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Σκοπός της συνάντησης

1. Έρευνα TIMSS: Διαδικασίες και Εργαλεία

2. Απολογισμός Πιλοτικής Φάσης

3. Ο ρόλος των Διευθυντών/Διευθυντριών στην

Κύρια Φάση – Άνοιξη 2019



Το ΥΠΠ επιδιώκει : 

 Την παροχή αποτελεσματικής στήριξης στις 
σχολικές μονάδες για την επαρκέστερη 
προετοιμασία

 Την ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών/τριών 
στην Έρευνα

 Την ενδυνάμωση των διευθύνσεων των σχολείων 
και των εκπαιδευτικών σε όλες τις διαδικασίες
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Η έρευνα TIMSS

 Τι είναι;
 Διεθνής Έρευνα που ξεκίνησε το 1995  
 Στην έρευνα TIMSS 2019 συμμετέχουν πάνω από 60 χώρες
 Διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια (TIMSS 2019: 7η αξιολόγηση )
 6η συμμετοχή της Κύπρου

 Από ποιον διοργανώνεται;
 IEA (Διεθνής Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 

Επιτευγμάτων)
 Την ευθύνη για σχεδιασμό και εφαρμογή της Έρευνας έχει 

Διεθνής Κοινοπραξία Οργανισμών
 Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο TIMSS
 Εθνικό Κέντρο TIMSS Κύπρου: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και 

Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο



Η έρευνα TIMSS

 Μετράει τις επιδόσεις μαθητών Δ΄ Δημοτικού και 
Β΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. 

 Εξετάζει θέματα που αφορούν στο περιβάλλον του μαθητή 
στο σπίτι και στο σχολείο.

 Εξετάζει θέματα που αφορούν στις πρακτικές που 
εφαρμόζονται στην τάξη και στο σπίτι, σε σχέση με τη 
μάθηση.

 Έχει ως βασικούς στόχους τη συστηματική αξιολόγηση των 
μαθησιακών επιδόσεων και τη σύγκριση των επιδόσεων 
ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες.



Εργαλεία Έρευνας 

 Δοκίμια Μαθητών/Μαθητριών Μαθηματικά και 
Φυσικές Επιστήμες

 Ερωτηματολόγια Μαθητών/Μαθητριών,
Εκπαιδευτικών, Διευθυντών/Διευθυντριών, 
Γονέων/Κηδεμόνων



Δειγματικό δοκίμιο Μαθηματικών 

www.pi.ac.cy/keea/timss
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Δειγματικό δοκίμιο Φυσικών Επιστημών

www.pi.ac.cy/keea/timss



Ερωτηματολόγιο Μαθητή/Μαθήτριας

(α) Ερωτηματολόγιο Μαθητή: πληροφορίες για τον

μαθητή και την οικογένειά του, τις στάσεις και

προσδοκίες για τη μάθηση και τα δύο γνωστικά

αντικείμενα που αξιολογούνται.



Ερωτηματολόγιο Μαθητή



Ερωτηματολόγιο Μαθητή



Ερωτηματολόγιο Μαθητή



Ερωτηματολόγιο Γονέων/Κηδεμόνων 

(β) Ερωτηματολόγιο Γονέων/Κηδεμόνων: πληροφορίες

π.χ. για ένταξη των παιδιών στο σχολείο,

αλληλεπίδραση παιδιού – οικογένειας, το

γνωσιολογικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τις

στάσεις τους στα υπό διερεύνηση θέματα.



Ερωτηματολόγιο Γονέων/Κηδεμόνων



Ερωτηματολόγιο Γονέων/Κηδεμόνων



Ερωτηματολόγιο 
Γονέων



Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού 

(γ) Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού: πληροφορίες π.χ. για

ακαδημαϊκά προσόντα, επιδιωκόμενο και εφαρμοζόμενο

Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδακτικές μεθόδους και μέσα,

διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων.



Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού



Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού



Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού



Ερωτηματολόγιο Σχολείου

(δ) Ερωτηματολόγιο Σχολείου(Διευθυντή/Διευθύντριας):

Πληροφορίες π.χ. για επιδιωκόμενο και εφαρμοζόμενο

Αναλυτικό Πρόγραμμα, μέγεθος και τύπο σχολείου,

πολιτική υποδοχής των μαθητών, διαχείριση

εκπαιδευτικών πόρων.



Ερωτηματολόγιο Σχολείου



Ερωτηματολόγιο Σχολείου



Ερωτηματολόγιο Σχολείου



Ερωτηματολόγιο Σχολείου



Απολογισμός Πιλοτικής Φάσης

Δημοτική εκπαίδευση (Δ΄ Δημοτικού)

 34 σχολεία

 1056 μαθητές/τριες

 59 εκπαιδευτικοί

Μέση εκπαίδευση (Β΄ Γυμνασίου)

 26 σχολεία 

 1081 μαθητές/τριες

 51 εκπαιδευτικοί – Μαθηματικά 

 204 εκπαιδευτικοί – Φ. Επιστήμες



Χορήγηση/Συλλογή δεδομένων

 Έγινε από αδιόριστους εκπαιδευτικούς που έτυχαν 
εκπαίδευσης από το ΚΕΕΑ

 Διασφαλίστηκαν υψηλά ποσοστά 
συμμετοχής/ανταπόκρισης
– Δημοτική εκπαίδευση (Δ΄ Δημοτικού)

• Ερωτηματολόγιο Σχολείου: 100% 

• Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού: 100% 

• Ερωτηματολόγιο Μαθητή: 99,5%

• Ερωτηματολόγιο Γονέα/Κηδεμόνα: 87% 

– Μέση εκπαίδευση (Β΄ Γυμνασίου)
• Ερωτηματολόγιο Σχολείου: 92,3%  

• Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού: 97,2%

• Ερωτηματολόγιο Μαθητή: 95,6%



Δυσκολίες που προέκυψαν σε κάποιες περιπτώσεις

Χορηγητές:  
 Έκτακτες αποχωρήσεις χορηγητών: ανάγκη για συνεχή 

αναπροσαρμογή του προγράμματος χορήγησης  
 «Μη οικείοι» στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας (εξωτερικοί 

επισκέπτες)  
 Απειρία με την εκπαιδευτική πραγματικότητα

Σχολικές μονάδες:
 Αυξημένη τάση για υπόδειξη μαθητών που θα πρέπει να 

εξαιρεθούν από την έρευνα (π.χ. μαθητές που στερούνται 
ευχέρειας με την ελληνική γλώσσα) 

Χορήγηση/συλλογή δεδομένων



Χορήγηση/Συλλογή δεδομένων

Εξαιρέσεις (Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες):

 5,7% για μαθητές δημοτικού (2,8% δεν μιλούν 
Ελληνικά)

 7,5% για μαθητές γυμνασίου (3,5% με νοητική 
αναπηρία και 3,3% δεν μιλούν Ελληνικά)

• Τάση σχολικών μονάδων για υπόδειξη μεγάλου 
αριθμού μαθητών για εξαιρέσεις από την έρευνα…

• Μεγαλύτερο ποσοστό από το επιτρεπόμενο (5%)!!!



Χορήγηση/συλλογή δεδομένων

Εισηγήσεις για βελτίωση της διαδικασίας

 Περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας «συμμετοχή σε 
έρευνα» στις σχολικές μονάδες

 Εντονότερη εμπλοκή προσωπικού σχολικών μονάδων

 Συγκεκριμενοποίηση των οδηγιών που δίνονται στις 
σχολικές μονάδες (π.χ. κριτήρια αποκλεισμού 
μαθητών από την έρευνα) 



Κύρια Φάση TIMSS 2019: 

 Επιλογή σχολείων: Νοέμβριος2018
• 152 δημοτικά σχολεία
• Όλα τα γυμνάσια 
• Προσθήκη και ιδιωτικών σχολείων (ιδίου και διαφορετικού ΑΠ)
• Εργαλεία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

 Μεταφράσεις και προσαρμογές εξεταστικού υλικού: 
Φθινόπωρο 2018

 Καθορισμός Σχολικού Συντονιστή: Δεκέμβριος 2018
 Ενημερωτικές συναντήσεις Σχολικού Συντονιστή: 

Ιανουάριος 2019
 Υλικό Προώθησης έρευνας: (Αφίσες, τρίπτυχα, ιστοσελίδα, 

επιστολή προς γονείς)
 Επόμενη συνάντηση Εθνικών Συντονιστών στην Κύπρο (10-

15 Μαρτίου 2019)
 Χορήγηση:            26/03/ - 17/05/2019



Προετοιμασία διεξαγωγής έρευνας TIMSS 2019 

 Ενημέρωση Διευθυντών 

 Ενημέρωση Εκπαιδευτικών εξεταζόμενων αντικειμένων 
(Σεμινάρια Επιθεωρητών)

 Εγκύκλιοι 

 Συναντήσεις Διευθύνσεων Σχολικών Μονάδων με 
μαθητές - ενθάρρυνση, υποστήριξη

 Επισκέψεις από ΕΔΕ και Συμβούλους των εξεταζόμενων 
αντικειμένων (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) στα 
σχολεία 

 Εξάσκηση των μαθητών με χρήση  του αποδεσμευμένου 
ή παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού για εξάσκηση. 
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Επόμενα βήματα: δυνητικά χρήσιμες δράσεις  

 Περαιτέρω εμπλοκή Διευθύνσεων: 
- Συστηματικοποίηση της προσπάθειας εδραίωσης/ενίσχυσης 

κουλτούρας συμμετοχής μαθητών (σχολικών μονάδων) σε διεθνείς 
(και όχι μόνο) έρευνες

- Ενθάρρυνση σχολικών μονάδων για εντονότερη συμβολή στην:  
- υποστήριξη της διαδικασίας συλλογής δεδομένων 
- προώθηση της αυθεντικής συμμετοχής των μαθητών  

- Προώθηση αποδεσμευμένου υλικού από προηγούμενους κύκλους 
της TIMSS (ιστοσελίδα KEEA/TIMSS)

- Εξοικείωση με είδος/περιεχόμενο ερωτήσεων 
- Στρατηγικές προσέγγισης ερωτημάτων (διαχείριση χρόνου, 

προσέγγιση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής)   

- Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς (που διδάσκουν μαθηματικά και 
φυσικές επιστήμες) από ΥΠΠ



Ομάδα εργασίας 

ΚΕΕΑ Εθνική Συντονίστρια Γ. Καραγιώργη

Ομάδα εργασίας Ν. Παπαδούρης
Σ. Βλάμη
Μ. Νικολαΐδου
Μ. Μοδέστου
Χ. Νικολάου
Α. Πολυδώρου

ΔΜΕ Συντονισμός Π. Παντελή (ΠΛΕ)

Φυσικές Επιστήμες Χ. Κουκουμά (ΕΜΕ)
π. Δ. Μαππούρας (ΕΜΕ)
Γ. Χατζηκωστής (ΕΜΕ)

Μαθηματικά Ν. Γιασουμής (ΕΜΕ)
Α. Φιλίππου (ΕΜΕ)

ΔΔΕ Συντονισμός Σ. Ιωάννου – Γεωργίου (ΓΕΔΕ)

Φυσικές Επιστήμες Μ. Χαραλάμπους (ΕΔΕ)

Κ. Χαριδήμου (ΕΔΕ)

Ακαδημαϊκοί
Σύμβουλοι

Φυσικές Επιστήμες Κ. Κωνσταντίνου

Μαθηματικά Δ. Πίττα

Θέματα Έρευνας Ε. Παπαναστασίου



http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/

(θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί)

www.iea.nl
https://timssandpirls.bc.edu/

Ενημέρωση για την Έρευνα:

http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/
http://www.iea.nl/
https://timssandpirls.bc.edu/


Ιστοσελίδα ΚΕΕΑ


