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Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, 2020

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά Έρευνας
Σκοπός, δομή, περίοδος συμμετοχής και απαντήσεις

Σκοπός
H διερεύνηση, καταγραφή και ανάδειξη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με στόχο
την ερευνητική υποστήριξη του σχεδιασμού προγραμμάτων και εργαλείων επιμόρφωσης που θα στοχεύουν στην
κάλυψη αυτών των νέων αναγκών

Δομή

Περίοδος Συμμετοχής

• 4 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα
• 10 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων,

Από

•

σχετικές με την μελλοντική εξέλιξή και αναβάθμιση
της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Οι ερωτήσεις προέκυψαν από μελέτη* της
Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου

1η Οκτωβρίου 2020
η
μέχρι 26 Οκτωβρίου 2020
(26 ημέρες)

* “COVID-19 και Εκπαίδευση-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα”, White Paper, Επιτροπή
Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μάιος 2020.
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Απαντήσεις

≈ 400

συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά Έρευνας
Δημογραφικά στοιχεία

Φύλο

Γυναίκα
Άνδρας

Ηλικιακή ομάδα
34,7%
25,2%
17,2%

16,0%

45%
6,9%
55%

<25

26-35

46-55

>55

Ιδιότητα

Γονέας/Κηδεμόνας

Ιδιωτικός υπάλληλος
Ναι
Όχι

36,7%

Δημόσιος υπάλληλος
Επιχειρηματίας

63,3%

3

36-45

70,2%
5,2%
12,9%

Ακαδημαϊκός

5,7%

Μαθητής / Φοιτητής

6,0%
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Σε τι βαθμό πιστεύετε πως η τήλε-εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει ως συμπληρωματικό
εργαλείο εκμάθησης στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Σε υψηλό βαθμό
Σε σημαντικό βαθμό
Όχι σε σημαντικό βαθμό

18,9%

51,3%

29,8%
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2

Σε ποια μορφή πιστεύετε πως πρέπει να λειτουργεί η τήλε-εκπαίδευση;

Προαιρετική χρήση για λόγους υγείας ή αδυναμίας φυσικής παρουσίας

18,3%

Ως ενισχυτική διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα και ώρες

19,8%

Υποχρεωτική χρήση κάποιες συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας
Υποχρεωτική χρήση σε συγκεκριμένα μαθήματα

1,7%

Για κάποια απομακρυσμένα σημεία της Χώρας

0,9%

Ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω
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6,0%

53,3%
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Επιλέξτε από τις παρακάτω τις 4 δράσεις που θεωρείτε απαραίτητες για τον
εκσυγχρονισμό και τη σωστή εφαρμογή της τήλε-εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

Εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών στη διαδραστική μάθηση μέσω διαδικτύου

37,8%

Γρήγορο και ασφαλές δίκτυο με καθορισμένες γραμμές/συνδέσεις από τους παρόχους

23,5%
12,3%

Τεχνολογικός εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

11,7%

Ατομικός εξοπλισμός (υπολογιστές, κάμερες, απαραίτητο λογισμικό επικοινωνίας, κτλ.)

5,7%
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Προστασία προσωπικών δεδομένων με ενσωμάτωσή απαραίτητων πρωτοκόλλων
(στη φάση σχεδιασμού προγραμμάτων)

3,7%

Εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών στον τρόπο παρακολούθησης και
συμμετοχής στα μαθήματα μέσω διαδικτύου

2,6%

Αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκπαίδευσης από τον φορέα
(Υπουργείο Παιδείας)

2,6%

Δημιουργία και διάθεση ψηφιακών βιβλίων
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Επιλέξτε 3 από τις παρακάτω δράσεις που πιστεύετε ότι θα συμβάλλουν στην
κοινωνικοποίηση των μαθητών/φοιτητών, σε περίπτωση μόνιμης εφαρμογής
της τήλε–εκπαίδευσης σε ευρεία κλίμακα.

Συνάντηση όλων των μαθητών/σπουδαστών ανά
τάξη μία φορά το μήνα κατ’ ελάχιστο

38,4%

Διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα*

29,5%

Διοργάνωση και υλοποίηση ομαδικών
παιχνιδιών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα*

15,8%
9,5%
6,9%

* Με συμμετέχοντες τους μαθητές / σπουδαστές
** Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
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Δημιουργία καλλιτεχνικών και αθλητικών ομάδων των
μαθητών/σπουδαστών**
Διατήρηση των εκπαιδευτικών εκδρομών/ταξιδιών και εορτών
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Επιλέξτε από τους παρακάτω τρόπους τους 4 σημαντικότερους, με τους οποίους
θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια /
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην παρούσα φάση.

Κριτική ανάλυση περιπτώσεων / παραδειγμάτων
(case studies / use cases)

40,7%

Ομαδικές εργασίες

14,9%

Μαθήματα προγραμματισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων

12,0%

Εκμάθηση μέσω διαδραστικών παιχνιδιών (gamification education)
Μαθήματα επιχειρηματικότητας
Προσομοιώσεις (simulations)
Μαθήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εθελοντισμού
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9,2%
6,6%
5,4%
4,3%

Εργαστήρια

3,4%

Μαθήματα ανθρωπιστικών επιστημών - τεχνών

3,4%
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Επιλέξτε τα 3 πιο σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση καθηγητών σε ατομικό
επίπεδο (και όχι σε επίπεδο σχολικής μονάδας) που θα συμβάλουν στη βελτίωση της
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ικανότητα εκπαίδευσης με νέους/καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας

30,9%

Μέσος όρος απόδοσης των μαθητών/σπουδαστών ανά τάξη, ανά έτος/εξάμηνο

20,9%

Μέσος όρος αξιολόγησης μαθητών/σπουδαστών (βάσει ερωτηματολογίου)

18,1%

Ικανότητα εκπαίδευσης σε νέα γνωστικά πεδία
Ικανότητα εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες
Μ.Ο. αξιολόγησης από τη διοίκηση του σχολείου/πανεπιστημίου
(βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών)
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13,8%

9,5%
6,9%
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Σε τι βαθμό θεωρείτε πως θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα διδασκαλίας και
διαγωνισμάτων, ώστε να ενθαρρύνεται περισσότερο η κριτική σκέψη και όχι η
αποστήθιση κειμένων στα διαγωνίσματα των πανελληνίων;
1,4%
Σε υψηλό βαθμό
Σε σημαντικό βαθμό
Όχι σε σημαντικό βαθμό

20,9%

77,7%
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Επιλέξτε 4 τρόπους για να εκσυγχρονιστεί η ύλη, ο τρόπος διδασκαλίας
και η λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παρούσα φάση.
Εκσυγχρονισμός του τρόπου διδασκαλίας (ομαδικές εργασίες, case
studies, προσομοιώσεις, εργαστήρια, κ.α.)

33,5%

Γραφείο διασύνδεσης με την αγορά εργασίας σε κάθε Πανεπιστήμιο

18,9%

Προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας για όλους τους φοιτητές*

15,2%

Ενίσχυση της έρευνας και σύνδεση της με την πραγματική οικονομία
μέσα σε σαφώς καθορισμένα πλαίσια

10,6%
6,9%
5,2%

Περαίτερω ανεξαρτητοποίηση Διοίκησης Ιδρυμάτων από καθηγητικό προσωπικό και φοιτητές
Λίστα και ηλεκτρονική παροχή βιβλίων και ανανέωση σε τακτικά διαστήματα

2,6%

Παράλληλη δυνατότητα διδασκαλίας καθηγητών σε δημόσια και ιδιωτικά τριτοβάθμια ιδρύματα
Περισσότερες συνεργασίες με ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
για ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητικού προσωπικού

2,3%

Startup incubators και γραφεία επιτάχυνσης spin-off επιχειρήσεων σε όλα τα Ιδρύματα

2,6%

1,1%

TTO (Technology Transfer Offices) σε όλα τα Ιδρύματα

1,1%

Προγράμματα Erasmus σε όλα τα έτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

* Έλληνες και ξένους, που φοιτούν τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά τριτοβάθμια ιδρύματα
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Σε τι βαθμό θεωρείτε πως αξιοποιούνται στη παρούσα φάση οι αξιολογήσεις των
καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που γίνονται τόσο από τους σπουδαστές,
όσο και από τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων;
1,7%

7,2%

91,1%
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Σε υψηλό βαθμό
Σε σημαντικό βαθμό
Όχι σε σημαντικό βαθμό

10

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως πρέπει να αυξηθεί η εκπαίδευση των φοιτητών που
πρόκειται να γίνουν εκπαιδευτικοί, πριν αναλάβουν καθήκοντα, σε περισσότερες
επικοινωνιακές και διδακτικές δεξιότητες ανά κατηγορία εκπαίδευσης;*
2,0%

Σε υψηλό βαθμό
Σε σημαντικό βαθμό
Όχι σε σημαντικό βαθμό

28,7%

69,3%
* Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια,
τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να
διδάξουν πιο αποτελεσματικά
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Σχολιασμός
και απόψεις
αναφορικά με τα
αποτελέσματα
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Κα. Νίκη Κεραμέως
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κος Πάνος Παπάζογλου
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος

