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ΔΟΜΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 



1. Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
των ςχολείων ςε ςχζςθ με τθν παροχι ίςων εκπαιδευτικϊν 
ευκαιριϊν χρθςιμοποιϊντασ τθ Δυναμικι Προςζγγιςθ 
Βελτίωςθσ τθσ Σχολικισ Αποτελεςματικότθτασ. 

2. Διατφπωςθ ειςθγιςεων για χάραξθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ 
ςε ςχζςθ με τθν παροχι ίςων εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, τόςο 
ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, όςο και ςε επίπεδο 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



1. Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2012-2013, επιλζχκθκαν 40 δθμοτικά ςχολεία από 
όλεσ τισ επαρχίεσ τθσ Κφπρου, ιδιαίτερα εκείνα που παρουςιάηουν τισ 
μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ ςτθν επίδοςθ των μακθτών τουσ (μεγαλφτερα 
ποςοςτά μακθτϊν με χαμθλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο *ΚΟΕ+ και 
διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο). 

2. Τυχαία κατανομι των 40 ςχολικϊν μονάδων ςτθν πειραματικι ομάδα (Ν=20)
και ςτθν ομάδα ελζγχου (Ν=20). 

 Σα ςχολεία τθσ πειραματικισ ομάδασ χρθςιμοποίθςαν τθ Δυναμικι Προςζγγιςθ, 
ενϊ τα ςχολεία τθσ ομάδασ ελζγχου ενκαρρφνκθκαν να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ 
και δράςεισ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ 
οποιαδιποτε προςζγγιςθ επικυμοφν.

3. Επικοινωνία με τουσ διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ πειραματικισ 
ομάδασ και διοργάνωςθ ςεμιναρίου ςτο οποίο παρουςιάςτθκε ο ςκοπόσ του 
προγράμματοσ, το κεωρθτικό του πλαίςιο, τα βαςικά ςτάδια τθσ δυναμικισ 
προςζγγιςθσ και οι παράγοντεσ αποτελεςματικότθτασ ςτο επίπεδο του 
ςχολείου. 

ΣΑΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



4. Επίςκεψθ ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ πειραματικισ ομάδασ για γνωριμία με το 
εκπαιδευτικό προςωπικό και για διαςαφθνιςμό των ςτόχων και ςταδίων του 
παρεμβατικοφ προγράμματοσ.

5. Αρχικι Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ μακθτών όλων των ςχολικϊν μονάδων 
(Ν=40) ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ: Χοριγθςθ δοκιμίου ςτα 
Μακθματικά ςτουσ μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξεων (N=5520).

 Πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ των δοκιμίων. 

 Δεν επιςθμάνκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο ομάδων 
(πειραματικισ και ελζγχου) αναφορικά με το ΚΟΕ και τθν αρχικι επίδοςθ των 
μακθτϊν τουσ.  

6. Αρχικι Αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ των ςχολείων τθσ πειραματικισ ομάδασ: 
Χοριγθςθ ερωτθματολογίου ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που εξζταηε τθν πολιτικι 
που ζχει αναπτφξει το ςχολείο τουσ ςε ςχζςθ με τουσ παράγοντεσ του ΔΜΕΑ
που εδράηονται ςτο επίπεδο του ςχολείου και αφοροφν ςτθ διδαςκαλία και 
ςτο μακθςιακό περιβάλλον του ςχολείου. 

ΣΑΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



7. Κακοριςμόσ τθσ/των περιοχισ/περιοχών δράςθσ των ςχολείων τθσ 
πειραματικισ ομάδασ: Ανάλυςθ των δεδομζνων του ερωτθματολογίου των 
εκπαιδευτικϊν.

i. Τα αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν ςε δελτίο αναφοράσ για το κάκε 
ςχολείο ξεχωριςτά ςε ςυνάντθςθ με το διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ 
κατά τθ διάρκεια ςυνεδρίασ του προςωπικοφ. 

ii. Τα ςχολεία που είχαν παρόμοια αποτελζςματα από το ερωτθματολόγιο του 
εκπαιδευτικοφ (π.χ., κοινοφσ παράγοντεσ που χρειάηονται βελτίωςθ αλλά 
με διαφορετικι κατάταξθ) ομαδοποιικθκαν.

iii. Ηθτικθκε από το εκπαιδευτικό προςωπικό να επιλζξουν τθν περιοχι που 
επικυμοφν να επικεντρϊςουν τισ δράςεισ βελτίωςισ τουσ ι να ςυνδυάςουν 
κάποιεσ από αυτζσ.

iv. Πίνακασ : Οι παράγοντεσ που χρειάηονται βελτίωςθ ςε κάκε ςχολικι 
μονάδα τθσ πειραματικισ ομάδασ και θ εςτίαςθ τθσ παρζμβαςισ τουσ. 

ΣΑΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



χολείο Παράγοντεσ που αναδείχκθκαν από το ερωτθματολόγιο του 
εκπαιδευτικοφ

Παράγοντασ/Παράγοντεσ εςτίαςθσ τθσ 
παρζμβαςθσ που επζλεξε το κάκε ςχολείο

1, 8 1. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
2. Ποιότθτα διδαςκαλίασ
3. Ποςότθτα διδαςκαλίασ (αξιοποίθςθ του διδακτικοφ χρόνου)

 Ποιότθτα Διδαςκαλίασ
 Ποςότθτα Διδαςκαλίασ

2, 13, 
18

1. Ποιότθτα διδαςκαλίασ.
2. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
3. Ποςότθτα διδαςκαλίασ

 Ποιότθτα Διδαςκαλίασ

5, 20 1. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
2. Αλλθλεπιδράςεισ και ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν.
3. Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ τάξθσ.

 Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του 
ςχολείου με τουσ γονείσ των μακθτϊν.

 Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ 
τάξθσ.

3, 7, 15 1. Ποιότθτα διδαςκαλίασ.
2. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
3. Αξιοποίθςθ των πθγϊν μάκθςθσ που υπάρχουν ςτο ςχολικό χϊρο.
4. Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ τάξθσ.

 Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ 
τάξθσ

4, 9, 10 1. Ποιότθτα διδαςκαλίασ.
2. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
3. Αξιοποίθςθ των πθγϊν μάκθςθσ που υπάρχουν ςτο ςχολικό χϊρο.
4. Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ τάξθσ.

 Ποιότθτα Διδαςκαλίασ 

6, 12, 
17

1. Αλλθλεπιδράςεισ και ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν.
2. Ποιότθτα διδαςκαλίασ.
3. Παροχι ευκαιριϊν μάκθςθσ.

 Αλλθλεπιδράςεισ και ςυνεργαςία μεταξφ 
των εκπαιδευτικϊν

16, 19 1. Παροχι ευκαιριϊν μάκθςθσ.
2. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
3. Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ τάξθσ.

 Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ 
τάξθσ

11, 14 1. Προϊκθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ του ςχολείου με τουσ γονείσ.
2. Ποιότθτα διδαςκαλίασ.
3. Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ τάξθσ.

 Συμπεριφορά των μακθτϊν εκτόσ τθσ 
τάξθσ



8. Διαμόρφωςθ ςχεδίου δράςθσ ςε κάκε ςχολικι μονάδα:

i. Δόκθκε ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό το Εγχειρίδιο δράςεων 
(http://www.ucy.ac.cy/equality/documents/Ektheseis/Handbook_for_s
chools.pdf ). 

ii. Δόκθκε δείγμα ςχεδίου δράςθσ για διευκόλυνςθ ςτον προγραμματιςμό 
και ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων (βλ. Διάγραμμα).

iii. Το κάκε ςχολείο ενκαρρφνκθκε να διαμορφϊςει και δικζσ του δράςεισ 
με βάςθ το ςυγκείμενό του. 

iv. Ζγιναν παρουςιάςεισ ςτα ςχολεία που επικυμοφςαν, εςτιαςμζνεσ 
ςτον/ςτουσ παράγοντα/παράγοντεσ που επζλεξαν να βελτιϊςουν. 

v. Σε άλλα ςχολεία, δόκθκε ανατροφοδότθςθ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ. 

ΣΑΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

http://www.ucy.ac.cy/equality/documents/Ektheseis/Handbook_for_schools.pdf
http://www.ucy.ac.cy/equality/documents/Ektheseis/Handbook_for_schools.pdf


Ημεπολόγιο ζσεδιαζμού δπάζεων και ζηπαηηγικών για πποώθηζη ηηρ ποιόηηηαρ και ηηρ ιζόηηηαρ ζηο ζσολείο μος

Όνομα σολείος: Όνομα ςνηονιζηή: Υπονική Πεπίοδορ: 

Α. Δζηίαζη Σηραηηγικών (ζημειώζηε Χ):

Πολιηική για βεληίφζη ηοσ περιβάλλονηος μάθηζης ηοσ ζτολείοσ

− ςμπεπιθοπά ηων μαθηηών εκηόρ ηηρ ηάξηρ

− Αλληλεπιδπάζειρ και ζςνεπγαζία μεηαξύ ηων εκπαιδεςηικών

− Πποώθηζη ηων δεζμών ζςνεπγαζίαρ ηος ζσολείος με ηοςρ εξωηεπικούρ θοπείρ πος 

εμπλέκονηαι ζηη ζσολική διαδικαζία

− Αξιοποίηζη ηων πηγών μάθηζηρ πος ςπάπσοςν ζηο ζσολικό σώπο

Πολιηική και δράζεις για βεληίφζη ηης διδακηικής πρακηικής

− Ποζόηηηα διδαζκαλίαρ

− Εςκαιπίερ μάθηζηρ

− Ποιόηηηα διδαζκαλίαρ

Β. Στέδιο Γράζης (περιγράυηε ζσνοπηικά ηα πιο κάηφ): 

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΕΔΙΟΤ

α) Σύνηομη πεπιγπαθή ηηρ πποηεπαιόηηηαρ πος έσει επιλέξει ηο ζσολείο ζαρ/ζηπαηηγικέρ πος θα αναπηύξει 

ηο ζσολείο ζαρ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΥΕΔΙΟΤ

β) Σε ποιο ζηάδιο βπίζκεζηε ζςγκεκπιμένα όζον αθοπά ηιρ ζηπαηηγικέρ/πποηεπαιόηηηέρ

ζαρ;

γ) Ποιοι εμπλέκονηαι ζε αςηό ηο ζηάδιο;

- Σηο ζσολείο ζαρ (εκηόρ από ηον εαςηό ζαρ):

- Έξω από ηο ζσολείο (π.σ. γονείρ, ζύμβοςλοι, …):

δ) Ποια είναι ηα σπονικά πλαίζια;

ΕΛΕΓΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΥΕΔΙΟΤ

ε) Πόηε και πώρ θα αξιολογήζεηε ηιρ πποηεπαιόηηηερ/ζηπαηηγικέρ ζαρ;

- ζε ηακηά σπονικά διαζηήμαηα:

- ζηο ηέλορ ηος ππογπάμμαηορ:

ΔΡΑΗ ΤΝΕΥΙΗ Ή ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ζη) Ωρ αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ ςπάπσει κάηι πος ππέπει να αλλάξει; Εάν ναι, ηι είναι αςηό;



9. Παροχι ανατροφοδότθςθσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα - Ζλεγχοσ 
για αναπροςαρμογι των δράςεων ςε περίπτωςθ που χρειαηόταν. 

10. Τελικι Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ μακθτών όλων των ςχολικϊν 
μονάδων ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ: Χοριγθςθ δοκιμίου ςτα 
Μακθματικά ςτουσ μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξεων. 

11. Τελικι Αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ των ςχολείων τθσ πειραματικισ 
ομάδασ: Χοριγθςθ του ίδιου με τθν αρχικι αξιολόγθςθ 
ερωτθματολογίου ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

12. Ανάλυςθ δεδομζνων για μζτρθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ παρζμβαςθσ ςτθ 
βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των ςχολικϊν παραγόντων και ςτθ 
βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν ςτα Μακθματικά.

13. Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ςτα ςχολεία.

ΣΑΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



Α) Εξαρτθμζνθ Μεταβλθτι: Επίδοςθ των μακθτϊν ςτα Μακθματικά

Β) Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ ςτο επίπεδο του μακθτι:

• Αρχικι Επίδοςθ ςτα Μακθματικά

• Προςωπικά Χαρακτθριςτικά του μακθτι: Φφλο και ΚΟΕ

Ανάλυςθ των δεδομζνων με τθ χριςθ πολυεπίπεδων ςτατιςτικϊν 
τεχνικϊν (multilevel modelling techniques), λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
επίδοςθ των μακθτϊν.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



• Στο μοντζλο 1 τθσ πολυεπίπεδθσ ανάλυςθσ, οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ ςτο 
επίπεδο του μακθτι και του ςχολείου προςτζκθκαν ςτο μοντζλο 0. 

• Θ επίδραςθ όλων των παραγόντων ςτο επίπεδο του μακθτι (αρχικι επίδοςθ, 
φφλο και ΚΟΕ) ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

• Θ αρχικι επίδοςθ ιταν θ μόνθ μεταβλθτι που είχε ςτατιςτικά ςθμαντικι 
επίδραςθ ςτθν επίδοςθ του μακθτι βρίςκοντασ το μζςο όρο τθσ (aggregated)
είτε ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ είτε ςτο επίπεδο του ςχολείου. 

• Στο μοντζλο 2 τθσ πολυεπίπεδθσ ανάλυςθσ, ελζγχκθκε θ επίδραςθ τθσ 
δυναμικισ προςζγγιςθσ. 

▫ Σα ςχολεία που χρθςιμοποίθςαν τθ δυναμικι προςζγγιςθ (πειραματικι 
ομάδα), κατάφεραν να βελτιϊςουν τα αποτελζςματα των μακθτϊν τουσ 
ςε μεγαλφτερο βακμό από ότι τα ςχολεία τθσ ομάδασ ελζγχου. 

▫ Ο βακμόσ επίδραςθσ τθσ παρζμβαςθσ ιταν, όμωσ, χαμθλόσ (d=0.11). 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ



 Οι προθγοφμενεσ ζρευνεσ που διεξιχκθκαν από τθν ερευνθτικι μασ ομάδα, 
ανζδειξαν ψθλότερουσ βακμοφσ επίδραςθσ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ ςτθ 
βελτίωςθ των μακθςιακϊν επιτευγμάτων (see Demetriou & Kyriakides, 2012; 
Kyriakides et al., 2013). 

 Η δυναμικι προςζγγιςθ φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεςματικι ςτθ 
βελτίωςθ των μακθςιακϊν επιτευγμάτων ςχολείων με υψθλά ποςοςτά 
μακθτϊν με χαμθλό ΚΟΕ. 

 Το αποτζλεςμα αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι εκτόσ των 
μακθςιακϊν δυςκολιϊν, οι μακθτζσ ςτα ςχολεία αυτά ζχουν να 
αντιμετωπίςουν πολλζσ άλλεσ δυςκολίεσ που χριηουν και επιπρόςκετθσ 
υποςτιριξθσ.

Θ δυναμικι προςζγγιςθ προςφζρκθκε ςτα ςχολεία τθσ πειραματικισ ομάδασ 
μόνο για ζνα ςχολικό ζτοσ γεγονόσ, επίςθσ, που μπορεί να μθν ζδωςε αρκετά 
χρονικά περικϊρια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να τθν εφαρμόςουν με 
μεγαλφτερθ ςυςτθματικότθτα. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΡΕΤΝΑ



Συνεπϊσ, χρειάηονται να διεξαχκοφν περιςςότερεσ ζρευνεσ 
για ζλεγχο τθσ γενικευςιμότθτασ των αποτελεςμάτων του 
ςυγκεκριμζνου παρεμβατικοφ προγράμματοσ. 

Είναι, επίςθσ, ςθμαντικόσ ο ςχεδιαςμόσ μελετϊν για τθ 
διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον οποίο διατθρείται θ κετικι 
επίδραςθ τθσ δυναμικισ προςζγγιςθσ με το πζρασ του 
χρόνου (sustainability).

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΡΕΤΝΑ



• Ζλεγχοσ τθσ γενικευςιμότθτασ των αποτελεςμάτων του 
ςυγκεκριμζνου παρεμβατικοφ προγράμματοσ. 

• Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου ζχει πρόςφατα εγκρικεί για να 
ςυμμετάςχει ςτθ Βαςικι Δράςθ 2 «Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices» του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ 
Erasmus+ ωσ ανάδοχοσ φορζασ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με 
τίτλο «Promoting Quality and Equity: a dynamic approach to 
school improvement». 

• Στο πρόγραμμα αυτό κα ςυμμετάςχουν 7 οργανιςμοί από 4 
διαφορετικζσ χϊρεσ (Αγγλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κφπροσ).

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ



τόχοσ του προγράμματοσ είναι να βοθκιςει δθμοτικά 

ςχολεία, από τισ τζςςερισ χϊρεσ, με υψηλά ποςοςτά μαθητϊν με 
χαμηλό ΚΟΕ να βελτιϊςουν τα μακθςιακά επιτεφγματα των 
μακθτϊν τουσ (κατάκτθςθ των βαςικϊν γνϊςεων ςτα 
Μακθματικά), χρθςιμοποιϊντασ τθ δυναμική προςζγγιςη 
βελτίωςησ τησ ςχολικήσ αποτελεςματικότητασ. 

Τα ςχολεία αυτά κα ςυνεργαςτοφν με τθν ερευνθτικι ομάδα του 
κάκε φορζα/οργανιςμοφ από τθν κάκε χϊρα για να ςυλλζξουν 
δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, να κακορίςουν τισ 
περιοχζσ δράςθσ τουσ, να ςχεδιάςουν ςτρατθγικζσ βελτίωςθσ και 
τζλοσ να αξιολογιςουν τθν επίδραςθ των δράςεϊν τουσ. 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ



Σασ ευχαριςτϊ 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
«Προωθϊντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και
Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Κςων Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν ςε
όλουσ τουσ Μαθητζσ» (Αρ. Πρωτόκολλου ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04), το οποίο
χρηματοδοτείται από το Κδρυμα Προϊθηςησ Ζρευνασ.

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


Table 1: Parameter Estimates and (Standard Errors) for the analysis of student achievement in mathematics (students 
within classrooms within schools)  

Factors Model 0 Model 1 Model 2

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

Student Level

Context

Prior Measure 0.65 (.04)* 0.65 (.04)*

Age 0.21(.05)* 0.21(.05)*

SES 0.26(.08)* 0.25(.08)*

Sex (0=boys, 1=girls) 0.10 (.03)* 0.09 (.03)*

Class Level 

Context

Average prior achievement 0.35 (.08)* 0.34 (.07)*

Average age 0.10(.04)* 0.10(.04)*

Average SES 0.05(.05) 0.06(.05)

Percentage of girls 0.03(.04) 0.04(.04)

School Level

Context

Average prior achievement 0.26 (.11)* 0.26 (.10)*

Average SES 0.03(.05) 0.01 (.05)

Average age 0.04(.04) 0.05(.05)

Percentage of girls 0.01(.03) 0.01(.03)

Intervention 

(DASI=1, Only feedback=0) 0.13(.04)*

Variance components

School 14.1% 8.9% 7.0%

Class 23.5% 16.5% 15.8%

Student 62.4% 42.5% 42.5%

Explained 32.1% 34.7%

Significance test

Χ2 9558.8 8434.0 8403.0

Reduction 1124.8 31.0

Degrees of freedom 7 1

p-value .001 .001

*Statistically significant effect at level .05.         


