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Στόχοι

Επικέντρωση

 μαθησιακό περιβάλλον

 εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές/διευθύντριες των
σχολείων να συμβάλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Δυνατότητα στις συμμετέχουσες χώρες

 να εντοπίσουν άλλες χώρες με παρόμοιες προκλήσεις

 να μάθουν από πρακτικές εκπαιδευτικής πολιτικής



Διοργάνωση

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Διεθνής Κοινοπραξία (Consortium)

-International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), The
Netherlands and Germany

-Statistics Canada (Ottawa, Canada)

-Australian Council for Educational Research (ACER), Australia

Κύπρος

-Εθνικό Κέντρο TALIS, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ),

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

-Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 80% του κόστους συμμετοχής 



Ιστορικό

Πρώτος κύκλος: 2008 (24 χώρες)

Δεύτερος κύκλος: 2013 (34 χώρες) 

◦ Πρώτη συμμετοχή Κύπρου

◦ Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων:  http://keea-
talis.pi.ac.cy/talis/data/uploads/apotelesmata/talis2013/talis2013_report.pdf

Τρίτος κύκλος: 2018  (48 χώρες, 23 ΚΜ ΕΕ)

◦ Δεύτερη συμμετοχή Κύπρου

◦ Μόνο Γυμνασιακός κύκλος

◦ Συμμετοχή: Όλα τα σχολεία γυμνασιακού κύκλου (δημόσια και ιδιωτικά) 

◦ 1611/1878 εκπαιδευτικοί (σταθμισμένο ποσοστό ανταπόκρισης 90,3%) 

◦ 88/99 διευθυντές/διευθύντριες (σταθμισμένο ποσοστό ανταπόκρισης 89,8%)

http://keea-talis.pi.ac.cy/talis/data/uploads/apotelesmata/talis2013/talis2013_report.pdf


Συμμετέχουσες χώρες



Συλλογή δεδομένων

Φάσεις:

Πιλοτική Φάση (Άνοιξη 2017)

Κύρια Φάση (Άνοιξη 2018)

Εργαλεία:

Ερωτηματολόγιο Διευθυντή/Διευθύντριας

Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού

Ηλεκτρονική χορήγηση



Θεματικές περιοχές

• Διδακτικές Πεποιθήσεις και Πρακτικές 
• Αρχική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
• Επαγγελματική Ανάπτυξη 
• Ανατροφοδότηση
• Σχολική Ηγεσία - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 
• Σχολικό Κλίμα 
• Εργασιακή Ικανοποίηση - Αυτεπάρκεια
• Κίνητρα για Επιλογή Επαγγέλματος
• Πρακτικές (Καινοτομία)
• Πρακτικές (Ισότητα και Διαφορετικότητα στις Τάξεις)



Αποτελέσματα
Διεθνείς Εκθέσεις

 Τeachers and School Leaders: Lifelong Learners (Α΄ τόμος)

 Teachers and School leaders: Valued Professionals (Β΄ τόμος)

Εθνική Έκθεση 

1. Προφίλ 

2. Επαγγελματική Ανάπτυξη

3. Διδασκαλία

4. Σχολικό Κλίμα και Εργασιακή Ικανοποίηση

5. Καινοτομία και Αυτεπάρκεια Εκπαιδευτικών

Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

↓
↑ % (Τ.Σ.)

↓

↑



1.1 Προφίλ ΕκπαιδευτικώνΦύλο

26,9% 73,6%

Κυριαρχούν οι γυναίκες



Μέσος όρος
Κ_2018: 44,9 έτη (Τ.Σ.=0,2)

Κ_2013: 42,7 έτη (Τ.Σ.=0,2) ↓

EE23_2018: 44,5 έτη (Τ.Σ.=0,1)

Ηλικία

Αύξηση ηλικίας 
εκπαιδευτικών στην Κύπρο



Τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση

Επίπεδο επίσημης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Κ_2013
% (Τ.Σ.)

Κ_2018
% (Τ.Σ.)

ΕΕ23_2018
% (Τ.Σ.)

• Δίπλωμα χαμηλότερο από Τριτοβάθμια μη

Πανεπιστημιακή Σχολή

_______ 0,0 (0,0) ↑ 2,0 (0,1)

• Δίπλωμα Τριτοβάθμιας μη Πανεπιστημιακής Σχολής 0,7 (0,2) 0,4 (0,2) ↑ 2,5 (0,1) 

• Πτυχίο Πανεπιστημίου _______ 46,0 (1,4) ↓ 38,0 (0,3)

• Μεταπτυχιακό _______ 49,7 (1,3) 54,9 (0,3)

• Διδακτορικό 3,1 (0,5) 4,0 (0,9) 2,7 (0,1)

Περισσότεροι/ες από μισούς/ές
έχουν μεταπτυχιακά προσόντα.



«Μέτριας» ή «μεγάλης» σημασίας

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Διδακτική Εμπειρία

Κ_2018

% (Τ.Σ.)

ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.)

πρόσφερε μια σταθερή επαγγελματική 

σταδιοδρομία.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

79,4 (3,8)

81,6 (1,4)

↓64,2 (0,7)

↓63,5 (0,3)

παρείχε ένα αξιόπιστο εισόδημα.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

77,0 (3,5)

83,2 (1,4)

↓66,1 (0,7)

↓65,5 (0,3)

αποτελούσε μια εξασφαλισμένη θέση εργασίας.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

73,2 (4,6)

80,8 (1,5)

↓62,0 (0,8)

↓65,9 (0,3)

ταίριαζε με τις υποχρεώσεις της προσωπικής μου 

ζωής.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

78,0 (3,9)

80,1 (1,1)

↓62,8 (0,7)

↓61,6 (0,4)

μού επέτρεπε να ασκήσω επιρροή στην ανάπτυξη 

των παιδιών και των νέων.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

92,5 (2,2)

95,0 (0,6)

92,6 (0,4)

↓ 90,3 (0,2)

μού επέτρεπε να βοηθώ τους κοινωνικά 

μειονεκτούντες.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

78,3 (4,1)

87,2 (1,0)

78,6 (0,7)

↓ 74,8 (0,3)

μού επέτρεπε να συνεισφέρω στην κοινωνία.
Λιγότερη από ή ίση με 5 χρόνια

Περισσότερη από 5 χρόνια

90,9 (3,1)

95,0 (0,7)

90,4 (0,4)

↓88,4 (0,2)

Επιλογή επαγγέλματος εκπαιδευτικού

Περισσότερο για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παρά για ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Η πρώτη επαγγελματική επιλογή για 70,1% εκπαιδευτικών > Ευρώπη (65,7%)

Έμπειροι/ες εκπαιδευτικοί στην Κύπρο > για 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παρά Ευρωπαίοι/ες

Εκπαιδευτικοί στην Κύπρο > για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ παρά Ευρωπαίοι/ες



1.2 Προφίλ διευθυντών/διευθυντριώνΦύλο

Γυναίκες
Κ_2018: 51,7% (Τ.Σ.=5,6)

Κ_2013: 53,1% (Τ.Σ.=4,3)

EE23_2018: 54,0% (Τ.Σ.=1,1)

48,3% 51,7%

Άντρες = Γυναίκες



Μέσος όρος
Κ_2018: 57,7 έτη (Τ.Σ.=0,6)

Κ_2013: 52,2 έτη (Τ.Σ.=0,5) ↓

ΕΕ23_2018: 51,9 έτη (Τ.Σ.=0,2) ↓

Ηλικία

Μεγαλύτεροι/ες οι διευθυντές/διευθύντριες στην Κύπρο σε σχέση με
2013 και σε σχέση με Ευρώπη



Τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση

Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

Δίπλωμα Τριτοβάθμιας μη Πανεπιστημιακής 

Σχολής

0,0 (0,0) 1,0 (1,0) ↓ 2,7 (0,3)

Πτυχίο Πανεπιστημίου _____σ.1 24,1 (4,8) 25,8 (1,0)

Μεταπτυχιακό _____σ.1 60,9 (5,2) 65,4 (1,1)

Διδακτορικό 12,2 (3,5) 14,0 (4,1) ↓ 4,9 (0,6)

σ.1. Ποσοστό 87,8% (Τ.Σ.=0,5) είχαν πτυχίο Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Πιο προσοντούχοι/ες διευθυντές/διευθύντριες 
στην Κύπρο από Ευρώπη.



Συμμετοχή σε επαγγελματική ανάπτυξη κατά τους τελευταίους 12 μήνες

◦ Σε τουλάχιστον μία δραστηριότητα
◦ Κ_2013: 89,1% (Τ.Σ.=0,7)

◦ Κ_2018: 92,2% (Τ.Σ.=1,0)

◦ EE23_2018: 92,5% (Τ.Σ.=0,2)

Κατά μέσο όρο, συμμετοχή σε 3-4 δραστηριότητες επαγγελματικής
ανάπτυξης.

◦ Κ_2018: Μ.Ο.=3,4 δραστηριότητες (Τ.Σ.=0,1)

◦ EE23_2018: Μ.Ο.=3,5 δραστηριότητες (Τ.Σ.=0,0)

2.1. Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Υψηλό ποσοστό συμμετοχής εκπαιδευτικών

Μείωση απαλλαγών από διδακτικά καθήκοντα από το 
2013 (58,5%) στο 2018 (20,9%) 



Περιεχόμενο επαγγελματικής ανάπτυξης

* Οι δηλώσεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στο Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού στην TALIS 2013. 

Συμμετοχή τους τελευταίους 12 μήνες
Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Γνώση και κατανόηση του/των γνωστικού/ών μου πεδίου/ων ↓78,3 (1,2) 82,6 (0,9) ↓70,5 (0,3)

Παιδαγωγικές ικανότητες σχετικά με τη διδασκαλία του/των 

γνωστικού/ών μου πεδίου/ων
↓73,4 (1,3) 79,6 (1,4) ↓70,8 (0,3)

Γνώση του αναλυτικού προγράμματος ↓76,6 (1,3) 86,9 (0,9) ↓61,4 (0,4)

Πρακτικές αξιολόγησης μαθητών/τριών ↓60,8 (1,6) 82,4 (1,0) ↓62,8 (0,4)

Δεξιότητες ΤΠΕ για τη διδασκαλία 53,8 (1,6) 55,2 (2,1) 56,5 (0,4)

Συμπεριφορά μαθητών/τριών και διαχείριση τάξης ↓53,9 (1,8) 71,3 (1,5) ↓47,1 (0,4)

Διεύθυνση και διοίκηση του σχολείου ↓20,2 (1,4) 29,1 (1,6) ↓19,2 (0,3)

Προσεγγίσεις για εξατομικευμένη μάθηση ↓33,9 (1,5) 50,2 (1,8) 47,1 (0,4)

Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες  ↓24,1 (1,4) 31,8 (1,8) ↑45,4 (0,4)

Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον ↓25,9 (1,4) 37,7 (2,2) ↓19,7 (0,3)

Διδασκαλία διαθεματικών δεξιοτήτων ↓37,3 (1,6) 63,0 (1,6) ↓45,3 (0,4)

Ανάλυση και χρήση των αξιολογήσεων των μαθητών/τριών* _______ 59,1 (1,6) ↓43,4 (0,4)

Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων/κηδεμόνων* _______ 53,8 (1,6) ↓31,1 (0,4)

Επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς/χώρες* _______ 36,2 (1,8) ↓18,2 (0,3)

Άλλο* _______ 20,6 (1,5) ↑26,8 (0,3)

Κυρίως ΑΠ, γνωστικό πεδίο, αξιολόγηση 
μαθητών/τριών, παιδαγωγικές 
ικανότητες, διαχείριση τάξης



Συμμετοχή σε μεντορικές δραστηριότητες ως μέρος επίσημης διευθέτησης στο 
σχολείο

Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Την παρούσα χρονική στιγμή έχω μέντορα για να με 

καθοδηγεί.

↓6,4 (0,5) 9,0 (0,8) ↓5,9 (0,2)

Την παρούσα χρονική περίοδο, εκτελώ καθήκοντα 

καθορισμένου μέντορα για έναν/μίαν ή 

περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς.

↓5,2 (0,5) 8,6 (1,0) 10,5 (0,2)

Ειδικότητα του/της μέντορα ίδια με αυτήν του/της εκπαιδευτικού:
Κ_2018: 84,4%, Τ.Σ.=4,5
Κ_2013: 93,7%, Τ.Σ.=3,2
EE23_2018: 73,6%, Τ.Σ.=1,3 ↓

Στην Κύπρο αύξηση ατόμων που έχουν μέντορα σε σχέση 
με 2013 και με Ευρώπη

Στην Κύπρο αύξηση ‘μεντόρων’ σε σχέση με 2013



Επιμορφωτικές ανάγκες 

* Οι δηλώσεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στο Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού στην TALIS 2013. 

Υψηλό επίπεδο ανάγκης για επιμόρφωση
Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Γνώση και κατανόηση του/των γνωστικού/ών μου πεδίου/ων 2,4 (0,4) 2,3 (0,4) ↑6,1 (0,1)

Παιδαγωγικές ικανότητες σχετικά με τη διδασκαλία του/των 

γνωστικού/ών μου πεδίου/ων

4,3 (0,6) 4,9 (0,5) ↑7,6 (0,2)

Γνώση του αναλυτικού προγράμματος 8,3 (0,8) 4,5 (0,5) 5,0 (0,1)

Πρακτικές αξιολόγησης μαθητών/τριών 4,8 (0,6) 6,2 (0,6) ↑10,0 (0,2)

Δεξιότητες ΤΠΕ για τη διδασκαλία 12,5 (0,7) 10,8 (0,9) ↑16,1 (0,2)

Συμπεριφορά μαθητών/τριών και διαχείριση τάξης ↓7,5 (0,8) 10,9 (0,7) ↑12,5 (0,2)

Διεύθυνση και διοίκηση του σχολείου ↑11,7 (0,9) 9,3 (0,8) ↓6,3 (0,2)

Προσεγγίσεις για εξατομικευμένη μάθηση 9,2 (0,8) 9,7 (0,8) ↑13,2 (0,2)

Διδασκαλία μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες  27,0 (1,0) 27,4 (1,5) ↓21,0 (0,2)

Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον 17,5 (0,9) 19,6 (1,2) ↓13,4 (0,2)

Διδασκαλία διαθεματικών δεξιοτήτων ↓9,0 (0,7) 11,9 (1,1) 12,1 (0,2)

Ανάλυση και χρήση των αξιολογήσεων των μαθητών/τριών* _______ 8,6 (0,9) 8,6 (0,2)

Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων/κηδεμόνων* _______ 10,2 (0,8) ↓7,4 (0,1)

Επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς 

πολιτισμούς/χώρες*

_______ 13,5 (0,9) ↓9,9 (0,2)

Θεματικές Περιοχές για Επιμόρφωση

Κυρίως διδασκαλία μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες, σε 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς



Εμπόδια στην επαγγελματική ανάπτυξη 

Συμφωνώ ή συμφωνώ έντονα
Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Δεν κατέχω τα προαπαιτούμενα (π.χ. προσόντα, 

εμπειρία, αρχαιότητα).
↑12,2 (0,8) 9,0 (0,8) 10,3 (0,2)

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι πολύ 

δαπανηρή.
↑44,1 (1,3) 38,2 (1,3) ↑43,5 (0,4)

Υπάρχει έλλειψη στήριξης από τον εργοδότη. 41,3 (1,2) 41,0 (1,4) ↓26,7 (0,4)

Η επαγγελματική ανάπτυξη συγκρούεται με το 

ωράριο της εργασίας μου. 
↓45,1 (1,3) 55,2 (1,5) ↓52,9 (0,4)

Δεν έχω χρόνο λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων. 

52,3 (1,3) 52,9 (1,4) ↓38,7 (0,3)

Δεν προσφέρεται σχετική επαγγελματική 

ανάπτυξη.

43,0 (1,2) 43,1 (1,5) ↓39,1 (0,4)

Δεν υπάρχουν κίνητρα για συμμετοχή σε 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

61,3 (1,2) 60,6 (1,5) ↓53,1 (0,4)

Κυρίως έλλειψη κινήτρων, σύγκρουση με ωράριο 
εργασίας και οικογενειακές υποχρεώσεις



Συμμετοχή σε επαγγελματική ανάπτυξη κατά τους τελευταίους 12 μήνες

◦ σε μία τουλάχιστον δραστηριότητα
◦ Κ_2018: 99,0% (Τ.Σ.=1,0)

◦ EE23_2018: 98,6% (Τ.Σ.=0,3)

Κατά μέσο όρο, συμμετοχή σε 5-6 δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης

◦ Κ_2018: Μ.Ο.=5,4 δραστηριότητες (Τ.Σ.=0,3)

◦ EE23_2018: Μ.Ο.=5,5 δραστηριότητες (Τ.Σ.=0,1)

2.2 Επαγγελματική Ανάπτυξη Διευθυντών/ντριών



* Οι δηλώσεις αυτές δεν περιλαμβανόταν στο Ερωτηματολόγιο Διευθυντή/Διευθύντριας στην TALIS 2013. 

Κ_2018 ΕΕ23_2018

Υψηλό επίπεδο ανάγκης για επιμόρφωση % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Γνώση και κατανόηση των νέων εξελίξεων στην έρευνα και στη 

θεωρία της ηγεσίας

10,1 (3,1) 13,1 (0,7)

Γνώση και κατανόηση των πρόσφατων εθνικών/τοπικών 

πολιτικών για την εκπαίδευση

9,3 (1,8) ↑14,2 (0,7)

Χρήση δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου 19,9 (4,1) 23,5 (0,9)

Σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος  10,4 (2,9) 15,5 (0,8)

Σχεδιασμός επαγγελματικής ανάπτυξης για/με εκπαιδευτικούς 21,6 (4,6) 20,7 (1,0)

Παρακολούθηση διδασκαλίας σε τάξη 11,6 (3,5) 13,1 (0,8)

Παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης  15,8 (4,1) 17,5 (0,8)

Προώθηση ισότητας και διαφορετικότητας  7,3 (2,7) ↑14,3 (0,9)

Ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς  15,6 (3,8) ↑28,1 (1,1)

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 18,9 (4,1) 26,0 (1,1)

Οικονομική διαχείριση 15,2 (3,5) ↑26,3 (1,1)

Θεματικές Περιοχές για Επιμόρφωση

Κυρίως ανάγκη για σχεδιασμό επαγγελματικής ανάπτυξης για 
εκπαιδευτικούς, χρήση δεδομένων και διαχείριση προσωπικού



Εμπόδια στην επαγγελματική ανάπτυξη

Συμφωνώ ή συμφωνώ έντονα

Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Δεν κατέχω τα προαπαιτούμενα (π.χ. προσόντα, 

εμπειρία, αρχαιότητα).
↑13,7 (3,2) 4,0 (2,0) 5,4 (0,6)

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι πολύ δαπανηρή. 34,7 (4,9) 30,6 (4,4) 35,4 (1,1)

Υπάρχει έλλειψη στήριξης από τον εργοδότη. 38,3 (4,7) 29,2 (4,7) ↓19,1 (0,9)

Η επαγγελματική ανάπτυξη συγκρούεται με το 

ωράριο της εργασίας μου. 

48,4 (4,7) 58,5 (5,4) 50,6 (1,1)

Δεν έχω χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 22,6 (4,1) 21,7 (4,9) 17,6 (0,9)

Δεν προσφέρεται σχετική επαγγελματική ανάπτυξη. ↑47,4 (4,9) 26,7 (5,2) 28,4 (1,0)

Δεν υπάρχουν κίνητρα για συμμετοχή σε 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

53,6 (4,6) 46,9 (5,1) 41,6 (1,1)

Κυρίως σύγκρουση με ωράριο εργασίας, 
έλλειψη κινήτρων και κόστος



Πρακτικές διδασκαλίας

Συχνά ή πάντα Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018
% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Παρουσιάζω μίαν περίληψη του περιεχομένου που μάθαμε πρόσφατα. ↓83,8 (1,0) 90,3 (1,1) ↓76,0 (0,3)

Θέτω στόχους στην αρχή του μαθήματος. ______ * 92,4 (0,7) ↓81,4 (0,3)

Εξηγώ τι αναμένω να μάθουν οι μαθητές. ______ * 93,6 (0,7) ↓90,7 (0,2)

Εξηγώ πώς σχετίζονται τα καινούρια και τα παλιά θέματα. ______ * 94,3 (0,7) ↓85,1 (0,3)

Δίνω εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει προφανής λύση. ______ * 32,2 (1,8) 34,1 (0,4)

Αναθέτω εργασίες που απαιτούν κριτική σκέψη από τους μαθητές. ______ * 75,0 (1,5) ↓60,0 (0,4)

Βάζω τους μαθητές να εργάζονται σε μικρές ομάδες για να βρουν κοινή λύση σε 

κάποιο πρόβλημα ή εργασία.

51,3 (1,4) 52,1 (1,8) 46,7 (0,4)

Ζητώ από τους μαθητές να αποφασίζουν μόνοι τους τις διαδικασίες για επίλυση 

περίπλοκων εργασιών.

______ * 46,5 (1,4) ↓39,1 (0,4)

Λέω στους μαθητές να ακολουθούν τους κανόνες της τάξης. ______ * 85,6 (1,6) ↓75,4 (0,3)

Λέω στους μαθητές να ακούνε αυτά που λέω. ______ * 83,2 (1,6) ↓74,3 (0,3)

Καθησυχάζω τους μαθητές που ενοχλούν. ______ * 83,9 (1,7) ↓67,2 (0,3)

Όταν αρχίζει το μάθημα, λέω γρήγορα στους μαθητές να ησυχάσουν. ______ * 74,5 (1,4) ↓64,7 (0,3)

Αναφέρομαι σε ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής ή εργασίας για να δείξω τη 

χρησιμότητα της νέας γνώσης.

84,0 (0,2) 82,5 (1,5) ↓73,1 (0,3)

Επιτρέπω στους μαθητές να εξασκηθούν σε παρόμοιες εργασίες μέχρι να είμαι 

σίγουρος/η ότι ο κάθε μαθητής έχει κατανοήσει το θέμα.

81,2 (1,0) 82,4 (1,3) ↓70,4 (0,3)

Δίνω στους μαθητές εργασίες που χρειάζονται τουλάχιστον μίαν εβδομάδα να 

ολοκληρωθούν.

26,8 [1,2] 25,6 (2,0) 26,1 (0,3)

Αφήνω τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας 

και επικοινωνίας) για τα πρότζεκτς ή την εργασία στην τάξη.
↓46,4 (1,4) 54,2 (1,5) ↓46,1 (0,4)

3. Διδασκαλία



Συχνά ή πάντα
Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018

Xορηγώ τη δική μου αξιολόγηση. ↓ 80,8 (1,2) 86,7 (1,1) ↓ 79,6 (0,3)

Παρέχω γραπτή ανατροφοδότηση για την 

εργασία των μαθητών/τριών επιπρόσθετα με 

την αριθμητική ή αλφαβητική βαθμολογία.

↓ 60,5 (1,3) 68,0 (1,3) ↓ 62,6 (0,3)

Επιτρέπω στους/στις μαθητές/μαθήτριες να 

αξιολογήσουν οι ίδιοι/ες την πρόοδό τους.

↑ 42,1 (1,4) 37,5 (1,5) 36,2 (0,4)

Παρατηρώ τους/τις μαθητές/μαθήτριες όταν 

εργάζονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 

και παρέχω άμεση ανατροφοδότηση.

88,2 (0,9) 88,2 (1,0) ↓ 80,3 (0,3)

Πρακτικές αξιολόγησης μαθητών/τριών 

Σε μικρότερο βαθμό αυτό-αξιολόγηση μαθητών/τριών, μειωμένος και από 2013



Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

82,6% (Τ.Σ.=2,4) των εκπαιδευτικών
◦ δίδαξαν σε μία σχολική τάξη με μαθητές/μαθήτριες από διαφορετικούς πολιτισμούς.

89,7% (Τ.Σ.=1,8) των εκπαιδευτικών
◦ στο σχολείο τους, μαθητές/μαθήτριες από περισσότερα από ένα πολιτισμικά ή εθνοτικά

υπόβαθρα.

89,1% (Τ.Σ.=3,5) των διευθυντών/ντριών
◦ στο σχολείο τους μαθητές/μαθήτριες από περισσότερα από ένα πολιτισμικά ή εθνοτικά

υπόβαθρα.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικά σχολεία



Πρακτικές στο σχολείο για τη διαφορετικότητα

Σύμφωνα με Κ_2018 ΕΕ23_2018

Στήριξη σε δραστηριότητες ή

οργανισμούς που ενθαρρύνουν την

έκφραση των μαθητών/τριών από

διαφορετικές εθνοτικές και

πολιτισμικές ταυτότητες

Εκπαιδευτικούς 74,1 (1,8) ↓57,0 (0,5)

Διευθυντές/Διευθύντριες 84,5 (4,2) ↓67,0 (1,2)

Οργάνωση πολυπολιτισμικών

εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικούς 60,9 (2,2) ↓41,9 (0,6)
Διευθυντές/Διευθύντριες 78,2 (5,1) ↓54,5 (1,3)

Διδασκαλία μαθητών/τριών για την

αντιμετώπιση εθνοτικών και

πολιτισμικών διακρίσεων

Εκπαιδευτικούς 67,3 (2,0) ↑74,6 (0,4)

Διευθυντές/Διευθύντριες 79,1 (5,3) 82,7 (0,9)

Υιοθέτηση πρακτικών διδασκαλίας

και μάθησης που ενσωματώνουν

ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος

στο αναλυτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικούς 64,1 (1,8) ↑72,7 (0,4)

Διευθυντές/Διευθύντριες 81,7 (4,7) 84,4 (0,9)

Περισσότερη έμφαση στην Κύπρο σε εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες και λιγότερη σε διδασκαλία από ότι στην Ευρώπη



Ασφάλεια στο σχολείο

Συμβαίνουν τουλάχιστον εβδομαδιαία

Κ_2013 Κ_2018 ΕΕ23_2018
% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)

Βανδαλισμός και κλοπή 7,2 (2,7) 7,7  (3,0) 2,0 (0,3)

Παρενόχληση ή εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών/τριών 

(ή άλλες μορφές λεκτικής κακοποίησης)

21,6 (2,7) 16,2 (3,2) 13,8 (0,8)

Σωματικές βλάβες εξαιτίας βίας μεταξύ των 

μαθητών/τριών

6,3 (2,1) 5,1 (2,3) 1,4 (0,2)

Εκφοβισμός ή λεκτική κακοποίηση εκπαιδευτικών ή 

άλλου προσωπικού

3,2 (1,8) 3,0 (1,7) 2,8 (0,3)

Χρήση/κατοχή ναρκωτικών ή/και αλκοόλ 0,0 (0,0) 1,0 (1,0) 0,4 (0,1)

Καταγγελία μαθητή/μαθήτριας ή γονιού/κηδεμόνα για 

ανάρτηση ενοχλητικών πληροφοριών στο διαδίκτυο 

σχετικά με μαθητές/μαθήτριες.*

_______ 1,0 (1,0) 2,9 (0,4)

Καταγγελία μαθητή/μαθήτριας ή γονιού/κηδεμόνα για 

ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα 

στους/στις μαθητές/μαθήτριες.*

_______ 1,0 (1,0) ↑4,5 (0,4)

4. Σχολικό Κλίμα και Εργασιακή Ικανοποίηση

Συχνότερο φαινόμενο: Παρενόχληση/εκφοβισμός



Ικανοποίηση από το διδακτικό επάγγελμα

Συμφωνώ ή συμφωνώ έντονα

Κ_2013 Κ_2018
ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)
Τα πλεονεκτήματα τού να είναι κάποιος/α 

εκπαιδευτικός σαφώς ξεπερνούν τα μειονεκτήματα.
↑86,9 (0,8) 82,4 (1,1) ↓71,0 (0,3)

Εάν μπορούσα να αποφασίσω ξανά, θα επέλεγα και 

πάλι να εργαστώ ως εκπαιδευτικός.
↑85,3 (0,8) 80,3 (1,4) 77,6 (0,3)

Μετανιώνω για την απόφασή μου να γίνω 

εκπαιδευτικός.
↓7,1 (0,6) 11,0 (1,0) ↓8,6 (0,2)

Αναρωτιέμαι κατά πόσον θα ήταν καλύτερα εάν 

επέλεγα κάποιο άλλο επάγγελμα.
↓25,9 (1,1) 33,4 (1,4) ↓29,8 (0,3)

Πιστεύω πως το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού 

χαίρει εκτίμησης από την κοινωνία.
↑48,9 (1,2) 43,5 (1,4) ↓17,7 (0,3)

Στην Κύπρο μείωση ικανοποίησης από επάγγελμα από 2013 στο 2018.
Και πάλι, μεγαλύτερη ικανοποίηση από επάγγελμα στην Κύπρο σε σχέση με την Ευρώπη.



Κοινωνική αξία διδακτικού επαγγέλματος

Συμφωνώ ή συμφωνώ έντονα
Κ_2018 ΕΕ23_2018

% (Τ.Σ.) % (Τ.Σ.)
Είμαι ικανοποιημένος/η με τις αποδοχές που λαμβάνω από την 

εργασία μου.
58,5 (2,3) ↓38,1 (0,3)

Εκτός από τις αποδοχές μου, είμαι ικανοποιημένος/η με τους όρους 

του συμβολαίου/της εργοδότησής μου (π.χ. ωφελήματα, ωράριο).
76,8 (1,1) ↓66,3 (0,3)

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών χαίρουν εκτίμησης από τους/τις 

υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής σε αυτή τη χώρα/περιοχή.
26,9 (1,3) ↓10,2 (0,2)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην εκπαιδευτική 

πολιτική σε αυτή τη χώρα/περιοχή.
33,3 (1,4) ↓17,5 (0,3)

Οι εκπαιδευτικοί χαίρουν εκτίμησης από τα μέσα ενημέρωσης σε 

αυτή τη χώρα/περιοχή.
23,7 (1,4) ↓15,2 (0,2)

Μεγαλύτερη κοινωνική καταξίωση 
επαγγέλματος στην Κύπρο σε σχέση 

με την Ευρώπη



5. Καινοτομία και Αυτεπάρκεια

Συμφωνώ ή συμφωνώ έντονα Κ_ 2018

% (Τ.Σ.)

Ε23_2018

% (Τ.Σ.)
Το σχολείο αυτό αναγνωρίζει γρήγορα την ανάγκη διαφορετικού 

χειρισμού των πραγμάτων.
99,0 (1,0) ↓83,1 (0,9)

Το σχολείο αυτό ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές όταν χρειάζεται. 93,7 (2,9) ↓83,7 (0,9)

Το σχολείο αυτό αποδέχεται πρόθυμα τις νέες ιδέες. 92,3 (2,6) ↓84,9 (0,9)

Το σχολείο αυτό παρέχει άμεσα βοήθεια για την ανάπτυξη νέων 

ιδεών.
94,3 (2,6) ↓86,3 (0,8)

Αντιλήψεις διευθυντών/τριών

Υψηλότερα ποσοστά διευθυντών/ντριών στην Κύπρο με θετικές 
απόψεις για καινοτομία από ότι στην Ευρώπη



Αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Συμφωνώ ή συμφωνώ έντονα Κ_2018

% (Τ.Σ.)

EE23_2018

% (Τ.Σ.)

Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο

προσπαθούν να αναπτύξουν νέες ιδέες σχετικά με τη

διδασκαλία και τη μάθηση.

64,0 (1,5) ↑77,0 (0,3)

Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο

είναι "ανοιχτοί/ές" στις αλλαγές.

65,6 (1,7) ↑72,2 (0,4)

Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο

αναζητούν νέους τρόπους για την επίλυση

προβλημάτων.

69,9 (1,4) ↑73,6 (0,3)

Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο

παρέχουν πρακτική στήριξη ο/η ένας/μία στον/στην

άλλο/η για την εφαρμογή νέων ιδεών.

73,0 (1,3) ↑76,4 (0,3)

Χαμηλότερα ποσοστά εκπαιδευτικών στην Κύπρο με θετικές 
απόψεις για καινοτομία από ότι στην Ευρώπη



Αυτεπάρκεια εκπαιδευτικών
Κ_2018

Στη διδασκαλία σας, σε ποιον βαθμό μπορείτε να κάνετε τα 

ακόλουθα:
Καθόλου 

% (Τ.Σ.)

Σε κάποιον 

βαθμό

% (Τ.Σ.)

Αρκετά

% (Τ.Σ.)

Πολύ

% (Τ.Σ.)

Κάνω τους/τις μαθητές/μαθήτριες να πιστέψουν πως μπορούν

να τα πάνε καλά στη σχολική εργασία.
0,5 (0,2) 5,0 (0,6) 44,8 (1,3) 49,8 (1,3)

Βοηθώ τους/τις μαθητές/μαθήτριες να εκτιμήσουν τη μάθηση. 0,3 (0,2) 7,5 (0,6) 40,9 (1,4) 51,2 (1,4)

Σχεδιάζω καλές ερωτήσεις για τους/τις μαθητές/μαθήτριες. 0,5 (0,2) 4,5 (0,5) 43,5 (1,3) 51,5 (1,3)

Ελέγχω την ενοχλητική συμπεριφορά στην τάξη. 0,4 (0,2) 6,7 (0,6) 39,8 (1,2) 53,1 (1,4)

Ενισχύω τα κίνητρα των μαθητών/τριών που επιδεικνύουν

μικρό ενδιαφέρον για τη σχολική εργασία.
0,7 (0,3) 15,0 (0,9) 45,0 (1,0) 39,3 (1,2)

Κάνω ξεκάθαρες τις προσδοκίες μου σε σχέση με τη

συμπεριφορά των μαθητών/τριών.
0,5 (0,3) 3,2 (0,7) 30,8 (1,3) 65,5 (1,3)

Βοηθώ τους/τις μαθητές/μαθήτριες να σκέφτονται κριτικά. 0,6 (0,2) 7,0 (0,6) 42,5 (1,2) 49,9 (1,2)

Κάνω τους/τις μαθητές/μάθήτριες να ακολουθούν τους

κανονισμούς της τάξης.
0,5 (0,2) 5,4 (0,6) 40,4 (1,3) 53,7 (1,3)

Ηρεμώ μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες είναι ενοχλητικοί/ές ή

θορυβώδεις.
0,4 (0,2) 9,5 (0,8) 44,4 (1,2) 45,8 (1,2)

Χρησιμοποιώ ποικιλία στρατηγικών αξιολόγησης. 0,9 (0,3) 11,5 (1,0) 44,0 (1,5) 43,7 (1,6)

Παρέχω εναλλακτικές επεξηγήσεις, για παράδειγμα, όταν οι

μαθητές /μαθήτριες είναι συγχυσμένοι/ες.
0,4 (0,2) 2,6 (0,4) 33,3 (1,2) 63,7 (1,3)

Διαφοροποιώ τις διδακτικές στρατηγικές στην τάξη μου. 0,4 (0,2) 10,5 (0,8) 43,1 (1,4) 45,9 (1,4)

Στηρίζω τη μάθηση των μαθητών/τριών μέσω της χρήσης
ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικών υπολογιστών,
τάμπλετ, διαδραστικών πινάκων).

5,5 (0,7) 24,7 (1,2) 31,7 (1,4) 38,2 (1,3)

Υψηλά επίπεδα!



Ιστοσελίδα ΚΕΕΑ: 

www.keea.pi.ac.cy/talis/

Ιστοσελίδα Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ):

http://www.oecd.org/education/talis/

http://www.keea.pi.ac.cy/talis/
http://www.oecd.org/education/talis/

