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ΕΙΑΓΩΓΗ

 H δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τα οποία μεγιςτοποιοφν τη 
μαθηςιακή πρόοδο των μαθητών ςτο ςφνολό τουσ (ποιότητα) και 
ταυτόχρονα παρζχουν ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ (ιςότητα), αποτελεί 
πάγιο αίτθμα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ 
διεκνϊσ.

 Η ερευνθτικι ομάδα για τθν εκπαιδευτικι αποτελεςματικότθτα του 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου αςχολείται με τθν:

 Ανάπτυξθ και εγκυροποίθςθ κεωρθτικϊν ςχθμάτων τθσ ζρευνασ για τθν 
εκπαιδευτικι αποτελεςματικότθτα: το Δυναμικό Μοντζλο Εκπαιδευτικήσ 
Αποτελεςματικότητασ (ΔΜΕΑ).

 Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχολείων.

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



ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΕΑ)

 Το ΔΜΕΑ ζχει αναπτυχκεί ζχοντασ ωσ κφρια επιδίωξθ να κακορίςει 
ςυςχετίςεισ και ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτθ κεωρία (δθλαδι, τθ 
μοντελοποίθςθ και κατανόθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ) και ςτθν 
πράξθ (δθλαδι, τισ προςπάκειεσ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ).

 Το ΔΜΕΑ αναφζρεται ςε παράγοντεσ που ςχετίηονται με τα μακθςιακά 
αποτελζςματα και βρίςκονται ςε διαφορετικά επίπεδα: α) μαθητήσ, β) 
τάξη, γ) ςχολείο, και δ) εκπαιδευτικό ςφςτημα (βλ. Διάγραμμα 1). 



Διάγραμμα 1. Σο 
δυναμικό μοντζλο 
εκπαιδευτικήσ 
αποτελεςματικότητασ



ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΜΕΑ)

 Οι παράγοντεσ που αναφζρονται είναι μόνο εκείνοι που οι 
εμπειρικζσ ζρευνεσ και οι μετα-αναλφςεισ ζδειξαν ότι ζχουν 
ςχετικά μεγάλθ επίδραςθ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα.

 Το ΔΜΕΑ αναφζρεται ςε ςχζςεισ ανάμεςα ςε παράγοντεσ που 
βρίςκονται ςε διαφορετικά επίπεδα και ςε ςχζςεισ ανάμεςα ςε 
παράγοντεσ αποτελεςματικότθτασ που βρίςκονται ςτο ίδιο 
επίπεδο. 

 Υιοκζτθςθ πζντε διαςτάςεων μζτρθςθσ του κάκε παράγοντα: η 
ςυχνότητα, η εςτίαςη, το ςτάδιο, η ποιότητα και η 
διαφοροποίηςη. 



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ

Α) Προςδοκίεσ

 Οι προςδοκίεσ κακορίηουν το βακμό ςτον οποίο το παιδί παραμζνει 
επικεντρωμζνο ςτθ ςχολικι εργαςία κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. 

 Οι προςδοκίεσ του κάκε μακθτι κακορίηουν τθν προςπάκεια που 
καταβάλει για μάκθςθ.

 Οι γονείσ χρειάηεται να ενιςχφουν τισ προςδοκίεσ των παιδιών από το 
ςχολείο δείχνοντασ άμεςα αλλά και ζμμεςα πόςο ςθμαντικό κεωροφν 
ότι είναι το ζργο που γίνεται ςτο ςχολείο. 

 Απαραίτθτο να φτάνουν μθνφματα από γονείσ ότι όλα τα μαθήματα και 
ςτόχοι του αναλυτικοφ προγράμματοσ θεωροφνται ςημαντικοί. 

 Πρακτικζσ ειςθγιςεισ – ςυηιτθςθ.



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ

Β) Κίνητρα

 Τα κίνθτρα κακορίηουν και κακορίηονται από τθ ςχολικι επιτυχία.

 Γονείσ και εκπαιδευτικοί χρειάηεται να ςτθρίηουν τα παιδιά, ϊςτε να 
αναπτφξουν θετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςε κάθε γνωςτικό αντικείμενο. 

 Δείχνω την εκτίμηςη μου ςε κάθε επιτυχία του παιδιοφ και ςτθρίηω το 
παιδί μου όταν προκφπτουν αποτελζςματα που δεν είναι ικανοποιθτικά.

 Παροχι τόςο εξωτερικϊν όςο και εςωτερικϊν κινιτρων για μάκθςθ ςτο 
κάκε παιδί (ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο).  

 Η ζγκαιρθ εναςχόλθςθ του παιδιοφ με κάκε αντικείμενο και θ επίδραςι 
τθσ ςτθν επίδοςθ του παιδιοφ ςτο αντικείμενο αυτό (Perseverance). 



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ

Γ) Ευκαιρίεσ μάθηςησ

 Οι γονείσ μποροφν να αξιοποιοφν κατάλλθλα το χρόνο που τα παιδιά 
είναι μαηί τουσ για να ςτθρίηουν τθ μάκθςθ παρζχοντασ ςτα παιδιά τθν 
ευκαιρία να αςχολθκοφν με δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται (άμεςα 
ι/και ζμμεςα) με το αναλυτικό πρόγραμμα.

 Συμμετοχι του παιδιοφ ςε ςυηιτθςθ με γονείσ και άλλα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ για κζματα που αφοροφν τθν οικογζνεια (δθμοκρατικόσ 
διάλογοσ - ςυμμετοχικό μοντζλο ςτθ λιψθ αποφάςεων).

 Η εναςχόλθςθ των παιδιϊν με φροντιςτθριακά μακιματα: ςυηιτθςθ και 
ειςθγιςεισ.



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ

Δ) Η κατ’ οίκον εργαςία

 Η εναςχόλθςθ του παιδιοφ με τθν κατ’ οίκον εργαςία αυξάνει το χρόνο 
εναςχόλθςθσ με το γνωςτικό αντικείμενο.

 Οι γονείσ πρζπει να βοθκοφν τα παιδιά να οργανϊςουν το χρόνο τουσ και να 
αςχολθκοφν ζγκαιρα με τθν κατ’ οίκον εργαςία τουσ.

 Το είδοσ τθσ κατ’ οίκον εργαςίασ κακορίηεται και από το επίπεδο των 
μαθητών.

 Δυνατότθτεσ παροχισ κατ’ οίκον εργαςίασ με διαφοροποιημζνο τρόπο.

 Σθμαςία του ελζγχου τησ κατ’ οίκον εργαςίασ τόςο από γονείσ όςο και από 
εκπαιδευτικοφσ.

 Ενημερώνω τουσ δαςκάλουσ για τυχόν δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει το 
παιδί με τθν κατ’ οίκον εργαςία κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο 
εργάηεται.



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ

Α) υνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ

 Ενθμζρωςθ για τθ πρόοδο των παιδιϊν ςε κάκε αντικείμενο και για τισ 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει (από το δάςκαλο προσ τουσ 
γονείσ αλλά και αντίςτροφα). 

 Κακοριςμόσ πολιτικισ για το ρόλο των γονζων ςε ςχζςθ με τθν 
εναςχόλθςθ των παιδιϊν με κατ’ οίκον εργαςία.

 Εντοπιςμόσ τρόπων εμπλοκισ των γονζων ςτο ζργο του ςχολείου.

 Συμμετοχι των γονζων ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ςχεδίων δράςθσ 
των ςχολείων.

 Συμμετοχι των γονζων ςε προγράμματα διαμορφωτικήσ αξιολόγηςη 
τησ ςχολικήσ μονάδασ και ςε προγράμματα δράςησ για βελτίωςη τησ 
αποτελεςματικότητασ του ςχολείου.



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ

Β) Εμπλουτιςμόσ και αξιοποίηςη πηγών μάθηςησ

 Ο ςφνδεςμοσ γονζων ςτθρίηει το ςχολείο για να μπορεί να εξοπλίηεται με 
κατάλλθλα εποπτικά μζςα και πθγζσ μάκθςθσ.

 Το ςχολείο καταρτίηει πρόγραμμα δράςθσ για να βεβαιωκεί ότι κα 
αξιοποιοφνται ςυςτθματικά οι πθγζσ μάκθςθσ.

 Εντοπιςμόσ των ιδιαίτερων γνϊςεων και εμπειριϊν του κάκε γονζα, 
ϊςτε να αξιοποιθκεί κατάλλθλα από το ςχολείο για τθν υλοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνων ςτόχων.



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ

 Το αποτελεςματικό ςχολείο ςτθρίηει τουσ γονείσ να κατανοιςουν 
καλφτερα το ρόλο τουσ και να ςυμβάλλουν ςτθ προϊκθςθ τθσ 
μάκθςθσ των παιδιϊν τουσ.

 Κλειδί ςτθν επιτυχία είναι θ ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων προσ τθ 
μάκθςθ και θ ςυνεχισ προςπάκεια βελτίωςθσ μζςο διαδικαςιϊν 
αυτοαξιολόγθςθσ.

 Το ςχολείο μαηί με τουσ γονείσ μποροφν να βοθκιςουν ςθμαντικά τα 
παιδιά να αναπτφξουν θετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςτη μάθηςη και να 
προςπακοφν πάντα να επιτυγχάνουν τα καλφτερα δυνατά 
αποτελζςματα (τόςο κατά τθ φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο όςο και 
αργότερα ςτθν επαγγελματικι και προςωπικι τουσ ηωι).



ασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ και εφχομαι 
καλή ςυνζχεια και επιτυχία ςτο ζργο μασ!
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