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Ειςαγωγή

Σθμαντικό κομμάτι τθσ πρϊτθσ φάςθσ του
ερευνθτικοφ προγράμματοσ προτοφ προχωριςουμε
ςτθν παρζμβαςθ

ο εντοπιςμόσ παραγόντων που μποροφν να 
ερμθνεφουν και να κακορίηουν τθ διάςταςθ τθσ 

ιςότθτασ ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ και του ςχολείου.



Μοντζλο μζτρηςησ

djk = β0 + rjk + uk + α1 f1k + α2 f2k 

όπου,

i = επίπεδο του μακθτι
j = επίπεδο τθσ τάξθσ (του εκπαιδευτικοφ)
k = επίπεδο του ςχολείου
djk = (varYijk)jk – (varXijk)jk

Y = επίδοςθ του κάκε μακθτι ςτθν τελικι μζτρθςθ
X = επίδοςθ του κάκε μακθτι ςτθν αρχικι μζτρθςθ
β0jk = ςτακερά θ οποία μεταβάλλεται ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ και 
του ςχολείου (random intercept)
f1, f2,…fk = παράγοντεσ που ερμθνεφουν τθ διάςταςθ τθσ 
ιςότθτασ και που βρίςκονται ςτο επίπεδο του ςχολείου



Μοντζλο μζτρηςησ

• Πολυεπίπεδο ςτατιςτικό μοντζλο

• Το μοντζλο διερεφνα το βακμό ςτον οποίο μειϊνονται οι
αποκλίςεισ των επιδόςεων των μακθτϊν που
εντοπίηονται κατά τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, ςε
επίπεδο τάξθσ και ςχολείου

Μζτρηςη τησ διάςταςησ τησ ιςότητασ



 οι διαφορζσ ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςτθν αρχι 
του ςχολικοφ ζτουσ παρζμειναν εξίςου μεγάλεσ 
όπωσ και ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ. 

 οι κλίςεισ ςτισ δφο ευκείεσ (Α και Β) είναι ίςεσ. 

Διάγραμμα 1. 
Συπική Περίπτωςη 
χολείου



 παρατθρείται μείωςθ ςτισ διαφορζσ των επιδόςεων 
των μακθτϊν ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ ςε 
ςφγκριςθ με τισ διαφορζσ που υπιρχαν ςτθν αρχι 
του ςχολικοφ ζτουσ.

Διάγραμμα 2. 
Πιο Αποτελεςματική 
Περίπτωςη χολείου



 παρατθρείται μεγζκυνςθ ςτισ διαφορζσ των 
επιδόςεων των μακθτϊν ςτο τζλοσ του ςχολικοφ 
ζτουσ ςε ςφγκριςθ με τισ διαφορζσ που υπιρχαν 
ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ.

Διάγραμμα 3.
Λιγότερο Αποτελεςματική 
Περίπτωςη χολείου



Δευτερογενήσ Ανάλυςη Ερευνών

• Για τθ δευτερογενι ανάλυςθ δεδομζνων 
αξιοποιικθκαν όλεσ οι ζρευνεσ που διεξιχκθκαν 
ςτθν Κφπρο από τθν ερευνθτικι μασ ομάδα κατά τισ 
προθγοφμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ και εξζταηαν κζματα 
αποτελεςματικότθτασ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ



Ζρευνα Περίοδοσ Δείγμα Μετρήςεισ 
1. Διαχρονικι ζρευνα για 

εγκυροποίθςθ του ΔΜΕΑ
(Kyriakides & Creemers, 2008)

2004 -2005 50 
ςχολεία

1. Ελλθνικά
2. Μακθματικά
3. Θρθςκευτικά 
4. Θρθςκευτικά: 

ςυναιςκθματικόσ 
τομζασ

2. Ζρευνα για διερεφνθςθ 
αλλαγϊν ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
ςχολικϊν μονάδων ςε 
χρονικι περίοδο τεςςάρων 
ετϊν (Creemers & Kyriakides, 

2010α).

2008-2009 50 
ςχολεία

1. Ελλθνικά
2. Μακθματικά

3. Ζρευνα που διερευνοφςε
τθν αξιοποίθςθ του ΔΜΕΑ για 
ςκοποφσ ανάπτυξθσ 
μθχανιςμϊν 
αυτοαξιολόγθςθσ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ (Demetriou & 

Kyriakides, 2012).

2007-2008 60 
ςχολεία

1. Μακθματικά



Παράγοντας Συχνότητα

1. Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν (ποιότθτα) 6/7

2. Πολιτικι για τθ διδαςκαλία (διαφοροποίθςθ)
3. Πολιτικι για τθ διδαςκαλία (ςτάδιο)
4. Αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ για τθ διδαςκαλία 

(ποιότθτα)
5. Αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ για το μακθςιακό 

περιβάλλον (ποιότθτα)

5/7

6. Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν (διαφοροποίθςθ ) 4/7

7. Συνεργαςία με γονείσ (ποιότθτα) 2/7

8. Πολιτικι για τθ ποςότθτα διδαςκαλίασ (ςτάδιο)
9. Πολιτικι για τθ διδαςκαλία (ποιότθτα)
10. Συνεργαςία με γονείσ (διαφοροποίθςθ)
11. Συνεργαςία με γονείσ (ςτάδιο)

1/7



Συμπεράςματα

 Η διενζργεια τθσ δευτερογενοφσ ανάλυςθσ επζτρεψε 
τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων και τον εντοπιςμό 
των παραγόντων που φαίνεται να ερμθνεφουν 
διαφορζσ ςτθν ικανότθτα των ςχολείων να παρζχουν 
ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ. 

 Εντοπίςτθκαν οι παράγοντεσ του Δυναμικοφ Μοντζλου 
Εκπαιδευτικισ Αποτελεςματικότθτασ (ΔΜΕΑ) που 
κακορίηουν τθ ςχολικι αποτελεςματικότθτα ςε ςχζςθ 
και με τισ δφο διαςτάςεισ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
(ποιότητα & ιςότητα )



Συμπεράςματα
• Ζχει εντοπιςτεί από προθγοφμενεσ αναλφςεισ ότι τα ςχολεία 

που είναι αποτελεςματικά ωσ προσ τθ διάςταςθ τθσ ποιότθτασ 
δεν είναι απαραιτιτωσ αποτελεςματικά και ωσ προσ τθν 
διάςταςθ τθσ ιςότθτασ, ενϊ τα ςχολεία που είναι 
αποτελεςματικά ωσ προσ τθσ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ είναι 
αποτελεςματικά και ωσ προσ τθ διάςταςθ τθσ ποιότθτασ.

 Εντοπίηονται κυρίωσ  οι διαςτάςεισ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
διαφοροποίθςθσ

Τα ςχολεία πρζπει να δώςουν ζμφαςθ ςτισ 
διαςτάςεισ αυτζσ για να πετφχουν τθν  ιςότθτα 



Συμπεράςματα

 Επιβεβαιϊκθκε το κεωρθτικό πλαίςιο

 Τα αποτελζςματα τθσ δευτερογενοφσ ανάλυςθσ 
αποτζλεςαν  τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία ςτθρίχτθκε 
θ υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτα ςχολεία



Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή 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
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