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Tell Them From Me student survey
Έρευνα μαθητών Πες τους εκ μέρους μου
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Συχνές ερωτήσεις (γονείς και φροντιστές)
Κέντρο Στατιστικής και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (CESE)
1. Τι είναι η έρευνα μαθητών Πες τους εκ
μέρους μου (Tell Them From Me);
Η έρευνα μαθητών Tell Them From Me περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά
με τους παράγοντες που θεωρείται ότι επηρεάζουν τα ακαδημαϊκά
επιτεύγματα και άλλες επιδόσεις. Στόχος της έρευνας είναι να συμβάλλει
στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών. Η έρευνα έχει
σχεδιαστεί με σκοπό την καταγραφή, αξιολόγηση και αναφορά των
απόψεων που διαμορφώνουν οι μαθητές σχετικά με το σχολείο και τις
βαθμίδες του συστήματος. Η εν λόγω έρευνα της Νέας Νότιας Ουαλίας
επικεντρώνεται στην ευημερία και τη συμμετοχή των μαθητών, καθώς
και στις αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές.

2. Τι είδους ερωτήσεις περιλαμβάνει η έρευνα;
Οι ερωτήσεις της έρευνας αφορούν στα παρακάτω μέτρα που
λαμβάνονται για τους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης:
Συμμετοχή σε αθλητικές και
προαιρετικές δραστηριότητες

Συμπεριφορά στο σχολείο

Χρήση της πληροφορικής
στη μάθηση

Συμπεριφορά σχετικά με το
διάβασμα στο σπίτι

Συνάφεια και επιμέλεια
διδασκαλίας

Αίσθηση του ανήκειν

Ενδιαφέρον και κίνητρα

Επιμονή

Θετικές σχέσεις

Χρόνος αποτελεσματικής
μάθησης

Βιώματα ως θύμα
εκφοβισμού

Προσπάθεια

Αξιολόγηση σχολικών
επιδόσεων

Δεξιότητες και μαθησιακές
προκλήσεις

Διαμεσολάβηση στο σχολείο

Θετικές σχέσεις
εκπαιδευτικού – μαθητή

Προσδοκίες επιτυχίας

Θετικό κλίμα για μάθηση
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Οι ερωτήσεις της έρευνας αφορούν στα παρακάτω μέτρα που
λαμβάνονται για τους μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης:
Συμμετοχή σε αθλητικές και
προαιρετικές δραστηριότητες

Συμπεριφορά σχετικά με το
διάβασμα στο σπίτι

Προσδοκίες επιτυχίας

Δεξιότητες και μαθησιακές
προκλήσεις

Ακαδημαϊκή επίγνωση

Συμπεριφορά στο σχολείο

Βιώματα ως θύμα
εκφοβισμού

Αδικαιολόγητες απουσίες

Αίσθηση του ανήκειν

Ενδιαφέρον και κίνητρα

Χρόνος αποτελεσματικής
μάθησης

Φιλοδοξίες: ολοκλήρωση
του 12ου έτους,
του Πανεπιστημίου, του TAFE

Θετικές σχέσεις

Προσπάθεια

Συνάφεια και επιμέλεια
διδασκαλίας

Ευημερία

Αξιολόγηση σχολικών
επιδόσεων

Θετικό κλίμα για μάθηση

Ακαδημαϊκό σθένος

Διαμεσολάβηση στο σχολείο

Διαμεσολάβηση εκτός
σχολείου

Θετικές σχέσεις
εκπαιδευτικού - μαθητή

Χρήση της πληροφορικής
στη μάθηση

Επιμονή

3. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται τα σχολεία
που θα συμμετέχουν;
Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία της κυβέρνησης
της Νέας Νότιας Ουαλίας, εντελώς δωρεάν. Το σχολείο του παιδιού σας
αποφάσισε να συμμετάσχει.
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4. Τι κερδίζει το σχολείο του παιδιού μου από
τη συμμετοχή του στην έρευνα;
Μέσω της έρευνας μαθητών Tell Them From Me, οι διευθυντές και οι
επικεφαλής των σχολείων θα αποκτήσουν μια εικόνα για τις απόψεις των
μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή και την ευημερία τους, καθώς και την
αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο
σχολείο τους.
Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα από τις απαντήσεις της
έρευνας συντάσσονται γρήγορα αναφορές για τους επικεφαλής των
σχολείων. Οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις
πληροφορίες για να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν και να
σχεδιάσουν τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου.

5. Τι πρέπει να κάνει το παιδί μου για να
συμμετάσχει στην έρευνα;
Η έρευνα διαρκεί συνήθως 30 λεπτά και διενεργείται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ενός ασφαλούς ιστοτόπου τον οποίο
διαχειρίζονται οι προγραμματιστές που έχουν σχεδιάσει την έρευνα,
The Learning Bar. Τα σχολεία θα διαθέσουν σταθερούς ή φορητούς
υπολογιστές στους μαθητές για να συμπληρώσουν την έρευνα εντός
των ωρών λειτουργίας του σχολείου.

6. Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει το
παιδί μου;
Όχι, η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική. Το παιδί σας δεν θα
πάρει μέρος εάν δεν το επιθυμείτε εσείς ή το ίδιο. Εάν το παιδί σας
νιώσει άβολα στη διάρκεια της έρευνας, μπορεί να σταματήσει ανά
πάσα στιγμή. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις της έρευνας μπορούν
να παραλειφθούν. Οι γονείς/μαθητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν
πρόσβαση, και να διορθώσουν, τα στοιχεία του μαθητή.

7. Μπορεί το σχολείο να αναγνωρίσει το παιδί
μου από τις απαντήσεις του;
Το προσωπικό των σχολείων δεν θα μπορεί να αναγνωρίζει
μεμονωμένους μαθητές από τις απαντήσεις τους. Για να διασφαλιστεί
η εμπιστευτικότητα, οι μαθητές που συμμετέχουν θα λάβουν ένα
μοναδικό όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Στις περιπτώσεις
όπου μια ερώτηση έχει απαντηθεί από λιγότερους από πέντε μαθητές,
τα αποτελέσματα δεν θα δημοσιοποιηθούν.
Ένας μικρός μόνο αριθμός εργαζομένων στο Κέντρο Στατιστικής και
Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (Centre for Education Statistics and
Evaluation (CESE)) του Υπουργείου θα έχει πρόσβαση σε απαντήσεις
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μεμονωμένων μαθητών για τους σκοπούς της ανάλυσης σε επίπεδο
πολιτείας. Τα στοιχεία των μεμονωμένων μαθητών θα τηρούνται σε έναν
ασφαλή διακομιστή στον οποίο θα έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο
οι ερευνητές του CESE. Οι ερευνητές ενδιαφέρονται μόνο για τις τάσεις,
και όχι για τις απαντήσεις των μαθητών μεμονωμένα. Κανείς μαθητής δεν
θα αναφερθεί σε καμία δημοσίευση. Κανένα σχολείο δεν θα αναφερθεί
εάν δεν έχει δώσει σχετική άδεια.

8. Σε τι είδους ανάλυση θα υποβληθούν τα
στοιχεία της έρευνας;
Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες των μαθητών, συντάσσονται
οι αναφορές και στις περισσότερες περιπτώσεις διατίθενται στα
σχολεία εντός τριών εργάσιμων ημερών. Οι επικεφαλής των σχολείων
χρησιμοποιούν τα στοιχεία για να κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες
και τις απόψεις των μαθητών του σχολείου τους.
Το CESE θα αναλύσει τα στοιχεία της έρευνας σε επίπεδο πολιτείας,
σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα στοιχεία των μαθητών τα οποία τηρεί
το Υπουργείο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων απόδοσης.
Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν όλα τα σχολεία να κατανοήσουν
καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στην ευημερία, τη δέσμευση,
την αποτελεσματική διδασκαλία και τη μάθηση εκ μέρους των μαθητών.
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων
που διενεργεί το CESE θα βοηθήσουν επίσης τους εκπαιδευτικούς και
τους διευθυντές να συζητήσουν για το πώς μπορούν να βελτιώσουν
τις επιδόσεις των μαθητών. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τη συνεχή
εστίαση του Υπουργείου στην ποιοτική διδασκαλία και ηγεσία.
Τα δεδομένα θα τηρηθούν για μελλοντική ανάλυση προκειμένου να
κατανοηθεί καλύτερα η φύση της δέσμευσης και της ευημερίας των
μαθητών διαχρονικά.

9. Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν όλοι
οι μαθητές του σχολείου;
Η έρευνα για τους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
έχει σχεδιαστεί για μαθητές στα Έτη 4 έως 6. Τα σχολεία ενθαρρύνονται
να επιτρέψουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών
αυτής της ομάδας τάξεων. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ενθαρρύνονται να επιτρέψουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων μαθητών στα Έτη 7 έως 12.

10. Πότε θα πραγματοποιηθεί η έρευνα
Tell Them From Me;
Οι έρευνες θα διενεργηθούν σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο
τέλος του α’ τριμήνου και (προαιρετικά) στο γ’ και δ’ τρίμηνο.
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Τι είναι το CESE;
Το Κέντρο Στατιστικής και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (CESE) υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Το CESE συστάθηκε με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αίσθησης ευθύνης στην εκπαίδευση στη Νέα
Νότια Ουαλία. Το CESE θα διαπιστώσει και θα γνωστοποιήσει τι είναι αυτό που λειτουργεί και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για βελτίωση της
διδασκαλίας και της μάθησης σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CESE ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.cese.nsw.gov.au

Τι είναι το The Learning Bar;
Το The Learning Bar ειδικεύεται στη σχεδίαση με βάση την έρευνα και στη διευκόλυνση των αξιολογήσεων των μαθητών και στην παροχή λύσεων
έρευνας για τους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εσωτερική ερευνητική ομάδα, της οποίας ηγείται
ο πρόεδρος Dr J Douglas Willms, αναλαμβάνει έργα μεγάλης εμβέλειας τα οποία αξιοποιούνται στο σχολικό σύστημα και έχουν επίδραση στην
εθνική πολιτική. Σε αυτό το ερευνητικό έργο οφείλεται το γεγονός ότι η έρευνα Tell Them From Me έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη σχολική έρευνα σε
εθνικό επίπεδο που έχει διενεργηθεί ποτέ στον Καναδά και η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε εννέα από τις δέκα επαρχίες της χώρας. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, στην έρευνα έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 6.300 σχολεία και περισσότεροι από 5,4 εκατομμύρια μαθητές τα τελευταία 12 χρόνια.
Ο Dr Willms κατείχε μέχρι πρόσφατα την καναδική έδρα ερευνών πρώτης βαθμίδας για τον Γραμματισμό και την Ανθρώπινη ανάπτυξη. Ο Dr Willms
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη ερωτήσεων σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών στο Πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης των
μαθητών (Programme for International Student Assessment – PISA) του OECD.
Για αμιγώς διοικητικούς σκοπούς, το The Learning Bar θα έχει επίσης προσωρινή πρόσβαση στις απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις της
έρευνας οι μαθητές των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί. Πέραν των ερευνητών του The Learning Bar και του CESE εντός του
Υπουργείου, οι απαντήσεις των μαθητών των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί δεν θα γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο φυσικό
πρόσωπο ή φορέα παρά μόνο εάν προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Learning Bar, ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.thelearningbar.com
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα γονέων, απευθυνθείτε στο CESE μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:
TTFM@det.nsw.edu.au ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό: 1300 131 499.
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