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ΕΙΑΓΩΓΗ 

• Η Ζρευνα για τθν Εκπαιδευτικι Αποτελεςματικότθτα (ΕΕΑ) 
αναπτφχκθκε για να εξετάςει το κατά πόςο το ςχολείο μπορεί να 
άρει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ (Teddlie & Reynolds, 2000).

• Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ΕΕΑ ιταν να βοθκιςουν τα ςχολεία και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ και δράςεισ οι οποίεσ 
κα ςυνζβαλαν ςτθν παροχι ίςων εκπαιδευτικών ευκαιριών ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ. 

• Η δθμιουργία εκπαιδευτικών ςυςτθμάτων τα οποία μεγιςτοποιοφν 
τθ μακθςιακι πρόοδο των μακθτών ςτο ςφνολο τουσ (ποιότθτα) και 
ταυτόχρονα παρζχουν ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ (ιςότθτα), 
αποτελεί πάγιο αίτθμα ςτο χώρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ διεκνώσ. 



Επεξιγθςθ Διαςτάςεων Αποτελεςματικότθτασ

• Εξαςφάλιςθ μζγιςτων δυνατϊν 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 
ςτο γνωςτικό, ςυναιςκθματικό 
και ψυχοκινθτικό τομζα 
μάκθςθσ των μακθτϊν

Ποιότθτα

•Παροχι ίςων εκπαιδευτικϊν     
ευκαιριϊν
•μίκρυνςθ των μακθςιακϊν 
διαφορϊν μεταξφ των μακθτϊν 
που προζρχονται από διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά επίπεδα

Ιςότθτα

ΕΙΑΓΩΓΗ 



ΕΙΑΓΩΓΗ 

• Παρά τθ μεγάλθ ςθμαςία όμωσ, που αποδίδεται ςτον τομζα τθσ 
παροχισ ίςων εκπαιδευτικών ευκαιριών, δεν ζχει διεξαχκεί 
καμία ζρευνα για τον εντοπιςμό παραγόντων που κακορίηουν 
τθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με 
τθν ιςότθτα. 

• Τόςο θ ερευνθτικι κοινότθτα, όςο και οι υπεφκυνοι για τθ 
χάραξθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, αλλά και οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί δεν ζχουν ξεκάκαρθ εικόνα για τουσ 
αποτελεςματικοφσ τρόπουσ προώκθςθσ τθσ ιςότθτασ. 



ΕΙΑΓΩΓΗ 

• Το ερευνθτικό αυτό πρόγραμμα επιδιώκει να:

1. Διερευνιςει τθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο διαςτάςεισ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ (ποιότθτα και ιςότθτα).

2. Να εντοπίςει χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ και του τρόπου 
λειτουργίασ του ςχολείου που προωκοφν τθν επίτευξθ και των δφο 
διαςτάςεων αποτελεςματικότθτασ. 

• Το πρόγραμμα αυτό αποβλζπει ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικών 
βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχολείων ςε ςχζςθ με τθν 
παροχι ίςων εκπαιδευτικών ευκαιριών και ςτθ διατφπωςθ 
ειςθγιςεων για χάραξθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε ςχζςθ και πάλι 
με τθν παροχι ίςων εκπαιδευτικών ευκαιριών τόςο ςε επίπεδο 
ςχολικισ μονάδασ όςο και ςε επίπεδο εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.



Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

• Η Δυναμικι Προςζγγιςθ Βελτίωςθσ τθσ Σχολικισ 
Αποτελεςματικότθτασ υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων 
που ςτθρίηονται ςε εμπειρικά τεκμθριωμζνα κεωρθτικά ςχιματα.

• Ζχει το δικό τθσ κεωρθτικό υπόβακρο, το Δυναμικό Μοντζλο 
Εκπαιδευτικισ Αποτελεςματικότθτασ (ΔΜΕΑ), το οποίο ςτθρίηεται 
ςε πορίςματα ερευνών και μετα-αναλφςεων. 

• Το ΔΜΕΑ ςυνδζει τθν οποιαδιποτε προςπάκεια βελτίωςθσ κάποιου 
από τουσ παράγοντεσ τθσ εκπαιδευτικισ αποτελεςματικότθτασ που 
λειτουργοφν ςτο επίπεδο του ςχολείου με παρεμβάςεισ που 
επθρεάηουν άμεςα ι/και ζμμεςα δφο ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ 
εκπαίδευςθσ: (α) τθ διδαςκαλία και (β) το μακθςιακό περιβάλλον 
του ςχολείου. 



Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ αποτελεςματικότθτασ ςτο επίπεδο του 
ςχολείου:

1. Η πολιτικι του ςχολείου για τθ δθμιουργία υποςτθρικτικοφ 
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και οι ενζργειεσ που γίνονται για τθ βελτίωςθ 
του περιβάλλοντοσ μάκθςθσ του ςχολείου.

2. Η αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ του ςχολείου για τθ δθμιουργία 
υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και των ενεργειών που 
γίνονται για τθ δθμιουργία υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ.  

3. Η πολιτικι του ςχολείου για τθ διδαςκαλία και οι ενζργειεσ που 
γίνονται για τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ.

4. Η αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ του ςχολείου για τθ διδαςκαλία και οι 
ενζργειεσ που γίνονται για τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ.



Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

• Το ΔΜΕΑ υιοκετεί μια ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ μζτρθςθσ των 
παραγόντων που επιδιώκει να ςυγκεντρώςει δεδομζνα τόςο για 
ποςοτικά όςο και για ποιοτικά χαρακτθριςτικά του κάκε παράγοντα.

• Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ διάςταςθ τθσ διαφοροποίθςθσ. Η 
διαφοροποίθςθ αφορά τόςο ςτθ διδαςκαλία όςο και ςτον τρόπο 
λειτουργίασ των ςχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 
ςυςτθμάτων.

• Η παρζμβαςθ προκφπτει μζςα από ουςιαςτικι ςυνεργαςία ανάμεςα 
ςτθν υποςτθρικτικι και ερευνθτικι ομάδα και τουσ φορείσ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ.



Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

• Η δυναμικι προςζγγιςθ διαφζρει τόςο με τα παραδοςιακά 
μοντζλα διάδοςθσ καινοτομιών όςο και με τα ςυμμετοχικά 
μοντζλα.

• Ακολουκείται μια ιδιαίτερθ μεκοδολογία που ςτθρίηεται τόςο ςε 
πλεονεκτιματα τθσ πειραματικισ ζρευνασ, όςο και ςτθν ανάγκθ 
φπαρξθσ ευελιξίασ ςτο είδοσ τθσ παρζμβαςθσ που το κάκε ςχολείο 
ακολουκεί.    



Διάγραμμα 1.
Τα βαςικά ςτάδια τθσ 
Δυναμικισ Προςζγγιςθσ 
για Βελτίωςθ τθσ 
Σχολικισ 
Αποτελεςματικότθτασ



Πίνακασ 1: Πειραματικζσ μελζτεσ ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ ςε αντίκεςθ με τισ 
ςυμμετοχικζσ προςεγγίςεισ (participatory approaches) που βαςίηονται ςτθν εμπειρία των εκπαιδευτικϊν

Περιοχι διερεφνθςθσ Επίδραςθ παραγόντων Απϊτεροι ςτόχοι

1. Χριςθ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ 
ςε ςφγκριςθ με τθν ολιςτικι για 
προςφορά προγραμμάτων 
ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ςε 
εκπαιδευτικοφσ δθμοτικισ 
εκπαίδευςθσ (n=130) 

Μόνο οι εκπαιδευτικοί που 
χρθςιμοποιοφςαν τθ δυναμικι 
προςζγγιςθ κατάφεραν να 
βελτιώςουν τισ διδακτικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ

Η δυναμικι προςζγγιςθ είχε  
επίδραςθ ςτθν επίδοςθ των μακθτών

2.  Χριςθ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ 
ςε ςφγκριςθ με τθν προςζγγιςθ που 
επιδιώκει τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων 
δεξιοτιτων των εκπαιδευτικών  (CBA) 
για προςφορά προγράμματοσ 
ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ςχετικά με 
τθν αξιολόγθςθ (n=240)

Η δυναμικι προςζγγιςθ είχε 
μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτθ βελτίωςθ 
των δεξιοτιτων αξιολόγθςθσ 
εκπαιδευτικών 

Η δυναμικι προςζγγιςθ είχε  
επίδραςθ ςτθν επίδοςθ των μακθτών

3.  Χριςθ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ 
για τθ δθμιουργία μθχανιςμών 
αυτοαξιολόγθςθσ ςε δθμοτικά ςχολεία 
(n=60)

Δεν ιταν δυνατι θ εξζταςθ αφοφ τα 
ςχολεία δεν αςχολικθκαν με τουσ 
ίδιουσ παράγοντεσ αλλά είχαν 
διαφορετικζσ περιοχζσ βελτίωςθσ

Η δυναμικι προςζγγιςθ είχε  
επίδραςθ ςτθν επίδοςθ των μακθτών

4. Ενςωμάτωςθ τθσ δυναμικισ 
προςζγγιςθσ με τθν ζρευνα για τον 
εκφοβιςμό για ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ 
ςτρατθγικών αντιμετώπιςθσ και 
μείωςθσ του εκφοβιςμοφ ςε ςχολεία 
(n=79) πζντε Ευρωπαϊκών χωρών 

Η δυναμικι προςζγγιςθ είχε  
επίδραςθ ςτουσ παράγοντεσ ςε 
επίπεδο ςχολείου

Η δυναμικι προςζγγιςθ είχε  
επίδραςθ ςτθ μείωςθ του 
εκφοβιςμοφ



Πίνακασ 1: Πειραματικζσ μελζτεσ ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ για βελτίωςθ 
τθσ ςχολικισ αποτελεςματικότθτασ ςε αντίκεςθ με τισ ςυμμετοχικζσ προςεγγίςεισ (participatory 

approaches) που βαςίηονται ςτθν εμπειρία των εκπαιδευτικϊν
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Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ



Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

• Όλεσ οι προθγοφμενεσ παρεμβάςεισ ζγιναν ςε «τυπικά» ςχολεία.

• Για πρώτθ φορά επικεντρωνόμαςτε ςε ςχολεία με υψθλά ποςοςτά 
μακθτϊν με χαμθλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

• Επιδιώκουμε να δοφμε εάν θ δυναμικι προςζγγιςθ μπορεί να 
ςυμβάλει τόςο ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ όςο και τθσ ιςότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ.

• Πριν τθ διεξαγωγι τθσ παρζμβαςθσ, ζγινε δευτερογενισ ανάλυςθ 
προθγοφμενων ερευνών που ζγιναν ςτθν Κφπρο για να εντοπιςτοφν 
παράγοντεσ και ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ τουσ που ςχετίηονται με 
τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ.



Σασ ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ!

Μπορείτε, επίςθσ, να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα 
του προγράμματόσ μασ

www.ucy.ac.cy/equality για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ.

Η ημερίδα αποτελεί μζροσ του τριετοφσ (2011-2014) ερευνητικοφ προγράμματοσ
«Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και
Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Κςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε
όλουσ τουσ Μαθητζσ» (Αρ. Πρωτόκολλου ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04), το οποίο
χρηματοδοτείται από το Κδρυμα Προώθηςησ Ζρευνασ.

http://www.ucy.ac.cy/equality
http://www.ucy.ac.cy/equality
http://www.ucy.ac.cy/equality

