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Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το τμήμα του παιδιού σας έχει επιλεγεί με 
τυχαία δειγματοληψία να συμμετάσχει στην Πιλοτική Φάση της διεθνούς έρευνας TIMSS. Στην έρευνα 
συμμετέχουν περισσότερες από            6                  0 χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου. 

Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ’ Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου, και αξιολογεί την 
επίδοσή τους στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιείται με τη χρήση δοκιμίων αξιολόγησης και ερωτηματολογίων. Η χορήγηση θα γίνει 
ηλεκτρονικά, στο σχολείο του παιδιού σας σε καθορισμένη ημέρα, κατά την περίοδο Μαρτίου-
Απριλίου 2022. Η συμμετοχή του παιδιού σας             στην TIMSS δεν θα επηρεάσει την πρόοδό του στο 
σχολείο, ενώ τα αποτελέσματα δεν θα ανακοινωθούν σε επίπεδο μαθητή/μαθήτριας ή σχολείου. 

Η συμμετοχή του παιδιού σας στην έρευνα TIMSS είναι πολύ σημαντική, καθώς το παιδί σας ανήκει 
στο δείγμα των μαθητών/μαθητριών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας. Το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσα από την έρευνα, προσβλέπει στη συλλογή χρήσιμων 
πληροφοριών για τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. 

Τα δεδομένα θα είναι άκρως εμπιστευτικά και θα διαβιβαστούν ανώνυμα στον Διεθνή Οργανισμό, 
για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (IEA), ο οποίος συντονίζει την έρευνα. Ως 
γονείς/κηδεμόνες, έχετε το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής του παιδιού σας, και θα πρέπει να 
ενημερώσετε σχετικά (γραπτώς) το σχολείο, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λάβει μέρος στην 
έρευνα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://keea-
timss.pi.ac.cy/timss/. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, στην ίδια 
διεύθυνση (Ενημερωτικό Υλικό/Δηλώσεις Προστασίας Δεδομένων), μπορείτε να διαβάσετε τη 
Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, η οποία επεξηγεί τη διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων, που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο 
μαθητή/μαθήτριας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
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