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Σκοπός της συνάντησης

 Γενική ενημέρωση για την Έρευνα TALIS

 TALIS 2018 :

Διεξαγωγή Κύριας Έρευνας, Διαδικασίες

 Ο ρόλος των Σχολικών Συντονιστών στην 
επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας στα σχολεία 
(Καθήκοντα, Χρονοδιάγραμμα κ.ά.)

 Συζήτηση - Διευκρινίσεις - Επίλυση αποριών



Διοργάνωση – Υλοποίηση Έρευνας TALIS 2018

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

 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 2018, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

-Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού



Βασικές Πληροφορίες για την TALIS 

 Η TALIS είναι η πρώτη διεθνής έρευνα, η οποία επικεντρώνεται 
στο μαθησιακό περιβάλλον και τις εργασιακές συνθήκες των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία. 

 Προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και τους 
διευθυντές των σχολείων να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

 Δίνει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες χώρες να 
εντοπίσουν άλλες χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις και να μάθουν από άλλες πρακτικές εκπαιδευτικής 
πολιτικής.

 Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος είχαν διεξαχθεί με μεγάλη 
επιτυχία, το 2008 και το 2013, σε 24 και 38 χώρες αντίστοιχα.



Δεύτερος κύκλος TALIS 2013

 Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου

 Μόνο Γυμνασιακός κύκλος 

 Πολύ υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (Σχολεία: 98,9%, 
Εκπαιδευτικοί: 95,4%)

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

 Δημοσιογραφική Διάσκεψη – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων: 
http://keea-talis.pi.ac.cy/talis/data/uploads/apotelesmata/talis2013/resultspresentation2013-presentation.pdf

http://keea-talis.pi.ac.cy/talis/data/uploads/apotelesmata/talis2013/talis2013_report.pdf
http://keea-talis.pi.ac.cy/talis/data/uploads/apotelesmata/talis2013/resultspresentation2013-presentation.pdf


Τρίτος κύκλος TALIS 2018

 Δεύτερη συμμετοχή της Κύπρου

 Συμμετοχή περίπου 50 χωρών 

 Επιλογή συμμετοχής εκπαιδευτικών από Πρωτοβάθμια (Δημοτικά) 
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια)

 Επιλογή σύνδεσης TALIS 2018 με PISA 2018

ΜΟΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Συμμετοχή Κύπρου



Θεματικές περιοχές TALIS 2018

• Διδακτικές Πεποιθήσεις και Πρακτικές 

• Σχολική Ηγεσία 

• Επαγγελματικές Πρακτικές 

• Εκπαίδευση - Αρχική Κατάρτιση Εκπαιδευτικών 

• Ανατροφοδότηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη 

• Σχολικό Κλίμα 

• Εργασιακή Ικανοποίηση και Κίνητρα 

• Διαχείριση Εκπαιδευτικού Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Αυτοεκτίμηση 

• Καινοτομία 

• Ισότητα και Διαφορετικότητα



Δείγμα έρευνας TALIS 2018

Κύρια Έρευνα
 Όλα τα σχολεία γυμνασιακού κύκλου (περίπου 100) 
 20 - 30 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο
 Διευθυντής/Διευθύντρια
 Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (Δημόσια και Ιδιωτικά 

σχολεία)

 Οι εκπαιδευτικοί θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο.
 Όλες οι απαντήσεις θα είναι εμπιστευτικές και σε καμία

περίπτωση δεν θα μπορεί να εντοπιστεί το όνομα
οποιουδήποτε εκπαιδευτικού, διευθυντή ή σχολείου.



Συλλογή δεδομένων:
Ηλεκτρονική Χορήγηση Ερωτηματολογίων

 Ερωτηματολόγιο Διευθυντή

 Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού

 Χρόνος συμπλήρωσης: 50 περίπου λεπτά



Χρονοδιάγραμμα

Κύρια Έρευνα

Συμμετοχή όλων των Γυμνασίων (δημοσίων και ιδιωτικών)

Μάρτιος 2018

Πρώτα Αποτελέσματα:

Δημοσιοποίηση 2019



Ενημέρωση για την Έρευνα 

 Ιστοσελίδα ΚΕΕΑ: 
www.keea.pi.ac.cy/talis/

 Ιστοσελίδα Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ):

http://www.oecd.org/edu/school/jointalis2018.htm

 Ενημερωτικό υλικό στα σχολεία 
(Τρίπτυχα Φυλλάδια και Αφίσες)

 Ενημερωτικό βίντεο TALIS 2018
www.keea.pi.ac.cy/talis/ και επιλέγετε 
Ενημερωτικό Υλικό/Ενημερωτικό Βίντεο

http://www.keea.pi.ac.cy/talis/
http://www.oecd.org/edu/school/jointalis2018.htm
http://www.keea.pi.ac.cy/talis/


Διαδικασίες υλοποίησης Έρευνας TALIS 2018

 Καθορισμός Σχολικού Συντονιστή (School Coordinator).

 Συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών.

 Συμπλήρωση Φύλλου Καταγραφής Εκπαιδευτικών από 
Σχολικό Συντονιστή.

 Χορήγηση Συνοδευτικών Επιστολών από Σχολικό Συντονιστή 
σύμφωνα με το Φύλλο Εντοπισμού Εκπαιδευτικών.

 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων από διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς του δείγματος.

 Φύλαξη Φύλλου Καταγραφής Εκπαιδευτικών  και Φύλλου 
Εντοπισμού Εκπαιδευτικών από Σχολικό Συντονιστή.

 Επιστροφή (εάν υπάρχει) έντυπου υλικού από τον Σχολικό 
Συντονιστή στο Εθνικό Κέντρο TALIS 2018. 



Θα λάβετε με email το Φύλλο 
Καταγραφής Εκπαιδευτικών Μέχρι 

14/12/2017

Θα συμπληρώσετε/ελέγξετε τα στοιχεία 
των εκπαιδευτικών στο Φύλλο 

Καταγραφής Εκπαιδευτικών και θα μας 
το επιστρέψετε ηλεκτρονικά.

Μέχρι 22/12/2017
Με ειδικό λογισμικό θα επιλεγούν οι 
εκπαιδευτικοί που θα απαντήσουν το 

Ερωτηματολόγιο. 
Θα λάβετε με email τον κατάλογο

(Φύλλο Εντοπισμού Εκπαιδευτικών) 
μέχρι τις 22/02/2018.

Θα λάβετε ταχυδρομικώς τις 
Συνοδευτικές Επιστολές πριν από τις 

27/02/2018.

Θα παραλάβετε το Φύλλο Εντοπισμού 
Εκπαιδευτικών και θα μας στείλετε 

σχετικό email βεβαίωσης παραλαβής.
Μέχρι 27/02/2018

Θα παραλάβετε και θα χορηγήσετε τις 
Συνοδευτικές Επιστολές στον Διευθυντή 
και στους Εκπαιδευτικούς του δείγματος.

28/02/2018

Θα υπενθυμίζετε τον Διευθυντή και τους 
Εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο. Συνεχής επικοινωνία
με Εθνικό Κέντρο TALIS 2018.

01/03/2018 – 30/03/2018

Κυριότερα Καθήκοντα Σχολικού Συντονιστή

Θα ενημερώσετε το Φύλλο Εντοπισμού 
Εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών. 
Μέχρι 30/03/2018

Παρακαλούμε να φυλάξετε αντίγραφο του 
Φύλλου Καταγραφής Εκπαιδευτικού και του

Φύλλου Εντοπισμού Εκπαιδευτικών 
Μέχρι 30/11/2018



Φύλλο Καταγραφής Εκπαιδευτικού 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Φύλλο Εντοπισμού Εκπαιδευτικού 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Επικοινωνία με Εθνικό Κέντρο TALIS 2018

email: talis_schools@cyearn.pi.ac.cy

Εθνική Συντονίστρια: Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη (τηλ. 22402317)

Συντονιστική Ομάδα:

Δρ Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού (τηλ. 22402457)

Δρ Βαλεντίνα Θεοδοσίου (τηλ. 22402457)

Άντρος Πολυδώρου (τηλ. 22402460)

Φαξ: 22 560118



Συζήτηση, διευκρινίσεις, 

επίλυση αποριών



Τι θα πάρετε φεύγοντας:

 Φάκελο Σχολικού Συντονιστή 

 Ενημερωτικό Υλικό (αφίσα και τρίπτυχα)

 Οδηγό Σχολικού Συντονιστή 

 Κίνητρα για Συντονιστή/Συντονίστρια TALIS 2018

 Κίνητρα για Διευθυντή/Διευθύντρια σχολείου

 Κίνητρα για συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.



Σας ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνεργασία

Καλή αρχή σε όλους μας!



Παραδείγματα ερωτήσεων 

Ερωτηματολογίων 



Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε; (συμπεριλάβετε και τη φετινή 
χρονιά)

Παρακαλούμε να γράψετε έναν αριθμό σε κάθε σειρά. Για μηδέν χρόνια 
υπηρεσίας να σημειώσετε 0 (μηδέν). 

Να υπολογίσετε μέρος ενός χρόνου ως 1 χρόνο.

α)
Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής σε αυτό το σχολείο

β)
Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής συνολικά

γ)
Χρόνια υπηρεσίας σε άλλες θέσεις σχολικής διοίκησης (μη 
συμπεριλάβετε τα χρόνια ως διευθυντής)

δ)
Χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός συνολικά (να 
συμπεριλάβετε όλα τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας) 

ε)
Χρόνια υπηρεσίας σε άλλα επαγγέλματα



Πόσο έντονα συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις όπως αυτές 
ισχύουν σε αυτό το σχολείο;

Παρακαλούμε να σημειώσετε μια επιλογή σε κάθε σειρά.

Διαφωνώ
έντονα Διαφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ
έντονα

α) Αυτό το σχολείο παρέχει ευκαιρίες στο 
προσωπικό για ενεργή συμμετοχή σε 
αποφάσεις που αφορούν το σχολείο. 

o1 o2 o3 o4

β) Αυτό το σχολείο παρέχει ευκαιρίες στους 
γονείς ή κηδεμόνες για ενεργή συμμετοχή σε 
αποφάσεις που αφορούν το σχολείο. 

o1 o2 o3 o4

γ) Αυτό το σχολείο παρέχει ευκαιρίες στους 
μαθητές για ενεργή συμμετοχή σε αποφάσεις 
που αφορούν το σχολείο. 

o1 o2 o3 o4

δ) Λαμβάνω ο ίδιος τις σημαντικές αποφάσεις. 
o1 o2 o3 o4

ε) Υπάρχει συνεργατική σχολική κουλτούρα η 
οποία χαρακτηρίζεται από αμοιβαία στήριξη. 

o1 o2 o3 o4



Σε ποιον βαθμό νιώθετε ότι είστε προετοιμασμένοι στη διδασκαλία σας 
για τα πιο κάτω;

Παρακαλούμε να σημειώσετε μια επιλογή σε κάθε σειρά.

Καθόλου Κάπως Καλά

Πολύ 

Καλά

α) Περιεχόμενο του/ων γνωστικού/ών 
αντικειμένου/ων που διδάσκω 

o1 o2 o3 o4

β) Παιδαγωγική του/ων γνωστικού/ών 
αντικειμένου/ων που διδάσκω 

o1 o2 o3 o4

γ) Εξάσκηση στην τάξη στο/α γνωστικό/ά 
αντικείμενο/α που διδάσκω 

o1 o2 o3 o4



Ως εκπαιδευτικός αυτού του σχολείου, κατά την πιο πρόσφατα 
ολοκληρωμένη ημερολογιακή βδομάδα, πόσες 60-λεπτες ώρες έχετε 
ξοδέψει για τα ακόλουθα;

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε επίσης καθήκοντα τα οποία αναλάβατε κατά τη διάρκεια 
Σαββατοκύριακων, απογευμάτων ή άλλων μη διδακτικών ωρών. Παρακαλούμε να αφαιρέσετε τον 
διδακτικό χρόνο αφού αυτός έχει αναφερθεί στην προηγούμενη ερώτηση. 

Είναι επαρκείς οι κατά προσέγγιση υπολογισμοί.

Αν δεν έχετε διεκπεραιώσει την εργασία κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατα ολοκληρωμένης 
ημερολογιακής βδομάδας, γράψτε 0 (μηδέν). 

α) _______ Ατομικός σχεδιασμός ή προετοιμασία μαθημάτων είτε στο σχολείο είτε εκτός σχολείου

β) _______ Ομαδική δουλειά και διάλογος με συναδέλφους εντός του σχολείου

γ) _______ Βαθμολόγηση/διόρθωση της εργασίας των μαθητών

δ) _______ Συμβουλευτική αγωγή μαθητών (συμπεριλαμβανομένης επίβλεψης μαθητών, εξ 
αποστάσεως συμβουλευτικής αγωγής, επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης 
σχετικής με την παραβατικότητα)

ε) _______ Συμμετοχή στη διεύθυνση του σχολείου

στ) _______ Γενικό διοικητικό έργο (συμπεριλαμβανομένης επικοινωνίας, γραφειοκρατικής εργασίας και 
άλλων γραφειακών καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνετε στη δουλειά σας ως 
εκπαιδευτικός)

ζ) _______ Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς ή κηδεμόνες

η) _______ Ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες μετά το σχολείο)

θ) _______ Άλλα καθήκοντα



Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς νιώθετε γενικά για την εργασία σας. Πόσο έντονα 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις;

Παρακαλούμε να σημειώσετε μια επιλογή σε κάθε σειρά.

Διαφωνώ 
έντονα Διαφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ 
έντονα

α) Τα πλεονεκτήματα του να είναι κάποιος εκπαιδευτικός 
σαφώς ξεπερνούν τα μειονεκτήματα. 

o1 o2 o3 o4

β) Εάν μπορούσα να αποφασίσω ξανά, θα επέλεγα και πάλι 
να εργαστώ ως εκπαιδευτικός. 

o1 o2 o3 o4

γ) Θα ήθελα να μετακινηθώ σε άλλο σχολείο εάν αυτό ήταν 
δυνατό. 

o1 o2 o3 o4

δ) Μετανιώνω για την απόφασή μου να γίνω εκπαιδευτικός. 
o1 o2 o3 o4

ε) Απολαμβάνω να εργάζομαι σε αυτό το σχολείο. 
o1 o2 o3 o4

στ) Αναρωτιέμαι κατά πόσο θα ήταν καλύτερα εάν επέλεγα 
κάποιο άλλο επάγγελμα. 

o1 o2 o3 o4

ζ) Θα σύστηνα το σχολείο μου ως ένα καλό μέρος για να 
εργαστεί κανείς. 

o1 o2 o3 o4

η) Πιστεύω πως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαίρει 
εκτίμησης από την κοινωνία. 

o1 o2 o3 o4

θ) Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μου σε αυτό το 
σχολείο. 

o1 o2 o3 o4

ι) Γενικά, είμαι ικανοποιημένος από την εργασία μου. 
o1 o2 o3 o4


