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Στόχευση Έρευνας 
 

 Εστιάζει στο μαθησιακό περιβάλλον και τις συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο.  

 Καλύπτει σημαντικά κενά πληροφόρησης σε 
εκπαιδευτικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο. 

 Εκπαιδευτικοί και διευθυντές έχουν συμβολή στην 
ανάλυση της εκπαιδευτικής πράξης και στην ανάπτυξη 
πολιτικής. 

 Δίνει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες χώρες να 
εντοπίσουν κοινά προβλήματα ή προκλήσεις και να 
διδαχθούν από πολιτικές/πρακτικές άλλων χωρών. 

 

 

 

 

 

 



Θεματικές περιοχές 

 Πρακτικές διδασκαλίας και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών   

 Σχολική ηγεσία 

 Επαγγελματικές πρακτικές εκπαιδευτικών 

 Αρχική εκπαίδευση/κατάρτιση εκπαιδευτικών 

 Ανατροφοδότηση και επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών 

 Σχολικό κλίμα 

 Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με την εργασία 

 Θέματα σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού  

 Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών 

 Ισότητα και διαφορετικότητα 

 Καινοτομία 

 

 

 

 

 



Κύκλοι Έρευνας  

Πρώτος κύκλος: TALIS 2008 

 Συμμετοχή: 24 συνολικά χώρες 

 Εστίαση: Εκπαιδευτικοί και Διευθυντές από Γυμνάσια 

Δεύτερος κύκλος: TALIS 2013 

 Συμμετοχή:  34 συνολικά χώρες  

 Εστίαση (επιπρόσθετες επιλογές):   

 Εκπαιδευτικοί από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) 
 Κύπρος: Μόνο Γυμνάσια 

 Σύνδεση TALIS 2013 με PISA 2012  

Τρίτος κύκλος: TALIS 2018 

 Συμμετοχή:  40+ συνολικά χώρες  

 Εστίαση (επιπρόσθετες επιλογές):   

 Εκπαιδευτικοί από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) 
 Κύπρος: Μόνο Γυμνάσια 

 Σύνδεση TALIS 2018 με PISA 2018  

 

 



Διαδικασία – Δείγμα  

   Πιλοτική Φάση (2016-17):  Φεβρουάριος 2017 

 9 Γυμνάσια 

 Εκπαιδευτικοί (περίπου 20 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο) 
και Διευθυντής/ντρια 

 Κυρίως Έρευνα (2017-18): Άνοιξη 2018 

 Όλα τα σχολεία γυμνασιακού κύκλου - δημόσια και ιδιωτικά 

 Εκπαιδευτικοί (περίπου 20 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο) 
και Διευθυντής/ντρια 

 Τρόπος επιλογής εκπαιδευτικών: Τυχαίος (ειδικό λογισμικό) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ερευνητικά Εργαλεία  

 Eρωτηματολόγιο Διευθυντή 

 Eρωτηματολόγιo Εκπαιδευτικού 

 Χρόνος συμπλήρωσης: 30 - 45 λεπτά 

 Τρόπος συμπλήρωσης: Ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών 
πρόσβασης 

 Η συμπλήρωση θα μπορεί να διακοπεί/συνεχιστεί όσες φορές 
επιθυμεί ο εκπαιδευτικός/διευθυντής 

 Γλώσσα: Ελληνική,  Αγγλική (Δημόσια/Ιδιωτικά σχολεία) 

 Δεδομένα:  Διασφάλιση εμπιστευτικής διαχείρισης 

 



Σχέση ΚΕΕΑ - Σχολείου 

 Καθορισμός Σχολικού Συντονιστή (School Coordinator) 

 Συμμετοχή σε Εργαστήρια Σχολικών Συντονιστών  

 Συμπλήρωση Φύλλου Καταγραφής Εκπαιδευτικών από Σχολικό Συντονιστή και 
αποστολή στο ΚΕΕΑ.  

 Χορήγηση φακέλου (με κωδικούς) από Σχολικό Συντονιστή στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και διευθυντές. 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων από διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς.  

 Συνεχής επικοινωνία ΚΕΕΑ με Σχολικούς Συντονιστές για ολοκλήρωση 
διαδικασίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων.  



Διασφάλιση εμπιστευτικότητας 

 Άδεια από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τήρηση 
αρχείου 

 Ο Συντονιστής Σχολείου θα πάρει: 

 ονομαστικό κατάλογο με τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς 

 ένα σφραγισμένο φάκελο με το όνομα του εκπαιδευτικού 

 ο φάκελος θα περιέχει τους κωδικούς πρόσβασης του 
εκπαιδευτικού/διευθυντή 

 Κανείς δεν γνωρίζει τους κωδικούς πρόσβασης του εκπαιδευτικού/διευθυντή 
πλην του ΚΕΕΑ 

 Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αποθηκεύονται σε υπολογιστές στο εξωτερικό 

 Το ΚΕΕΑ βλέπει μόνο πρόοδο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και θα 
επικοινωνεί με τον Συντονιστή Σχολείου 



Εθνικό Κέντρο Κύπρου TALIS 2018 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) 

 Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη 

 Σοφία Βλάμη 

 Δρ Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού 

 Άντρος Πολυδώρου 

 

 Τηλέφωνα: 22402456, 22402457, 22402455 

 email: talis_schools@cyearn.pi.ac.cy 
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ΔΜΕ 

• Παντελής Παντελή (ΠΛΕ) – Συντονισμός 

• Μάριος Μιλτιάδους (ΕΜΕ) - Πληροφορική  



Ιστοσελίδα:  http://keea-talis.pi.ac.cy/talis/ 
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Ο ρόλος σας  
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:  

 Συλλογή δεδομένων  
 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ:  

 Καλλιέργεια θετικού κλίματος ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς (ποσοστά επιστροφής)  

 Αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού (τρίπτυχα, 
αφίσες, ιστοσελίδα) 

 Ενίσχυση της σοβαρής αντιμετώπισης των ερευνών 
 Ανατροφοδότηση;;;   

Καλή συνέχεια… 


