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Αξιολόγηζη Παπεμβαηικού Ππογπάμμαηορ για Παποσή Ίζων Δκπαιδεςηικών Δςκαιπιών ζε Όλοςρ 

ηοςρ Μαθηηέρ   

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΛΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ, Χ ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΠΡΟΟΓΟ ΠΟΤ ΗΜΔΙΧΔ Η ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΟΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΟ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΦΗ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΑΡΑΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

1. Μέθοδοι Ανάλςζηρ ηων δεδομένων 

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (ΠΟ) θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ (ΟΔ) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπεπίπεδεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο (multilevel modelling techniques) κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ MLwiN. Χο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα 

Διιεληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην επίπεδν ηνπ καζεηή ε αξρηθή επίδνζε 

ζην θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θύιν θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό 

επίπεδν (ΚΟΔ).  

 

2. Αποηελέζμαηα 

ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα ηα 

δύν γλσζηηθά αληηθείκελα, Διιεληθά θαη Μαζεκαηηθά. ην κνληέιν 1 ηεο πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο, νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην επίπεδν ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ πξνζηέζεθαλ ζην κνληέιν 0 θαη 

θάλεθε όηη ε επίδξαζε όισλ ησλ παξαγόλησλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή (αξρηθή επίδνζε, θύιν θαη ΚΟΔ) 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηόζν ζηα Μαζεκαηηθά όζν θαη ζηα Διιεληθά. Από ηελ άιιε πιεπξά, όκσο, ε 

αξρηθή επίδνζε ήηαλ ε κόλε κεηαβιεηή πνπ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή βξίζθνληαο ην κέζν όξν ηεο (aggregated) είηε ζην επίπεδν ηεο ηάμεο είηε ζην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ. Πξνρσξώληαο ζην κνληέιν 2 ηεο πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο, ζε απηό ειέγρζεθε ε επίδξαζε ηεο 

δπλακηθήο πξνζέγγηζεο. ε απηό θαίλεηαη όηη ηα ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δπλακηθή πξνζέγγηζε 

(ΠΟ), θαηάθεξαλ λα βειηηώζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ηνπο ζε κεγαιύηεξν βαζκό από όηη ηα 

ζρνιεία ηεο ΟΔ.  



 
 

2 
 

 

Πίνακας 1. πληειεζηέο θάζε παξακέηξνπ (parameter estimates) (θαη ζθάικαηα) γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

κείσζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά αλά ηάμε θαη ζρνιείν 

Παπάγονηερ  Μονηέλο 0 Μονηέλο 1  Μονηέλο 2  

ηαθεπά (Intercept) -3.17 (.57)*  -2.21 (.49)*  -1.71 (.39)*  

Δπίπεδο μαθηηή     

πγθείκελν (Context)     

Αξρηθή επίδνζε   0.65 (.04)*  0.65 (.04)*  

Ηιηθία   0.21(.05)*  0.21(.05)*  

ΚΟΔ   0.26(.08)*  0.25(.08)*  

Φύιν (0=αγόξη, 1=θνξίηζη)   0.10 (.03)*  0.09 (.03)*  

Δπίπεδο ηάξηρ     

πγθείκελν (Context)    

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο)  0.35 (.08)*  0.34 (.07)*  

Ηιηθία (κέζνο όξνο)   0.10(.04)*  0.10(.04)*  

ΚΟΔ (κέζνο όξνο)  0.05(.05)  0.06(.05)  

Πνζνζηό θνξηηζηώλ   0.03(.04)  0.04(.04)  

Δπίπεδο ζσολείος     

πγθείκελν (Context)      

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο)  0.26 (.11)*  0.26 (.10)*  

Ηιηθία (κέζνο όξνο)   0.03(.05)  0.01 (.05)  

ΚΟΔ (κέζνο όξνο)  0.04(.04)  0.05(.05)  

Πνζνζηό θνξηηζηώλ   0.01(.03)  0.01(.03)  

Παπέμβαζη  

(Γπλακηθή πξνζέγγηζε=1, Μόλν 

αλαηξνθνδόηεζε=0)  

  0.13(.04)*  

Καηανομή ηηρ απόκλιζηρ    

ρνιείν  14.1%  8.9%  7.0%  

Σάμε  23.5%  16.5%  15.8%  

Μαζεηήο  62.4%  42.5%  42.5%  

Δξκελεπόκελε   32.1%  34.7%  

ηαηιζηικό κπιηήπιο     

Σηκή θξηηεξίνπ (Deviance)  9558.8  8434.0  8403.0  

Μείσζε ηεο ηηκήο (Reduction)   1124.8  31.0  

Βαζκνί ειεπζεξίαο   7  1  

Σηκή p  .001  .001  

*ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε επίπεδν .05 
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Πίνακας 2. πληειεζηέο θάζε παξακέηξνπ (parameter estimates) (θαη ζθάικαηα) γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

κείσζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηα Διιεληθά αλά ηάμε θαη ζρνιείν  

Παπάγονηερ  Μονηέλο 0 Μονηέλο 1  Μονηέλο 2  

ηαθεπά (Intercept) -3.15 (.56)*  -2.17 (.42)*  -1.69 (.41)*  

Δπίπεδο μαθηηή     

πγθείκελν (Context)     

Αξρηθή επίδνζε   0.69 (.05)*  0.67 (.05)*  

Ηιηθία   0.19(.04)*  0.18(.04)*  

ΚΟΔ   0.23(.05)*  0.24(.05)*  

Φύιν (0=αγόξη, 1=θνξίηζη)   0.10 (.03)*  0.09 (.03)*  

Δπίπεδο ηάξηρ     

πγθείκελν (Context)    

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο)  0.32 (.08)*  0.33 (.07)*  

Ηιηθία (κέζνο όξνο)   0.09(.03)*  0.07(.03)*  

ΚΟΔ (κέζνο όξνο)  0.04(.03)  0.06(.04)  

Πνζνζηό θνξηηζηώλ   0.03(.04)  0.03(.03)  

Δπίπεδο ζσολείος     

πγθείκελν (Context)      

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο)  0.29 (.10)*  0.25 (.11)*  

Ηιηθία (κέζνο όξνο)   0.02(.04)  0.01 (.04)  

ΚΟΔ (κέζνο όξνο)  0.04(.03)  0.05(.04)  

Πνζνζηό θνξηηζηώλ   0.03(.03)  0.02(.03)  

Παπέμβαζη  

(Γπλακηθή πξνζέγγηζε=1, Μόλν 

αλαηξνθνδόηεζε=0)  

  0.12(.05)*  

Καηανομή ηηρ απόκλιζηρ    

ρνιείν  13.9%  7.8%  6.6%  

Σάμε  23.8%  15.9%  15.2%  

Μαζεηήο  62.3%  44.6%  44.3%  

Δξκελεπόκελε   31.7%  33.9%  

ηαηιζηικό κπιηήπιο     

Σηκή θξηηεξίνπ (Deviance)  9552.4  8531.0  8491.2  

Μείσζε ηεο ηηκήο (Reduction)   1021.4  39.8  

Βαζκνί ειεπζεξίαο   7  1  

Σηκή p  .001  .001  

*ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε επίπεδν .05 
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ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο δπλακηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ πξνώζεζε ηεο 

ηζόηεηαο, δηελεξγήζεθαλ δύν μερσξηζηέο πνιπεπίπεδεο αλαιύζεηο γηα θάζε νκάδα, έηζη ώζηε λα εμεηαζηεί 

ε επίδξαζε ηνπ ΚΟΔ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζηα δύν γλσζηηθά αληηθείκελα 

(Διιεληθά θαη Μαζεκαηηθά). Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3 

θαη 4. Σα απνηειέζκαηα ησλ δύν μερσξηζηώλ πνιπεπίπεδσλ αλαιύζεσλ ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ 

ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξνπζηάδνληαη ζηε δεύηεξε θαη ηέηαξηε ζηήιε ηνπ θάζε πίλαθα. Κάζε 

αλάιπζε έδεημε όηη όια ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή (ΚΟΔ, ειηθία θαη θύιν) ζρεηίδνληαη 

κε ηα καζεζηαθά ηνπ επηηεύγκαηα ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Απηό ηζρύεη ηόζν γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα όζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηπξόζζεηα, ην ΚΟΔ ήηαλ ε κνλαδηθή κεηαβιεηή πνπ βξέζεθε 

λα ζρεηίδεηαη  κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή, βξίζθνληαο ην κέζν όξν ηεο (aggregated) είηε ζην επίπεδν ηεο 

ηάμεο είηε ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν αλαιύζεσλ (θαη ζηα δύν 

γλσζηηθά αληηθείκελα), ήηαλ αθξηβώο ηα ίδηα σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ καζεηώλ κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γηα ηηο δύν νκάδεο θαη ζρεδόλ ηα ίδηα 

σο πξνο ην πνζνζηό εξκελεπόκελεο δηαθύκαλζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ θάζε νκάδαο (δει., Αξρηθή 

επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά: Πεηξακαηηθή Οκάδα = 23.8% θαη Οκάδα Διέγρνπ = 24.2%, Αξρηθή επίδνζε 

ζηα Διιεληθά: Πεηξακαηηθή Οκάδα = 22.7% θαη Οκάδα Διέγρνπ = 23.4%).   

Γηα λα εθηηκεζεί ε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ ΚΟΔ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θάζε νκάδαο, ε ζηαζεξά (fixed effect) ηεο θάζε πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο κεηαηξάπεθε 

ζε ηηκή πνπ κεηξά ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα (effect size) κε ηε βνήζεηα ηνπ ‘‘Cohen’s d’’. Με ηνλ 

ηξόπν απηό, ε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ηεο επίδξαζεο ηνπ ΚΟΔ γηα θάζε νκάδα καζεηώλ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί. πλεπώο, κε ηε ρξήζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ΚΟΔ ήηαλ εμίζνπ πςειό γηα θάζε νκάδα καζεηώλ (δειαδή, Μαζεκαηηθά: Πεηξακαηηθή Οκάδα: d = 0,44 

θαη Οκάδα Διέγρνπ d = 0,45 θαη Διιεληθά: Πεηξακαηηθή Οκάδα: d = 0,52 θαη Οκάδα Διέγρνπ d = 0,54). 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξνζσπηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ ζηελ επίδνζή ηνπο ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο (ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο) γηα θάζε νκάδα, παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε θαη πέκπηε ζηήιε ησλ Πηλάθσλ 3 θαη 4. Γηα θάζε 

νκάδα καζεηώλ βξέζεθε όηη ε επίδνζή ηνπο ζρεηίδεηαη κε όια ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

(αξρηθή επίδνζε, ΚΟΔ, ειηθία θαη θύιν). Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δύν αλαιύζεσλ ζε θάζε 
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γλσζηηθό αληηθείκελν έδεημαλ όηη ε αξρηθή επίδνζε ηνπ καζεηή ήηαλ ε κνλαδηθή κεηαβιεηή πνπ βξέζεθε 

λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζή ηνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, βξίζθνληαο ην κέζν όξν ηεο 

(aggregated) είηε ζην επίπεδν ηεο ηάμεο είηε ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. πλεπώο, νη δύν μερσξηζηέο 

αλαιύζεηο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο έδεημαλ ηα ίδηα αθξηβώο απνηειέζκαηα 

σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ κε ηελ ηειηθή ηνπο επίδνζε.  

Χζηόζν, εληνπίζηεθε δηαθνξά ζην πνζνζηό ηεο εξκελεπόκελεο δηαθύκαλζεο ηεο ηειηθήο επίδνζεο ησλ 

καζεηώλ θάζε νκάδαο, θαζώο ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ ην πνζνζηό απηό ήηαλ κεγαιύηεξν. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ ΚΟΔ ζηα ηειηθά καζεζηαθά επηηεύγκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο βξέζεθε όηη ζηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ε επίδξαζή 

ηνπ ήηαλ κεγαιύηεξε (Μαζεκαηηθά: d = 0,38 θαη Διιεληθά: d = 0,46) από όηη ζηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο (Μαζεκαηηθά: d = 0,27 θαη Διιεληθά: d = 0,39). 

 

3. ςμπεπάζμαηα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο δηαπηζηώλεη θαλείο όηη νη καζεηέο ηεο ΠΟ ζεκείσζαλ 

κεγαιύηεξε πξόνδν από όηη νη καζεηέο ηεο ΟΔ, ηόζν ζηα Μαζεκαηηθά όζν θαη ζηα Διιεληθά. Σν 

απνηέιεζκα απηό παξέρεη εκπεηξηθή ζηήξημε ζηε βαζηθή ζεσξία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε παξέκβαζε 

απηή. Η παξέκβαζε αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πνιηηηθή γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη γηα ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ) θαη όρη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν. Δίλαη 

γηα απηόλ ηνλ ιόγν πνπ θαλείο παξαηεξεί εμίζνπ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηα δύν γλσζηηθά 

αληηθείκελα (Διιεληθά θαη Μαζεκαηηθά). Αθόκε, νη Πίλαθεο 3 θαη 4, δείρλνπλ όηη ε παξέκβαζε ζπλέβαιε 

όρη κόλν ζηε βειηίσζε ηεο ποιότητας ζρνιείσλ κε πςειά πνζνζηά καζεηώλ κε ρακειό ΚΟΔ, αιιά θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο δηάζηαζεο ηεο ισότητας (κείσζε ησλ δηαθνξώλ ζηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ). Σν 

απνηέιεζκα απηό ππνβάιιεη όηη ε δπλακηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηάζηαζεο ηεο ηζόηεηαο, αθνύ γηα πξώηε θνξά θαίλεηαη όηη νη δύν απηέο δηαζηάζεηο κέηξεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Σαπηόρξνλά, όκσο, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ απηώλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο άιιεο 

δπζθνιίεο πνπ ρξήδνπλ θαη επηπξόζζεηεο ππνζηήξημεο, όπσο γηα παξάδεηγκα από ηηο θνηλσληθέο θαη 

ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Γξαθείνπ Δπεκεξίαο. 
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Πίνακας 3. πληειεζηέο θάζε παξακέηξνπ (parameter estimates) (θαη ζθάικαηα) γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ΚΟΔ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά αλά ηάμε θαη ζρνιείν 

 

Παπάγονηερ  Πειπαμαηική Ομάδα Ομάδα Δλέγσος 

Απσή Σέλορ Απσή Σέλορ 

ηαθεπά  (Intercept)  -3.12 (0.84)* -2.10 (0.59)* -3.21 (0.99)* -2.40 (0.63)* 

Δπίπεδο μαθηηή      

πγθείκελν (Context)      

Αξρηθή επίδνζε  NA+ 0.60 (0.04)* NA+ 0.63 (0.05)* 

Ηιηθία  0.29 (0.11)* 0.20 (0.05)* 0.27 (0.10)* 0.21 (0.05)* 

ΚΟΔ  0.41 (0.10)* 0.15 (0.08)* 0.40 (0.11)* 0.29 (0.08)* 

Φύιν (0=αγόξη, 1=θνξίηζη)  0.10 (0.05)* 0.11 (0.05)* 0.14 (0.06)* 0.14 (0.05)* 

Δπίπεδο ηάξηρ      

πγθείκελν (Context)     

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο) NA+ 0.32 (0.08)* NA+ 0.37 (0.09)* 

Ηιηθία (κέζνο όξνο)  0.16 (0.09) 0.10 (0.04)* 0.14 (0.08) 0.11 (0.04)* 

ΚΟΔ (κέζνο όξνο) 0.17 (0.07)* 0.05 (0.05) 0.15 (0.06)* 0.06 (0.05) 

Πνζνζηό θνξηηζηώλ  0.11 (0.05)* 0.03 (0.04) 0.12 (0.05)* 0.05 (0.04) 

Δπίπεδο ζσολείος      

πγθείκελν (Context)       

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο) NA+ 0.24 (0.10)* NA+ 0.27 (0.10)* 

Ηιηθία (κέζνο όξνο)  0.09 (0.04)* 0.04 (0.05) 0.10 (0.04)* 0.06 (0.05) 

ΚΟΔ (κέζνο όξνο) 0.09 (0.06) 0.03 (0.04) 0.08 (0.07) 0.03 (0.04) 

Πνζνζηό θνξηηζηώλ  0.03 (0.05) 0.01 (0.03) 0.04 (0.05) 0.02 (0.03) 

Καηανομή ηηρ απόκλιζηρ     

ρνιείν  10.1% 11.2% 10.7% 7.9% 

Σάμε  21.8% 20.4% 21.6% 12.4% 

Μαζεηήο  44.3% 42.0% 43.5% 41.4% 

Δξκελεπόκελε  23.8% 26.4% 24.2% 38.3% 

ηαηιζηικό κπιηήπιο      

Σηκή θξηηεξίνπ (Deviance)  8321.5 7932.1 8241.7 7532.1 

Μείσζε ηεο ηηκήο (Reduction)  809.4 989.5 832.6 989.2 

Βαζκνί ειεπζεξίαο  6 6 6 7 

Σηκή p .001 .001 .001 .001 

+ Γελ ππήξρε κέηξεζε ηεο αξρηθήο επίδνζεο πνπ κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηώλ ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο. 

* ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε επίπεδν .05. 
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Πίνακας 4. πληειεζηέο θάζε παξακέηξνπ (parameter estimates) (θαη ζθάικαηα) γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ΚΟΔ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηα Διιεληθά αλά ηάμε θαη ζρνιείν 

 

Παπάγονηερ  Πειπαμαηική Ομάδα Ομάδα Δλέγσος 

Απσή Σέλορ Απσή Σέλορ 

ηαθεπά  (Intercept)  -2.92 (0.80)* -2.06 (0.59)* -3.21 (0.99)* -2.40 (0.63)* 

Δπίπεδο μαθηηή      

πγθείκελν (Context)      

Αξρηθή επίδνζε  NA+ 0.62 (0.11)* NA+ 0.67 (0.05)* 

Ηιηθία  0.31 (0.11)* 0.22 (0.08)* 0.30 (0.10)* 0.21 (0.05)* 

ΚΟΔ  0.48 (0.10)* 0.25 (0.08)* 0.47 (0.11)* 0.37 (0.08)* 

Φύιν (0=αγόξη, 1=θνξίηζη)  0.14 (0.05)* 0.12 (0.05)* 0.18 (0.06)* 0.13 (0.05)* 

Δπίπεδο ηάξηρ      

πγθείκελν (Context)     

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο) NA+ 0.34 (0.08)* NA+ 0.39 (0.09)* 

Ηιηθία (κέζνο όξνο)  0.15 (0.09) 0.12 (0.04)* 0.12 (0.08) 0.11 (0.04)* 

ΚΟΔ (κέζνο όξνο) 0.22 (0.07)* 0.06 (0.05) 0.21 (0.06)* 0.08 (0.05) 

Πνζνζηό θνξηηζηώλ  0.13 (0.05)* 0.04 (0.04) 0.14 (0.05)* 0.05 (0.04) 

Δπίπεδο ζσολείος      

πγθείκελν (Context)       

Αξρηθή επίδνζε (κέζνο όξνο) NA+ 0.27 (0.11)* NA+ 0.32 (0.10)* 

Ηιηθία (κέζνο όξνο)  0.06 (0.04) 0.04 (0.05) 0.07 (0.04) 0.06 (0.05) 

ΚΟΔ (κέζνο όξνο) 0.09 (0.08) 0.04 (0.04) 0.08 (0.07) 0.05 (0.04) 

Πνζνζηό θνξηηζηώλ  0.04 (0.05) 0.02 (0.03) 0.05 (0.05) 0.03 (0.03) 

Καηανομή ηηρ απόκλιζηρ     

ρνιείν  10.0% 10.2% 10.1% 8.2% 

Σάμε  21.9% 20.6% 21.2% 12.4% 

Μαζεηήο  45.4% 42.3% 45.3% 40.1% 

Δξκελεπόκελε  22.7% 26.9% 23.4% 39.3% 

ηαηιζηικό κπιηήπιο      

Σηκή θξηηεξίνπ (Deviance)  7376.5 8932.1 8241.7 9532.1 

Μείσζε ηεο ηηκήο (Reduction)  619.4 1290.5 632.6 1329.2 

Βαζκνί ειεπζεξίαο  5 7 5 7 

Σηκή p .001 .001 .001 .001 

+ Γελ ππήξρε κέηξεζε ηεο αξρηθήο επίδνζεο πνπ κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηώλ ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο. 

* ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε επίπεδν .05. 
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4. Διζηγήζειρ 

Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί ην γεγνλόο όηη ε δπλακηθή πξνζέγγηζε πξνζθέξζεθε ζηα ζρνιεία ηεο 

ΠΟ κόλν γηα έλα ζρνιηθό έηνο γεγνλόο πνπ κπνξεί λα κελ έδσζε αξθεηά ρξνληθά πεξηζώξηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο λα ηελ εθαξκόζνπλ κε κεγαιύηεξε ζπζηεκαηηθόηεηα. πλεπώο, ρξεηάδνληαη λα 

δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο έξεπλεο γηα έιεγρν ηεο γεληθεπζηκόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθόο ν ζρεδηαζκόο κειεηώλ γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν δηαηεξείηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο δπλακηθήο πξνζέγγηζεο κε ην 

πέξαο ηνπ ρξόλνπ (sustainability).  

Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ, ε εξεπλεηηθή καο νκάδα ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη 

επηιεγεί γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε Βαζηθή Γξάζε 2 «Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices» ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ σο αλάδνρνο θνξέαο ηνπ ηξηεηνύο εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Promoting Quality and Equity: a dynamic approach to school improvement» 

(Προφθώνηας ηην ποιόηηηα και ηην ιζόηηηα: μία δσναμική προζέγγιζη βεληίφζης ηης ζτολικής 

αποηελεζμαηικόηηηας). Σν πξόγξακκα έρεη μεθηλήζεη ην επηέκβξην 2014 θαη ζε απηό ζπκκεηέρνπλ επηά 

νξγαληζκνί από ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρώξεο (Αγγιία, Διιάδα, Ιξιαλδία, Κύπξνο). Σα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην παξόλ εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζπλέβαιαλ ζην λα ηύρεη έγθξηζεο το 

ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα που ζηόρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη δεκνηηθά ζρνιεία θαη από ηηο ηέζζεξηο 

ρώξεο κε συηλά ποζοζηά μαθηηών με ταμηλό ΚΟΕ λα βειηηώζνπλ ηα καζεζηαθά επηηεύγκαηα ησλ 

καζεηώλ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηε δσναμική προζέγγιζη βεληίφζης ηης ζτολικής αποηελεζμαηικόηηηας. Σα 

ζρνιεία απηά ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ θάζε θνξέα/νξγαληζκνύ από ηελ θάζε ρώξα 

γηα λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, λα θαζνξίζνπλ ηηο πεξηνρέο δξάζεο ηνπο, 

λα ζρεδηάζνπλ ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο θαη ηέινο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεώλ ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκόζηεθε ζηα ζρνιεία ην 2012-2013 αλακέλεηαη λα 

ζπγθξηζνύλ κε απηά ηνπ πξναλαθεξζέληνο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο γηα δηαηύπσζε πεξαηηέξσ 

εηζεγήζεσλ γηα ράξαμε απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηόζν ζηελ Κύπξν όζν θαη άιιεο 

Δπξσπατθέο ρώξεο.     

 

 


