουν βιώσει ΑΙ δεξιότητες στο
σχολείο και ιδιαίτερα γλώσσες
προγραμματισμού.

Greece

100%

12.5%

Οι μαθητές πιστέυουν ότι το
οικοσύστημα του AI μπορεί να προσφέρει
νέες δεξιότητες και να ενδυναμώσει το
μέλλον τους

Μπορεί το οικοσύστημα του
AI να ενδυναμώσει το
μέλλον σου?

Μόνο ένας μαθητής επιβεβαίωσε ότι ο
εθισμός στα παιχνίδια υπάρχει.

Νιώθεις εθισμένος στα
παιχνίδια?

Τη Μηχανική Μάθηση (Machine
Learning) και
την ανάλυση δεδομένων (Data analysis)

Το 37.5% των μαθητών απάντησε θετικά και
ανέφερε:

Γνωρίζετε ποίες τεχνολογίες
συνεισφέρους στο AI?

smartAInnovators

Έχεις βιώσει AI δεξιότητες στο
σχολείο σου μέχρι στιγμής?
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Προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
της Καινοτομίας με γνώμονα την Τεχνητή
Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI)  σε
Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) για κοινωνική αλλαγή και
καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με την
αγορά εργασίας



 

 


