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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα (ΕΕΑ)  στοχεύει στο να 

δώσει σαφείς και έγκυρες απαντήσεις για το  ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στα 

μαθησιακά αποτελέσματα  και με ποιο τρόπο.  Οι πολύχρονες έρευνες στον τομέα της 

ΕΕΑ καταδεικνύουν ότι η επίδοση και η πρόοδος των μαθητών εξαρτάται κυρίως από τις  

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας και ειδικότερα από 

παράγοντες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη.  Στα 

πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν θεωρητικά σχήματα που έδωσαν έμφαση στο επίπεδο της 

τάξης, καθώς και στην πολιτική για τη διδασκαλία στο επίπεδο του σχολείου. Παράλληλα, 

τα τελευταία χρόνια τονίζεται από αρκετούς ερευνητές του χώρου η ανάγκη αξιοποίησης 

των νέων θεωριών μάθησης, όπως είναι για παράδειγμα ο εποικοδομητισμός.  Τονίζεται 

επίσης, η σημασία συνδυασμού των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που 

συνάδουν με τη θεωρία της εποικοδόμησης με παράγοντες που συνάδουν με 

προγενέστερες προσεγγίσεις διδασκαλίας (όπως είναι για παράδειγμα τα μοντέλα της 

άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας) σε ένα θεωρητικό πλαίσιο εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας.  Ωστόσο, τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο 

της ΕΕΑ φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε παράγοντες που συνάδουν με τα 

μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας και λιγότερη σε παράγοντες που 

συνάδουν με τον εποικοδομητισμό.   

 Προέκυψε επομένως η ανάγκη για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας,  ώστε να 

εντοπιστούν παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας που συνάδουν τόσο με την άμεση 

διδασκαλία, όσο και με την εποικοδομητική αντίληψη της διδασκαλίας. Το θεωρητικό 

πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας ήταν το 

Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ).  Η απόφαση για την 

επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου, στηρίχθηκε στο ότι το ΔΜΕΑ είναι ένα σύγχρονο 

μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις αδυναμίες των προγενέστερων μοντέλων του χώρου 

της ΕΕΑ.  Κυρίως όμως επιλέγηκε γιατί, όπως ισχυρίζονται οι δημιουργοί του, είναι ένα 

περιεκτικό μοντέλο, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στα μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς 

διδασκαλίας, όσο και στον εποικοδομητισμό.  Έτσι, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε 

καταρχήν ο ισχυρισμός αυτός.  Συγκεκριμένα εξετάστηκε κατά πόσο οι οκτώ παράγοντες 

του ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης είναι αρκετοί για να περιγράψουν την αποτελεσματική 

διδασκαλία ή αν το μοντέλο χρειάζεται να επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες 
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που μπορούν να ερμηνεύσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αποκλίσεις των επιδόσεων των 

μαθητών (κυρίως με παράγοντες που συνάδουν με την οικοδομιστική προσέγγιση της 

διδασκαλίας).   

 Ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνας επικεντρώθηκε σε δύο φάσεις.  

Στην πρώτη φάση διενεργήθηκε μετα-ανάλυση των ερευνών που έγιναν διεθνώς την 

περίοδο 1980-2010.  Στη μετα-ανάλυση αυτή συμπεριλήφθηκαν 167 έρευνες, οι οποίες 

μετρούσαν την επίδραση παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στα αποτελέσματα 

των μαθητών.  Μέσα από τη διεξαγωγή της μετα-ανάλυσης έγινε δυνατό καταρχήν, να 

ελεγχθεί η σημασία των παραγόντων αποτελεσματικότητας του ΔΜΕΑ στο επίπεδο της 

τάξης, όχι μόνο στην Κύπρο (όπως είχε ήδη γίνει μέσα από τη διεξαγωγή διαχρονικών 

ερευνών), αλλά και σε άλλες χώρες.  Συγκεκριμένα, η μετα-ανάλυση έδειξε ότι οι οκτώ 

παράγοντες του μοντέλου είναι σημαντικοί για την ερμηνεία των αποκλίσεων στις 

επιδόσεις των μαθητών, συμπέρασμα που προκύπτεί από τα εξής δύο στοιχεία: (α) 

εντοπίστηκαν αρκετές έρευνες που εξέταζαν τη σχέση του κάθε ενός από τους παράγοντες 

αυτούς με τα μαθησιακά αποτελέσματα και (β) διαπιστώθηκε ότι οι οκτώ παράγοντες 

έχουν σχετικά ψηλό βαθμό επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Επιπλέον, μέσα από τη διεξαγωγή της μετα-ανάλυσης έγινε δυνατό να 

εγκυροποιηθεί η γενική φύση των οκτώ παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας του 

ΔΜΕΑ.  Συγκεκριμένα, μέσα από την πολυεπίπεδη ανάλυση των δεδομένων της μετα-

ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι ο  βαθμός επίδρασης των οκτώ παραγόντων του ΔΜΕΑ στο 

επίπεδο της τάξης,   δεν εξαρτάται από τη χώρα διεξαγωγής της έρευνας, από το είδος των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που μετρούνται ή από την ηλικία των παιδιών που 

συμμετέχουν στην έρευνα.  Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, ότι η επίδραση τριών 

παραγόντων του ΔΜΕΑ, φάνηκε να είναι γενική αλλά διαφοροποιημένη ως προς κάποιες 

μεταβλητές.  Για παράδειγμα, φάνηκε ότι η μοντελοποίηση της διδασκαλίας επηρεάζει τα 

παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά είναι περισσότερο σημαντική για τα παιδιά της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Κατά παρόμοιο τρόπο, φάνηκε ότι είναι σημαντική η χρήση 

εμπεδωτικών ασκήσεων για όλα τα παιδιά, αλλά περισσότερο σημαντική για τα παιδιά της 

δημοτικής εκπαίδευσης.  Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 

ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ για σκοπούς βελτίωσης του θεωρητικού πλαισίου του 

χώρου.   

 Παράλληλα, η μετα-ανάλυση έδειξε ότι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη όταν μελετάται ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας στην επίδοση είναι ο τύπος της έρευνας μέσα από την οποία εξετάστηκε ο 

κάθε παράγοντας.  Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι κάποιοι τύποι έρευνας δείχνουν μεγαλύτερο 
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βαθμό επίδρασης (για παράδειγμα οι πειραματικές έρευνες και οι έρευνες ακραίων 

περιπτώσεων) από ότι κάποιοι άλλοι τύποι (για παράδειγμα οι έρευνες που μελετούν την 

επίδραση ενός παράγοντα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή).  Επομένως, φαίνεται ότι 

κάποιοι τύποι έρευνας δυνατό να υπερεκτιμούν την επίδραση κάποιων παραγόντων (για 

παράδειγμα οι έρευνες ακραίων περιπτώσεων, οι οποίες φάνηκε να έχουν πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης από άλλους τύπους έρευνας) ή κάποιοι τύποι δυνατό να 

υποβαθμίζουν το βαθμό επίδρασης των παραγόντων (για παράδειγμα οι έρευνες που 

μελετούν την επίδραση ενός παράγοντα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή).  Επομένως, 

οι ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν συγκρίνουν το βαθμό 

επίδρασης δύο παραγόντων, οι οποίοι εξετάστηκαν μέσα από διαφορετικούς τύπους 

έρευνας.  Από την άλλη, οι σωστά σχεδιασμένες πειραματικές έρευνες, καθώς και οι 

διαχρονικές έρευνες φάνηκαν να έχουν σε λογικά επίπεδα στατιστικά σημαντική διαφορά 

από τους άλλους τύπους έρευνας.  Το γεγονός αυτό δυνατό να υποδεικνύει ότι οι 

ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ πρέπει να διεξάγουν τέτοιου είδους έρευνες για την εξέταση 

του βαθμού επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, στοιχείο που 

ενισχύει τη σημασία της παρούσας έρευνας για το μεθοδολογικό πλαίσιο της ΕΕΑ. 

Από τη μετα-ανάλυση, διαφάνηκε παράλληλα η δυνατότητα διεύρυνσης του 

ΔΜΕΑ.  Συγκεκριμένα, μέσα από την κωδικοποίηση των δεδομένων της μετα-ανάλυσης 

εντοπίστηκαν επτά παράγοντες αποτελεσματικότητας, οι οποίοι δε σχετίζονταν με το 

δυναμικό μοντέλο. Δύο από τους παράγοντες αυτούς, η προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης και η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, φάνηκαν να έχουν να έχουν ψηλό βαθμό 

επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, αντίστοιχο με το βαθμό επίδρασης που 

παρουσίαζαν οι παράγοντες του δυναμικού μοντέλου. Παράλληλα, για την προώθηση της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης εντοπίστηκαν αρκετές έρευνες οι οποίες εξέταζαν την 

επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.   Είναι σημαντικό ότι και οι δύο παράγοντες 

συνάδουν με τις αρχές του εποικοδομητισμού. Επίσης, από την πολυεπίπεδη ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι και ο παράγοντας της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (όπως 

και οι οκτώ παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ) έχει γενική επίδραση 

στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Ωστόσο, η σημασία του φάνηκε να αυξάνεται, καθώς 

μεγαλώνουν τα παιδιά.  

Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό της 

δεύτερης φάσης της έρευνας, δηλαδή της διεξαγωγής διαχρονικής έρευνας με στόχο την 

εγκυροποίηση του παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης στην Κύπρο 

(στη φάση της  πιλοτικής έρευνας δεν παρατηρήθηκε η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, 

γι’αυτό και ο συγκεκριμένος παράγοντας αποκλείστηκε από την κύρια φάση της έρευνας).  

ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



vi 

 

Στα πλαίσια της κύριας φάσης της έρευνας διενεργήθηκαν 72 παρατηρήσεις στο μάθημα 

των μαθηματικών, σε Δ΄ και Ε΄τάξεις δημοτικών σχολείων της Κύπρο.  Η πολυ-επίπεδη 

ανάλυση των δεδομένων της διαχρονικής έρευνα έδειξε ότι τρεις από τις διαστάσεις του 

παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, και συγκεκριμένα οι 

διαστάσεις της συχνότητας, της ποιότητας και της διαφοροποίησης, ασκούν στατιστικά 

σημαντική επίδραση στην επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά (αντίστοιχη με την 

επίδραση που ασκούν οι παράγοντες του δυναμικού μοντέλου).  Διαπιστώθηκε επίσης, ότι 

η συμπερίληψη του συγκεκριμένου παράγοντα στο αρχικό μοντέλο των οκτώ παραγόντων 

συμβάλλει στην ερμηνεία μεγαλύτερου ποσοστού της απόκλισης των επιδόσεων των 

παιδιών.  Έτσι, φάνηκε ότι ο παράγοντας της προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης 

αξίζει να χρησιμοποιηθεί για επέκταση του δυναμικού μοντέλου στο επίπεδο της τάξης. 

Μέσα από την πολυεπίπεδη ανάλυση φάνηκε επίσης, η σημασία της χρήσης των 

πέντε διαστάσεων μέτρησης της αποτελεσματικότητας για σκοπούς μέτρησης της 

επίδρασης τόσο των παραγόντων του ΔΜΕΑ, όσο και του παράγοντα της προώθησης της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι κάποιοι παράγοντες είχαν 

στατιστικά σημαντική επίδραση ως προς κάποιες διαστάσεις, ενώ ως προς κάποιες άλλες 

όχι. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μεθοδολογικό πλαίσιο της ΕΕΑ, 

αφού δείχνει ότι η χρήση των πέντε διαστάσεων μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του 

πραγματικού βαθμού επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας.  

Φανερώνει επίσης ότι, η εξέταση των παραγόντων μονοδιάστατα μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα, ως προς την επίδραση των παραγόντων στα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

Η συμβολή της παρούσας έρευνας στη μεθοδολογική ανάπτυξη του τομέα της ΕΕΑ 

ενισχύεται από το γεγονός ότι η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της 

μετα-ανάλυσης που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, είναι πρωτότυπη. Για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε ως βάση ένα συγκεκριμένο 

θεωρητικό πλαίσιο, το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, γεγονός 

που βοήθησε τόσο στον έλεγχο της εγκυρότητάς του στο επίπεδο της τάξης, όσο και στον 

εντοπισμό τρόπων για επέκτασή του. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη προσέγγιση 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και επέκταση θεωριών στον τομέα της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας.  

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε τόσο μέσα από τη μετα-ανάλυση, 

όσο και μέσα από τη διαχρονική έρευνα είναι ότι παράγοντες που συνάδουν με τα μοντέλα 

της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας (για παράδειγμα η δόμηση και οι τεχνικές των 

ερωτήσεων), καθώς και παράγοντες που συνάδουν με τον εποικοδομητισμό (για 
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παράδειγμα η μοντελοποίηση και ο παράγοντας της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης) είναι εξίσου σημαντικοί για την επίτευξη της μάθησης. Το συμπέρασμα αυτό 

μπορεί να συνεισφέρει στην επέκταση του θεωρητικού πλαισίου της ΕΕΑ, αφού δείχνει 

ότι ο συνδυασμός παραγόντων και από τις δύο προσεγγίσεις συμβάλλει στην ανάπτυξη 

αρτιότερων θεωρητικών μοντέλων μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.    

Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας εστιάζεται επίσης, στο γεγονός οι 

διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα τόσο 

της μετα-ανάλυσης, όσο και της διαχρονικής έρευνας για διαμόρφωση αποδοτικότερης 

πολιτικής.  Παράλληλα, τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν από ιδρύματα που 

ασχολούνται με την αρχική εκπαίδευση ή/και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για το 

σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων.  Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί από τα άτομα που 

εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική (εκπαιδευτικούς), για βελτίωση των 

αποτελεσμάτων τους.  Το γεγονός ότι ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία υποστηρίζεται όλο 

και σε μεγαλύτερο βαθμό η ανάγκη για ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία να 

στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα  (evidence-based policy), ενισχύει τη σημασία της 

παρούσας έρευνας.   
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ABSTRACT 

 

 The Educational Effectiveness Research  (EER) aims to give clear and valid 

answers about which factors influence educational results, and how. Studies in the area of 

the EES reveal that the performance and progress of students depends mostly on the 

procedures that take place in the classroom and more specifically, on teacher’s behaviour. 

In this framework, many theoretical frameworks  have been developed which have given 

emphasis to the class level, as well as the policy about teaching at the level of the school. 

Furthermore, in recent years many researchers in the field of EER have stressed the need 

for using new cognitive theories, such as constructivism, for the theoretical development of 

the field. Also underlined is the significance of the combination of constructivist teaching 

factors and more conventional teaching factors (such as factors that are in line with direct 

and active teaching) for effective teaching. The theoretical models that have been 

developed in the area of the EER, however, seem to favour more conventional methods 

rather than constructivist ones. 

 Hence, the need has arisen for the current survey, in order to locate factors of 

effective teaching which are in line with direct and active teaching approaches as well as 

the constructivist teaching approach. The basis for the planning of the current survey was 

the Dynamic Model of Educational Effectiveness (DMEE). The choice was based on the 

fact that this model is a contemporary model, which takes under consideration the 

weaknesses of earlier models in the area of educational effectiveness. Mainly, this model 

was chosen because, as its creators support, it is an integrated model which emphasizes 

both direct and active teaching and constructivism. Therefore, the current survey assessed 

this claim first and foremost, specifically whether the eight factors of the DMEE at the 

class level are enough to describe effective teaching, or whether the model needed to be 

developed further, including more interpretive factors for the students’ results (mainly 

factors that are in line with constuctivism). 

 The research design of the current study centered around two phases; in the first 

phase, a meta-analysis of previous studies between 1980 and 2010 was conducted. The 

meta-analysis included 167 studies, which measured the effect of teaching factors on 

students’ outcomes. Through the meta-analysis, it became possible to validate the eight 

factors of DMEE on the level at the class level, not only in Cyprus (as had already 

occurred through the conducting of longitudinal studies), but also in other countries. 

Specifically, the meta-analysis showed that the model’s eight factors are essential for the 
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interpretation of the students’ educational results, a conclusion coming from the following 

two pieces of evidence: (a) several studies have come up which scrutinized the correlation 

of each of these eight factors to educational performance, and (b) it was confirmed that the 

eight factors have a high effect to educational results. 

 In addition, the meta-analysis validated the generic nature of the eight teaching 

factors of the DMEE. Specifically, through a multi-level analysis of the data, it was 

confirmed that the degree of influence of the eight factors does not depend on the location 

where the study is conducted, or on the type of the study, or on the age of the students 

participating in the study. It is significant to point out that the influence of three of the 

factors seemed to be generic but differential as far as some variables go. For instance, it 

was apparent that teaching modeling influences students of all ages, but it is more 

influential on secondary education students. Similarly, it became obvious that practice 

exercises were essential for all the students, but more so for younger, primary education 

students. It is important that the specific result may be used by the researchers in the field 

of the EER for purposes of improving the theoretical framework of the field. 

 Furthermore, the meta-analysis showed that an important element that should be 

considered when studying the influence of teaching factors on performance is the type of 

survey through which each factor was studied. Specifically, some types of research showed 

a higher degree of influence (for example, experimental research and outlier studies) than 

other types (like cross-sectional studies). Therefore, it seems that some types of research 

may possibly be overestimating the influence of certain factors, and some other types of 

research may be underestimating it. So, researchers in the field of the EER must be careful 

when comparing effect sizes of two factors, which were measured through different types 

of research. On the other hand, properly designed experimental studies as well as 

longitudinal studies have been found to have significant statistical differences from other 

types of research, but more reasonable differences than outlier studies or pseudo-

experimental studies. This fact may reveal that researchers in the field of the EER must 

conduct this kind of research for the measurement of the effect size of teaching factors.  

This is also an important implication of the current study for the methodological 

framework of EER. 

 From the meta-analysis it was also become possible to expand the DMEE. 

Specifically, through the codification of the meta-analysis data, seven factors of 

effectiveness were located, which were not related to the dynamic model. Two of these 

factors, the promotion of self-regulated learning and the use of concept maps, were proven 

to have a high effect size on educational results, parallel to that of the dynamic model 
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effectiveness factors. It is important that both these two factors are in line to constructivist 

teaching approach. Furthermore, many surveys were found examining the influence of the 

promotion of self-regulated learning on students’ outcomes. Also, from the multi-level 

analysis, it was confirmed that the promotion of self-regulated learning (as well as the 

eight teaching factors of the DMEE) has a generic influence on educational results, but its 

influence becomes higher as students get older.  

 The results of the meta-analysis were used for the design of the second phase of the 

research, the conducting of a longitudinal study aiming for the validation of the factor of 

promoting self-regulated learning in Cyprus (in the pilot phase of the study it was not 

possible to observe in any case the use of concept maps, therefore the latter factor was 

excluded from the main study). Within the framework of the main phase of the study, 72 

observations occurred of fourth and fifth primary math classes in elementary schools in 

Cyprus. The multi-level analysis of the data of the study showed that three of the 

dimensions of promoting self-regulated learning (frequency, quality and differentiation), 

have a statistically significant effect on the performance of students in math, parallel to the 

influence of the dynamic model factors. It was also confirmed that the inclusion of the 

specific factor in the initial model of the eight factors, contributes to the interpretation of a 

larger percentage of the students’ results. Hence, it was shown that the factor of the 

promotion of self-regulated learning is worthy of being utilized for the development of the 

dynamic model at the class level. 

 The multi-level analysis also showed the importance of the utilization of the five 

effectiveness dimensions for the measurement of the DMEE factors, but also the 

promotion of self-regulated learning. It became apparent that some factors had a 

statistically significant effect in some dimensions, and not towards others. This evidence is 

especially important for the theoretical framework of the EER, since it shows that the use 

of the five dimensions may contribute to the location of the real effect size of the effective 

teaching factors. It also shows that the uni-dimensional examination of factors may lead to 

faulty conclusions about their influence on educational results. 

 The contribution of the current study to the theoretical development of the EER is 

also supported by the fact that the approach used for the conducting of the meta-analysis is 

relatively new. For the purposes of the meta-analysis conducted in this study, a specific 

theoretical framework was used (the Dynamic Model of Educational Effectiveness).  In 

this way meta-analysis helped in the model’s validation on the class level, and also in 

locating ways to expand the model. In this way, the specific approach contributes to the 

development and expansion of theories in the field of educational effectiveness. 
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 Furthermore, an important piece of evidence revealed by the meta-analysis and 

through the longitudinal study is that factors which are in line with the models of direct and 

active teaching (for example structuring and questioning techniques), as well as the factors 

which are in line with constructivism (for example the promotion of self-regulated 

learning) are equally important for students’ outcomes. This conclusion may contribute to 

the expansion of a theoretical framework of the EER, since it displays that the combination 

of factors from both approaches contributes to the development of more appropriate 

measurements of educational effectiveness.  

 The contribution of the current study focuses also on the fact that the educational 

policy makers may utilize the conclusions of the meta-analysis as well as those of the 

longitudinal research for the formation of more effective policies. Furthermore, the results 

can be utilized by institutions having to do with initial training and the professional 

development of educators for the design of educational programs. Moreover, the study can 

be utilized by the individuals who apply the educational policies – the educators 

themselves – for the improvement of their students’ performance. The fact that, especially 

in the last decade, the need for more effective and evidence-based educational policies has 

been expressed reinforces the significance of the current study.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών για ανάπτυξη και 

επέκταση θεωριών στον τομέα της Έρευνας για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα 

(EEA).  Συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου μέτρησης της 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και ειδικότερα η διεύρυνση του Δυναμικού 

Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ). Η αναγκαιότητα διεξαγωγής 

ερευνών, οι οποίες να συνδέουν συγκεκριμένους παράγοντες με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και κατ’ επέκταση η δημιουργία μοντέλων εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας μέσα στα οποία αυτοί οι παράγοντες να λειτουργούν, επισημαίνεται 

από αρκετούς ερευνητές (Creemers et al., 2000; Creemers & Reezigt, 1997;  Reezigt & 

Creemers, 2005; Reynolds, Hopkins & Stoll, 1993).  Παράλληλα, η αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών από τα άτομα που διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική 

ή/και από τα άτομα που εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική (για παράδειγμα τους 

εκπαιδευτικούς) μπορεί να συμβάλει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και στη 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο των 

σύγχρονων κοινωνιών (Teddlie & Reynolds, 2000).  

Ο γενικότερος στόχος της ΕΕΑ, εστιάζεται στο να δοθούν έγκυρες απαντήσεις στο 

ερώτημα του τι είναι αποτελεσματικό στην εκπαίδευση και με ποιο τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται.  Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει διεξαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες μια σωρεία 

ερευνών σε διαφορετικές χώρες (Teddlie & Reynolds, 2000). Τα αποτελέσματα των 

συγκεκριμένων ερευνών (Hextal & Mahony, 1997; Kyriakides, Campbell & Gagatsis, 

2000; Mujis & Reynolds, 2000), καθώς και μετα-αναλύσεις που έχουν γίνει στον τομέα 

της ΕΕΑ (Seidel & Shavelson, 2007; Scheerens & Bosker, 1997),  καταδεικνύουν ότι τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και η πρόοδος των μαθητών εξαρτώνται κυρίως από τις 

διαδικασίες και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας.  

Συγκεκριμένα, έχει φανεί ότι οι παράγοντες που εδράζονται στο επίπεδο της τάξης 

εξηγούν μεγαλύτερες αποκλίσεις των επιδόσεων των παιδιών από ό,τι οι παράγοντες που 

εδράζονται στο επίπεδο του σχολείου ή του συστήματος (Luyten, 1994; Kyriakides et al., 

2000). Επιπλέον, μέσα από τις προαναφερθείσες έρευνες έχει διαφανεί ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό της διασποράς των αποτελεσμάτων στο επίπεδο της τάξη μπορεί να ερμηνευθεί 

κυρίως από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη (Creemers & Kyriakides, 
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2006; Muijs & Reynolds, 2010). Ουσιαστικά, εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι η 

μάθηση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αποτελεσματική καθοδήγηση και διδασκαλία 

από τον εκπαιδευτικό στην τάξη (Creemers, 1997; Munro, 1999; Oser, Dick & Patry, 

1992; Scheerens & Bosker, 1997). 

 Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν θεωρητικά σχήματα που έδωσαν έμφαση στο 

επίπεδο της τάξης, καθώς και στην πολιτική για τη διδασκαλία στο επίπεδο του σχολείου. 

Ένα τέτοιο αρχικό θεωρητικό σχήμα ήταν το «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» 

του Creemers (1994).  Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, η εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα είναι πολυ-επίπεδη (επίπεδα σχολείου, τάξης, μαθητή), με το επίπεδο 

της τάξης να θεωρείται ως το σημαντικότερο. Ειδικότερα, όπως υποστήριξε ο Creemers 

(1994), οι εκπαιδευτικοί είναι το σημαντικότερο συστατικό αποτελεσματικότητας, αφού 

αυτοί αξιοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα, καθορίζουν το χρόνο και τις ευκαιρίες 

μάθησης που θα έχει ο μαθητής να ασχοληθεί με το κάθε γνωστικό αντικείμενο και 

επιλέγουν εκείνες τις διαδικασίες ομαδοποίησης, οι οποίες θα καθορίσουν και τη μάθηση.  

Μέσα από έρευνες που έγιναν για την εγκυροποίησή του μοντέλου (Driessen & Sleegers, 

2000; Reezigt et al.,1999; de Jong et al.,2004; Kyriakides, 2005; Kyriakides et al., 2000; 

Kyriakides & Tsangaridou, 2004) διαπιστώθηκαν παράλληλα και οι αδυναμίες του.  

Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι: (α) δε λαμβάνει υπόψη τη δυναμική φύση της 

αποτελεσματικότητας, (β) θεωρεί ότι η σχέση ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες είναι 

μόνο γραμμική, μη λαμβάνοντας έτσι υπόψη την πιθανότητα η σχέση αυτή να είναι σε 

κάποιες περιπτώσεις καμπυλόγραμμη, (γ) αναφέρεται μόνο σε ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των παραγόντων αποτελεσματικότητας, αγνοώντας τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, (δ) 

θεωρεί ότι οι παράγοντες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο λειτουργούν ανεξάρτητα και όχι 

σε ομάδες μεταβλητών (grouping of factors). 

 Έτσι, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες του «Μοντέλου Ολικής 

Αποτελεσματικότητας», οι Creemers και Kyriakides (2008) ανέπτυξαν το Δυναμικό 

Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ), το οποίο θεωρείται ως το 

επικρατέστερο στο χώρο της ΕΕΑ αυτή τη στιγμή (Heck & Mariyama, 2010; Sammons, 

2009).  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΔΜΕΑ αποτελεί το γεγονός ότι είναι ένα 

γενικό μοντέλο αποτελεσματικότητας (generic model), αφού θεωρεί πως η επίδραση των 

παραγόντων αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα έχουν γενική επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Αναγνωρίζεται όμως, παράλληλα, ότι η επίδρασή τους 

διαφοροποιείται σε διαφορετικές ομάδες σχολείων/ εκπαιδευτικών/ μαθητών, 

λαμβάνοντας έτσι υπόψη και τα αποτελέσματα για τη διαφοροποιημένη 

αποτελεσματικότητα (Campell et al., 2004; Strand, 2010). Επιπλέον, σύμφωνα με το 
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ΔΜΕΑ η σχέση μεταξύ κάποιων παραγόντων αποτελεσματικότητας δεν είναι μόνο 

γραμμική.  Ακόμη, θεωρείται πως οι παράγοντες αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα 

είναι πολυδιάστατοι και μπορούν να μετρηθούν τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά 

κριτήρια (Creemers & Kyriakides, 2008).   

 Τέλος, το ΔΜΕΑ, παρόλο που είναι ένα πολυεπίπεδο μοντέλο, θεωρεί ότι οι 

παράγοντες αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης μπορούν να ερμηνεύσουν 

μεγαλύτερο ποσοστό διασποράς στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών από ότι οι 

παράγοντες στο επίπεδο του σχολείου ή του πλαισίου. Συγκεκριμένα, στο επίπεδο της 

τάξης το δυναμικό μοντέλο αναφέρεται σε οκτώ παράγοντες που αφορούν μόνο τη 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη και οι οποίοι έχουν άμεση επίδραση στα 

αποτελέσματα των μαθητών.   Αναλυτικότερα, οι οκτώ παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας 

του ΔΜΕΑ είναι οι ακόλουθοι: (α) δόμηση της διδασκαλίας, (β) προσανατολισμός, (γ) 

τεχνικές των ερωτήσεων, (δ) μοντελοποίηση της διδασκαλίας, (ε) διαχείριση του 

μαθησιακού χρόνου, (στ) εφαρμογή, (ζ) μαθησιακό περιβάλλον της τάξης και (η) 

αξιολόγηση.  Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι οι παράγοντες αυτοί, όπως 

υποστηρίζεται από τους Creemers και Kyriakides (2008), δεν συνάδουν με μια μόνο 

προσέγγιση διδασκαλίας: το ΔΜΕΑ είναι ένα περιεκτικό μοντέλο, το οποίο συγκεράζει 

στοιχεία τόσο από τα μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας (όπως για 

παράδειγμα η δόμηση της διδασκαλίας και οι τεχνικές των ερωτήσεων), όσο και από την 

προσέγγιση  διδασκαλίας που συνάδει με τη θεωρία της εποικοδόμησης (όπως για 

παράδειγμα η μοντελοποίηση της διδασκαλίας και ο προσανατολισμός). Παρόλα αυτά 

μελετώντας κανείς τους παράγοντες του δυναμικού μοντέλου στο επίπεδο της τάξης, 

μπορεί να διαπιστώσει ότι πιθανόν ο ισχυρισμός αυτός να μην ισχύει απόλυτα.  

Συγκεκριμένα, φαίνεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε παράγοντες που σχετίζονται με 

τα μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας και λιγότερο σε παράγοντες που 

σχετίζονται με τη θεωρία της εποικοδόμησης.  

 Για το δυναμικό μοντέλο έχουν διεξαχθεί μια σειρά από έρευνες κατά κύριο λόγο 

στην Κύπρο, οι οποίες κατέδειξαν ότι οι παράγοντες του μοντέλου στο επίπεδο της τάξης 

είναι σημαντικοί.  Κατέδειξαν επίσης ότι οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικό να 

μετρούνται με βάση τις πέντε διαστάσεις αποτελεσματικότητας όπως προτείνεται στο 

ΔΜΕΑ (Creemers & Kyriakides, 2010; Kyriakides & Creemers,2008, 2009).  Έχει 

διεξαχθεί επίσης μια μετα-ανάλυση για να εξεταστεί η σημασία των παραγόντων στο 

επίπεδο του σχολείου (Kyriakides et al, 2010).  Παράλληλα, αυτή την περίοδο γίνεται μια 

διεθνής έρευνα, η οποία θα δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εγκυροποιηθούν 

παράγοντες του ΔΜΕΑ στο επίπεδο του συστήματος.  
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Η ανάγκη για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στηρίζεται σε τρία στοιχεία: (α) 

στο ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι απαραίτητο να εστιάζεται η έρευνα περισσότερο 

στο επίπεδο της τάξης, αφού είναι το σημαντικότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας 

(Luyten, 1994), (β) στο γεγονός ότι δεν έγινε μετα-ανάλυση για τους παράγοντες στο 

επίπεδο της τάξης, ώστε να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τη σημασία των οκτώ 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ και σε άλλες χώρες και (γ) στο 

γεγονός ότι το ΔΜΕΑ φαίνεται να δίνει περισσότερη έμφαση στο μοντέλο της άμεσης και 

της ενεργούς διδασκαλίας.  Έτσι, στην παρούσα έρευνα εξετάζεται αν οι παράγοντες στο 

επίπεδο της τάξης ερμηνεύουν αποκλίσεις στις επιδόσεις των μαθητών όχι μόνο στην 

Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες με τη χρήση της μετα-ανάλυσης.  Επιπλέον, εξετάζεται 

κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μοντέλο και άλλοι παράγοντες, ιδιαίτερα 

παράγοντες που συνάδουν με τη θεωρία της εποικοδόμησης.  

 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας γίνεται αρχικά ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας των δύο προσεγγίσεων, δηλαδή των μοντέλων της άμεσης και της 

ενεργούς διδασκαλίας και της προσέγγισης της διδασκαλίας που συνάδει με τη θεωρία της 

εποικοδόμησης.  Παράλληλα, εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους.  Συγκεκριμένα, 

παρόλο που παρουσιάζονται ως δύο διαφορετικές προσεγγίσεις  από αρκετούς ερευνητές 

(Brophy & Good, 1986; Verchaffel & De Corte, 1998), εντούτοις βασική θέση της 

παρούσας έρευνας είναι ότι «η αποτελεσματική διδασκαλία μπορεί να συνδυάσει στοιχεία 

από την άμεση διδασκαλία, ειδικότερα εκείνα τα στοιχεία που είναι εγγύτερα στο μοντέλο 

της ενεργούς διδασκαλίας, καθώς και στοιχεία από τη θεωρία της εποικοδόμησης, 

ειδικότερα εκείνα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης 

προσέγγισης» (Creemers, 2006, σελ.17).  Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

παρούσας έρευνας διενεργείται μετα-ανάλυση, η οποία δίνει τη δυνατότητα να 

εντοπιστούν παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας που δε συμπεριλαμβάνονται στο 

ΔΜΕΑ, αλλά μέσα από έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς, φαίνεται να σχετίζονται με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  Για τους παράγοντες αυτούς, επιχειρείται να διαπιστωθεί τι 

επιπλέον προσφέρουν, όταν αυτοί συμπεριληφθούν μαζί με τους οκτώ παράγοντες 

ποιοτικής διδασκαλίας του δυναμικού μοντέλου. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας διεξάγεται μια εμπειρική διαχρονική έρευνα, η οποία επικεντρώνεται όχι μόνο 

στους οκτώ παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας του μοντέλου αλλά και στους νέους που 

έχουν προκύψει από τη μετα-ανάλυση.   

 Επομένως, το πρώτο βασικό ερώτημα στο οποίο επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα 

έρευνα είναι το εξής: σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητο τα θεωρητικά μοντέλα της ΕΕΑ να 

αναφέρονται σε παράγοντες που προκύπτουν, τόσο από τα μοντέλα της άμεσης και της 
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ενεργούς διδασκαλίας, όσο και από προσεγγίσεις διδασκαλίας που συνάδουν με τη θεωρία 

της εποικοδόμησης.  Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο οι οκτώ παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ είναι αρκετοί για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Αναλυτικότερα, κατά πόσο το ΔΜΕΑ, όπως και τα 

προγενέστερα μοντέλα της ΕΕΑ, δίνει περισσότερη έμφαση σε παράγοντες που 

σχετίζονται με την άμεση και ενεργό διδασκαλία και λιγότερη έμφαση σε παράγοντες που 

σχετίζονται με τη θεωρία της εποικοδόμησης (αφού οι έρευνες στο χώρο της ΕΕΑ, στις 

οποίες στηρίζονται τα μοντέλα του χώρου, αφορούν κυρίως παράγοντες που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων).  Έτσι, είναι εμφανές ότι η παρούσα έρευνα 

διεξάγεται σε δύο διαφορετικές φάσεις: η πρώτη φάση αφορά τη διεξαγωγή της μετα-

ανάλυσης και η δεύτερη φάση αφορά τη διεξαγωγή της διαχρονικής έρευνας.  Οι δύο 

φάσεις περιγράφονται πιο κάτω.   

 Αναλυτικότερα, για τον εντοπισμό των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

στην πρώτη φάση της παρούσας εργασίας γίνεται ποσοτική σύνθεση (μετα-ανάλυση) των 

αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών, που έγιναν διεθνώς την περίοδο 1980-2010.  

Γενικότερα, η μετα-ανάλυση συμβάλλει στην διερεύνηση του επιπέδου της 

συσσωρευμένης γνώσης  ενός επιστημονικού τομέα και στον καθορισμό του υψηλότερου 

επιστημονικού επιπέδου της γνώσης του συγκεκριμένου τομέα (Hunter & Schmidt, 1994). 

Ωστόσο, μέσα από τη μετα-ανάλυση που γίνεται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δεν 

αναμένεται απλά να εντοπιστούν παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας, αλλά κυρίως 

να εξεταστεί ο βαθμός εγκυρότητας του δυναμικού μοντέλου εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης και να εντοπιστούν τρόποι για την περαιτέρω 

επέκτασή του. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η ποσοτική σύνθεση των 

αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν γίνει διεθνώς την περίοδο 1980-2010 

επικυρώνουν τη σημασία των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας του δυναμικού 

μοντέλου.  Παράλληλα, επισημαίνονται πιθανές αδυναμίες του δυναμικού μοντέλου, 

δηλαδή παράγοντες που φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στην επίδοση, αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.  Με τον τρόπο αυτό, η μετα-ανάλυση, που γίνεται στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση και επέκταση ενός 

θεωρητικού μοντέλου, και συγκεκριμένα του ΔΜΕΑ. 

 Επιπλέον, η μετα-ανάλυση στοχεύει στον εντοπισμό μεταβλητών (moderators), οι  

οποίες να εξηγούν την διασπορά του βαθμού επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας ανάμεσα στις διαφορετικές έρευνες. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επίδρασης των 

παραγόντων κάθε έρευνας που έχει συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση, δυνατό να 

διαφοροποιείται για διάφορους λόγους.  Για παράδειγμα, κάθε έρευνα δυνατό να 
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επικεντρώνεται σε διαφορετική ηλικία μαθητών, να διεξάγεται σε διαφορετικές χώρες, να 

αφορά σε διαφορετικά θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος, να χρησιμοποιεί 

διαφορετικές μεθόδους ή διαδικασίες μέτρησης ή/κα να επικεντρώνεται σε διαφορετικές 

διαστάσεις μέτρησης (π.χ. μέτρηση μόνο της συχνότητας εμφάνισης κάποιου παράγοντα). 

Αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές στη μέτρηση των παραγόντων είναι δυνατό να δούμε 

κάτω από ποιες συνθήκες ο κάθε παράγοντας αποτελεσματικότητας μπορεί να επηρεάσει 

τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε ποιο βαθμό ο κάθε παράγοντας εξαρτάται από τα 

κριτήρια μέτρησής του, και επομένως σε ποιο βαθμό οι παράγοντες αποτελεσματικής 

διδασκαλίας είναι γενικοί (generic), όπως υποστηρίζεται από το ΔΜΕΑ, ή έχουν 

εξειδικευμένη επίδραση (domain-specific) στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Ειδικότερα, τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσει η πρώτη φάση της παρούσας 

έρευνας, δηλαδή η μετα-ανάλυση, είναι: 

1. Η σημασία των παραγόντων αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης, όπως 

αυτοί  προτείνονται από το ΔΜΕΑ, επικυρώνεται με βάση τα αποτελέσματα των 

ερευνών που έχουν γίνει στον τομέα της ΕΕΑ την περίοδο 1980-2010; 

2. Ποιος ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων αυτών στην επίδοση των μαθητών με 

βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει στον τομέα της ΕΕΑ την 

περίοδο 1980-2010; 

3. Υπάρχουν παράγοντες του ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης, η επίδραση των οποίων 

στα μαθησιακά αποτελέσματα διερευνήθηκε από μικρό αριθμό ερευνών και 

επομένως δεν τεκμηριώνονται πλήρως; 

4. Υπάρχουν παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας που δεν περιλαμβάνονται στο 

ΔΜΕΑ, αλλά έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι έχουν σημαντική επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα; 

5. Η επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας του δυναμικού 

μοντέλου, όπως και οι νέοι που εντοπίστηκαν είναι γενικοί ή επιδρούν σε 

διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές περιπτώσεις και 

συνθήκες;  Αν ναι, ποιες μεταβλητές μπορούν να εξηγήσουν τη διασπορά του 

βαθμού επίδρασής τους στα μαθησιακά αποτελέσματα; 

 

Στη δεύτερη φάση της παρούσας έρευνας γίνεται διαχρονική ποσοτική έρευνα. Στόχος 

είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο εγκυροποιούνται οι νέοι παράγοντες αποτελεσματικότητας 

που είχαν προκύψει από τη μετα-ανάλυση και σε ποιο βαθμό αυτοί οι νέοι παράγοντες 

επιδρούν στα αποτελέσματα των μαθητών στα μαθηματικά.  Επίσης, όπως έχει αναφερθεί 

το ΔΜΕΑ, μετρά όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε 
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παράγοντα, με τη χρήση των πέντε διαστάσεων μέτρησης της αποτελεσματικότητας.  

Έτσι, μέσα από τη διαχρονική έρευνα γίνεται δυνατό να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο 

ο κάθε ένας από τους νέους παράγοντες που έχουν προκύψει είναι πολυδιάστατος και 

ποιες από τις διαστάσεις του είναι σημαντικές για τη μέτρηση της επίδρασής του στα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα στα οποία δίνει απαντήσεις η δεύτερη φάση της 

παρούσας έρευνας, δηλαδή η διαχρονική έρευνα, είναι: 

1. Σε ποιο βαθμό οι νέοι παράγοντες που έχουν προκύψει από τη μετα-ανάλυση 

επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα; 

2. Μπορούν οι συγκεκριμένοι παράγοντες να μετρηθούν με ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια, δηλαδή με βάση τις πέντε διαστάσεις του ΔΜΕΑ; Ποιες διαστάσεις των 

παραγόντων αυτών και σε ποιο βαθμό η κάθε μια επιδρά στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών; 

3. Οι  παράγοντες αυτοί εμφανίζονται να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τάξη 

σε τάξη και άρα είναι σχετικοί με το συγκείμενο του κυπριακού εκπαιδευτικού 

συστήματος; 

4. Πώς διαφοροποιείται η επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

του ΔΜΕΑ στα μαθησιακά αποτελέσματα, αν προστεθούν νέοι παράγοντες στο 

μοντέλο; 

 

Συνεισφορά της έρευνας στην ανάπτυξη της θεωρίας για την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα 

Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας στον τομέα της ΕΕΑ είναι καταρχήν 

μεθοδολογικής φύσης και προκύπτει κυρίως μέσω της διεξαγωγής της μετα-ανάλυσης.  Η 

μετα-ανάλυση είναι ένας τρόπος για συσσώρευση της γνώσης σε ένα επιστημονικό τομέα, 

μέσα από τη συστηματική συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας ομάδας 

ερευνών, οι οποίες πραγματεύονται το ίδιο επιστημονικό ζήτημα (Hunter & Schmidt, 

2004).  Η πολύχρονη χρήση της ποσοτικής σύνθεσης ερευνών, κατέδειξε ότι η μέθοδος 

αυτή μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλήξουν σε σημαντικά συμπεράσματα 

αναφορικά με ένα ερευνητικό ζήτημα  (Kyriakides & Creemers, 2010). Συνήθως οι μετα-

αναλύσεις διεξάγονται για δύο λόγους.  Καταρχήν οι ερευνητές εστιάζονται στο να 

συσσωρεύσουν την επιστημονική γνώση σε ένα τομέα και να δώσουν έτσι σαφείς 

απαντήσεις για το ποια είναι η επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων ή παρεμβατικών 

προγραμμάτων σε κάποιες άλλες μεταβλητές (για παράδειγμα στην επίδοση των μαθητών) 

(Hedges, 1987).  Τα αποτελέσματα των μετα-αναλύσεων μπορούν επομένως να 
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αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής ή για τη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης.  Για παράδειγμα, μια μετα-ανάλυση για την επίδραση της 

αξιολόγησης στην επίδοση των μαθητών θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα που 

εργάζονται στις κατάλληλες θέσεις να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές σε τοπικό ή εθνικό 

επίπεδο με στόχο την αξιοποίηση της αξιολόγησης για βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης.  Κατά δεύτερο, οι ερευνητές μπορεί να ενδιαφέρονται στο να 

χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης για τη δημιουργία μιας νέας 

θεωρίας ή για το σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών (Hunter & Schmidt, 2000).   

Ωστόσο, η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της μετα-ανάλυσης 

που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα είναι σχετικά καινούρια.  Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο, το ΔΜΕΑ, ως πλαίσιο για την οργάνωση και 

την ταξινόμηση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που εντοπίστηκαν στις 

διάφορες έρευνες, καθώς και ως μέσο για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μετα-

ανάλυσης.  Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έγινε εγκυροποίηση 

του ΔΜΕΑ στο επίπεδο της διδασκαλίας και παράλληλα, εντοπίστηκαν τρόποι για 

επέκτασή του. Θα μπορούσε επομένως να υποστηριχθεί ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση 

διεξαγωγής μετα-αναλύσεων δεν συμβάλλει μόνο στην ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων 

διαφορετικών ερευνών, αλλά παράλληλα και στο συστηματικό έλεγχο της εγκυρότητας 

μιας θεωρίας.  Συνεπώς, η προσέγγιση αυτή μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη 

βελτίωση της  θεωρητικής βάσης του τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

Πέρα όμως από αυτό, η συνεισφορά της παρούσας έρευνας στη θεωρητική 

επέκταση του τομέα της ΕΕΑ ενισχύεται από το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα εστιάζεται 

στη αναζήτηση παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που εμπίπτουν σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας, δηλαδή παραγόντων που συνάδουν τόσο με το μοντέλο της 

άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, όσο και με την θεωρία της εποικοδόμησης. Τα 

μοντέλα μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας που υπάρχουν ήδη στο χώρο 

της ΕΕΑ φαίνεται  να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα μοντέλα της άμεσης και της 

ενεργούς διδασκαλίας και λιγότερο στη θεωρία της εποικοδόμησης.  Ωστόσο, η έρευνα 

καταδεικνύει ότι για την επίτευξη των νέων στόχων της εκπαίδευσης, δηλαδή την 

απόκτηση ανώτερου επιπέδου νοητικών δεξιοτήτων,  όπως είναι η μετα-γνώση και η αυτο-

ρυθμιζόμενη μάθηση, είναι απαραίτητο να ειδωθεί η μάθηση και η διδασκαλία από 

διαφορετική οπτική γωνία (Houtveen, Van der Grift & Creemers, 2004) .  Στα πλαίσια 

αυτά απαιτείται να δοθεί έμφαση στον εντοπισμό παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, οι οποίοι να εμπίπτουν στην εποικοδομιστική θεώρηση της μάθησης 

(Creemers, Reezigt, Van der Werf & Hoeben, 1997) και στον αποτελεσματικό συνδυασμό 
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τους με παράγοντες που συνάδουν με την άμεση και ενεργό διδασκαλία.  Ο εντοπισμός 

τέτοιων παραγόντων μέσα από τη μετα-ανάλυση που διεξάγεται στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας και η εγκυροποίησή τους μέσα από την εμπειρική έρευνα, συνεισφέρει στην 

καλύτερη αξιοποίηση των «νέων» θεωριών μάθησης, και ειδικότερα της θεωρίας της 

εποικοδόμησης, στη διδασκαλία. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται ένα 

σημείο κριτικής που ασκείται στη θεωρία της εποικοδόμησης.  Αναλυτικότερα, πολλοί 

ερευνητές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη θεωρία προσπαθεί να εξηγήσει με σαφήνεια τις 

ποιοτικές αλλαγές που παρατηρούνται στο άτομο στα πλαίσια της γνωστικής του 

ανάπτυξης και το πόσο σημαντική είναι η απόκτηση μετα-γνωστικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων πρόσληψης, σύνθεσης, αξιολόγησης και μετασχηματισμού της γνώσης για το 

σύγχρονο άνθρωπο (Duffy & Johansen, 1992; Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005; 

Κουτσελίνη, 2008; Resnick, 1987; Tobias, 1991).  Αδυνατεί όμως να εξηγήσει με 

σαφήνεια πώς οι δεξιότητες αυτές θα καλλιεργηθούν μέσα από τη διδασκαλία (Mayer, 

1999).  Επομένως, ο εντοπισμός διδακτικών τεχνικών που προωθούν την εποικοδομιστική 

αντίληψη της μάθησης και η μέτρηση του βαθμού επίδρασής τους στην επίδοση των 

μαθητών συνεισφέρει στην γενικότερη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον 

τομέα της ΕΕΑ για αξιοποίηση των «νέων» θεωριών μάθησης ως γεφυρών  επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών στο επίπεδο της τάξης (De 

Jager, Reezigt & Creemers, 2002).  

Η πρωτοτυπία της μετα-ανάλυσης που διεξάγεται στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας εστιάζεται παράλληλα και στο γεγονός ότι εξετάζει πολυδιάστατα τους 

παράγοντες αποτελεσματικότητας και επιπλέον, προσπαθεί να εντοπίσει και άλλες 

μεταβλητές, πέρα από τις πέντε διαστάσεις του ΔΜΕΑ, οι οποίες μπορούν να 

ερμηνεύσουν τη διασπορά του βαθμού επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικότητας 

στις επιδόσεις των μαθητών.  Αυτό βοηθάει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το 

βαθμό στον οποίο ο κάθε ένας από τους παράγοντες έχει γενική ή διαφοροποιημένη 

επίδραση στα αποτελέσματα των μαθητών.  Παράλληλα, συμβάλλει στον εντοπισμό των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες ο κάθε παράγοντας αποτελεσματικής διδασκαλίας μπορεί 

να επιδράσει στα μαθησιακά αποτελέσματα. Πέρα όμως από αυτό, η διερεύνηση της 

επίδρασης τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε 

παράγοντα (οι πέντε διαστάσεις μέτρησης της αποτελεσματικότητας),  συμβάλλει στη 

βελτίωση/απλοποίηση του μοντέλου, καταδεικνύοντας ποιες από τις πέντε διαστάσεις των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα και 

επομένως σε σχέση με ποιες από αυτές οι παράγοντες να μελετούνται μελλοντικά.  
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Συνεισφορά της έρευνας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

Όπως έχει αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, τα 

αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης και της διαχρονικής έρευνας συμβάλλουν στη επέκταση 

της θεωρίας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσα από τον εμπλουτισμό του 

ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης.  Με τον τρόπο αυτό η παρούσα έρευνα μπορεί να 

λειτουργήσει ως ένας χρήσιμος οδηγός για τα άτομα που εργάζονται τόσο στο επίπεδο της 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην προσπάθειά τους για βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η 

έλλειψη θεωρίας στον τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας είναι ο βασικότερος 

λόγος, για τον οποίο τα άτομα που εργάζονται στα εκπαιδευτικά συστήματα δεν 

αξιοποιούσαν τα ευρήματα της ΕΕΑ (Creemers et al., 2000; Reezigt & Creemers, 2005). 

Αναλυτικότερα, η ποσοτική σύνθεση των ευρημάτων διεθνών ερευνών σχετικά με την 

αποτελεσματική διδασκαλία και ο έλεγχος της σημασίας των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας που έχουν προκύψει στο συγκείμενο της Κύπρου, παρέχουν 

πληροφορίες για το ποιες διδακτικές συμπεριφορές επιδρούν στην επίδοση των μαθητών, 

σε ποιο βαθμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.  Έτσι, τα αποτελέσματα της μετα-

ανάλυσης και της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα άτομα που διαμορφώνουν 

την εκπαιδευτική πολιτική ως μια έγκυρη βάση για διαμόρφωση αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς για βελτίωση της διδακτικής τους συμπεριφοράς.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλα ιδρύματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση 

και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.  Συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα ιδρύματα 

μπορούν να αξιοποιήσουν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών σε τομείς, οι οποίοι μέσα από τη μετα-ανάλυση και την έρευνα έχει 

διαφανεί  ότι ασκούν σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα στο συγκείμενο της Κύπρου, όπου επιχειρείται η εφαρμογή 

σχεδίου μεταρρύθμισης της κυπριακής εκπαίδευσης, μέσα από την ανάπτυξη και 

εφαρμογή νέου Αναλυτικού Προγράμματος. Οι έρευνες στον τομέα της ΕΕΑ και τα 

σύγχρονα μοντέλα μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (Creemers, 1994; 

Creemers & Kyriakides, 2008) αναφέρουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της 
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εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται άμεσα από τη διδακτική συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη διδασκαλίας και επηρεάζει έμμεσα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, διαμέσου του τρόπου που εφαρμόζεται από τον κάθε εκπαιδευτικό. Το 

γεγονός αυτό έχει τεκμηριωθεί και από έρευνες που έχουν διεξαχθεί με σκοπό να 

αξιολογήσουν την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση.  Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν 

ότι η επιτυχημένη εφαρμογή των καινοτομιών εξαρτάται όχι μόνο από το σχεδιασμό τους, 

αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται αυτές τις 

καινοτομίες, ποια στάση έχουν απέναντί σε αυτές και πώς διαμορφώνουν τη διδακτική 

τους συμπεριφορά για να τις εφαρμόσουν στην τάξη (Fullan, 1991).  Επομένως, η 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις διδακτικές 

συμπεριφορές που θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσα από τα αρχικά προγράμματα 

εκπαίδευσης ή τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί της Κύπρου να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις 

επιδιωκόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση και να πετύχουν το σημαντικότερο στόχο κάθε 

εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των 

μαθητών. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα μπορεί να λειτουργήσει ως θεωρητική βάση για 

ανάπτυξη σχεδίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για διαμορφωτικούς σκοπούς ή/και ως 

σημείο αναφοράς για αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Muijs & Lindsay, 2008). Η 

ανάγκη ανάπτυξης έγκυρων συστημάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου φαίνεται 

να απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών αναπτυγμένων χωρών.  Η επιτυχής 

ανάπτυξη ενός έγκυρου, αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος αξιολόγησης εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη μιας έγκυρης θεωρητικής βάσης για την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα (Kyriakides & Creemers, 2010). Η σημασία της παρούσας έρευνας 

στο συγκεκριμένο τομέα ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια γίνεται έντονη συζήτηση για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου στην Κύπρο, χωρίς ως τώρα να γίνει 

κατορθωτό να αλλάξει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο δέχεται έντονη κριτική και 

παραμένει το ίδιο για 40 περίπου χρόνια (Πασιαρδής, Σαββίδης, Τσιάκκιρος, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Εισαγωγή  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η βιβλιογραφία σχετικά με την έρευνα για την 

αποτελεσματική διδασκαλία. Όπως αναφέρουν οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2005) 

«αποτελεσματική χαρακτηρίζεται η διδασκαλία εκείνη που παράγει στον επιθυμητό βαθμό 

τα επιδιωκόμενα μέσω αυτής αποτελέσματα, την απόκτηση, δηλαδή, εκ μέρους των 

διδασκομένων των γνώσεων, δεξιοτήτων και λοιπών ικανοτήτων που επιδιώκει να τους 

μεταδώσει ή να τους αναπτύξει» (σελ. 495).   

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στο παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται σε θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν σε σχέση με την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, αφού θεωρείται 

πως ο πιο σημαντικός παράγοντας εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας είναι η 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη (Scheerens & Bosker, 1997; Teddlie & 

Reynolds, 2000).  Στα πλαίσια αυτά γίνεται κριτική ανάλυση δύο μοντέλων διδασκαλίας 

που  αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες του 1970 και 1980 και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη 

διδακτική πρακτική: του «Μοντέλου Άμεσης Διδασκαλίας» (Rosenshine, 1983)  και του 

παρεμφερούς μοντέλου της «Ενεργούς Διδασκαλίας».  Κύριο χαρακτηριστικό των 

μοντέλων αυτών είναι η έμφαση που δίνεται στη δόμηση της μαθησιακής διαδικασίας από 

τον εκπαιδευτικό, στο συχνό έλεγχο της μάθησης, στην παροχή ανατροφοδότησης και στο 

ψηλό επίπεδο κατάκτησης της γνώσης (Becker & Carnine, 1981). Το μοντέλο της 

ενεργούς διδασκαλίας δίνει παράλληλα έμφαση στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

μαθητές και τον εκπαιδευτικό, κυρίως μέσα από την υποβολή ερωτήσεων.  Επίκεντρο και 

των δύο μοντέλων είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να δομήσει κατάλληλα τη 

διδασκαλία του και να οργανώσει τις μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα 

προωθήσουν την αλληλεπίδραση. Αρκετές έρευνες κατέδειξαν ότι κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των μοντέλων αυτών, όπως για παράδειγμα η δόμηση της διδασκαλίας, η 

ορθή διαχείριση του χρόνου και οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη,  

σχετίζονται θετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα (Scheerens & Bosker, 1997).  Από την 

άλλη τα συγκεκριμένα μοντέλα δέχονται έντονη κριτική, η οποία εστιάζεται στο γεγονός 

ότι στηρίζονται σε θεωρίες μάθησης που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη κυρίως των 

βασικών γνωστικών δεξιοτήτων (Boekaerts, DeKoning & Vedder 2006; Flum & Kaplan, 

2006; Hidi & Renninger, 2006; Winne, 2005) .   
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 Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν «νέες» ιδέες για τη διδασκαλία, οι οποίες 

στηρίζονται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης. Μια τέτοια θεωρία είναι η θεωρία της 

εποικοδόμησης, με βάση την οποία αμφισβητείται η θεώρηση της μάθησης ως μιας 

διαδικασίας μεταφοράς της γνώσης και τοποθετείται στο κέντρο της διδασκαλίας και της 

μάθησης ο ίδιος ο μαθητής (Driscoll, 2000; McCarty & Schwandt, 2000).  Συγκεκριμένα, 

με βάση την εποικοδομητική οπτική, η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία 

οικοδόμησης νοήματος, η οποία εξαρτάται από τα προηγούμενα γνωστικά και 

συναισθηματικά σχήματα του μαθητή και τον τρόπο εμπλουτισμού τους (Κουτσελίνη, 

2008; Koytselini, 1997; von Glasersfeld, 1991).  Σημαντική θέση της θεωρίας είναι επίσης, 

ότι η οικοδόμηση της γνώσης επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσα από την ατομική γνωστική 

επεξεργασία των πληροφοριών, αλλά και μέσα από τις κοινωνικές διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης με τους άλλους (μαθητές και εκπαιδευτικό) (Simons et al., 2000).  

Παρόλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι η θεωρία της εποικοδόμησης είναι μια θεωρία που 

προσπαθεί να εξηγήσει με σαφήνεια το πώς συντελείται η μάθηση, εντούτοις αρκετοί 

ερευνητές θεωρούν ότι απαιτείται καλύτερη «μετάφραση» των θεωρητικών της 

παραδοχών σε εφαρμόσιμες διδακτικές πρακτικές (Chandler and Sweller, 1992; Cooper & 

Sweller, 1987; Kirschner et al., 2006; Klahr & Nigam, 2004; Mayer, 2004; Moreno & 

Mayer, 1999; Paas, 1992).  Θεωρούν επίσης ότι οι παράγοντες διδασκαλίας που 

σχετίζονται με την εποικοδομητική προσέγγιση θα πρέπει να εγκυροποιηθούν μέσα από 

υψηλού επιπέδου εμπειρικές έρευνες (αφού οι περισσότερες σχετικές έρευνες που έγιναν 

αμφισβητούνται μεθοδολογικά), ώστε να διασαφηνιστεί ο τρόπος και ο βαθμός επίδρασής 

των συγκεκριμένων παραγόντων στα μαθησιακά αποτελέσματα (Kirschner, Sweller, & 

Clark, 2006; Mayer, 2004; Van den Werf, 2006).  

 Παρόλο, που οι δύο προσεγγίσεις που έχουν προαναφερθεί (το μοντέλο της άμεσης 

και της ενεργούς διδασκαλίας και οι διδακτικές τεχνικές που συνάδουν με τη θεωρία της 

εποικοδόμησης) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, εντούτοις στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας υποστηρίζεται ότι η συνδυαστική αξιοποίησή τους μπορεί να συμβάλει στην 

επίτευξη αποτελεσματικότερης διδασκαλίας. Με βάση τη συγκεκριμένη θέση 

διαμορφώθηκε και ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας: ο εντοπισμός και η 

εγκυροποίηση παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που εμπίπτουν τόσο στη 

δομημένη όσο και στην εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας. Η επίτευξη του 

στόχου της έρευνας αναμένεται να γίνει μέσα από την ποσοτική σύνθεση των 

αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών που έγιναν διεθνώς την περίοδο 1980-2010 και μέσα 

από τη διεξαγωγή εμπειρικής διαχρονικής έρευνας σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου.   
ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



14 

 

 Παράλληλα, στην παρούσα έρευνα δόθηκε έμφαση στην χρήση ενός θεωρητικού 

μοντέλου, του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας, για την 

οργάνωση των παραγόντων και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης, 

καθώς και για το σχεδιασμό της εμπειρικής έρευνας, γεγονός που συμβάλλει στην 

πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας. Το δυναμικό μοντέλο, οι  θεωρητικές του παραδοχές 

και οι λόγοι για τους οποίους επιλέγηκε παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος 

κεφαλαίου.   

 Αναλυτικότερα, το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με την κριτική ανάλυση των μοντέλων 

της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, καθώς και της θεωρίας της εποικοδόμησης και 

των εποικοδομητικών αντιλήψεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση.  Στη συνέχεια 

στοιχειοθετείται η θέση για την ανάγκη συγκερασμού των δύο προσεγγίσεων.  

Ακολούθως, γίνεται κριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΕΕΑ και των μοντέλων 

μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο.  Το 

κεφάλαιο καταλήγει με την παρουσίαση του δυναμικού μοντέλου εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας, το οποίο αναλύεται σε βάθος (στο επίπεδο της τάξης) και 

τεκμηριώνεται η επιλογή του, ως βάση για το σχεδιασμό και διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας. 

 

Μοντέλα διδασκαλίας 

Τα μοντέλα διδασκαλίας είναι «ολοκληρωμένα πρότυπα διδακτικής προσέγγισης 

των διαφόρων θεμάτων, τα οποία συνιστούν ένα είδος γενικού θεωρητικού αλλά και 

οργανωτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο διεξάγεται η διδακτική διαδικασία» (Κασσωτάκης 

& Φλουρής, 2005, σελ. 319).  Μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες, 

ανάλογα με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, όπως είναι για παράδειγμα η διδακτική 

διαδικασία που ακολουθείται, η σταθερότητά τους και το είδος των δεξιοτήτων που 

επιδιώκουν να αναπτύξουν (Βεντούρης, 2005˙ Τριλιανός, 2003).    Όπως αναφέρουν οι 

Κασσωτάκης και Φλουρής (2005), το τρίτο κριτήριο θεωρείται ως το πιο έγκυρο και 

λαμβάνοντας υπόψη αυτό τα μοντέλα διδασκαλίας μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής 

τέσσερις ομάδες (Joyce, Calhoun & Hopkins, 2000; Joyce & Weil, 1996): 

 (α) Στα μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών, τα  οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη 

στους μαθητές δεξιοτήτων απομνημόνευσης, οργάνωσης και ανάλυσης πληροφοριών, 

καθώς και δεξιοτήτων ελέγχου υποθέσεων, διαμόρφωσης εννοιών, διατύπωσης 

γενικεύσεων και δημιουργικής αξιοποίησης της γνώσης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005). 

Κάποια από τα διδακτικά μοντέλα που εμπίπτουν σε αυτή την ομάδα είναι το  «Μοντέλο 

της διερευνητικής διδασκαλίας» (inquiry training model), το «Μοντέλο της επιστημονικής 
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διερεύνησης» (scientific inquiry), το «Μοντέλο της γνωστικής ανάπτυξης» (cognitive 

growth), το «Μοντέλο των προοργανωτών της μάθησης» (advance organizers), κ.ά.  

Αρκετά από τα μοντέλα αυτά συνάδουν με τις αρχές του εποιδομητισμού. 

(β) Στα μοντέλα ανάπτυξης προσωπικών χαρακτηριστικών, τα οποία αναφέρονται στην 

ανάπτυξη προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου, όπως είναι η αυτό-αντίληψή του, η 

αποσαφήνιση των προσωπικών του επιδιώξεων, η αυτό-πραγμάτωσή του και ο έλεγχος 

των συναισθημάτων και των σκέψεών του (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005).  Το 

«Μοντέλο της σύσκεψης της τάξης» (classroom meeting) και το «Μοντέλο της αυτό-

πραγμάτωσης» (self-actualization) είναι δύο ενδεικτικά διδακτικά μοντέλα ανάπτυξης 

προσωπικών χαρακτηριστικών.   

(γ) Στα μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη 

στο μαθητή δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή, 

να συμβιώνει ομαλά και να συνεργάζεται με τους άλλους. Τέτοιες δεξιότητες μπορεί να 

είναι η κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων, η διερεύνηση αμφιλεγόμενων 

κοινωνικών θεμάτων και η επίλυση συγκρούσεων (Joyce, Calhoun & Hopkins, 2000).  

Μερικά διδακτικά μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων είναι το «Μοντέλο της 

συνεργατικής διερεύνησης» (group investigation), το μοντέλο της εργαστηριακής 

διδασκαλίας» (laboratory method), το «Μοντέλο της υπόδυσης ρόλων» (role playing) και 

το «Μοντέλο της θετικής αλληλεξάρτησης» (positive interdependence) (Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2005).   

(δ) Στα μοντέλα συμπεριφοράς, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον καθορισμό σαφών 

στόχων, γνωστικού κυρίως περιεχομένου, και από τη συστηματικότητα με την οποία 

επιδιώκεται η επίτευξή τους (Joyce & Weil, 2004).  Τέτοια μοντέλα είναι το «Μοντέλο της 

κατάκτησης της μάθησης» (mastery learning) και το «Μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας» 

(direct teaching).  Τα μοντέλα αυτά βασίζονται συμπεριφοριστικές αντιλήψεις για τη 

μάθηση ή σε αντιλήψεις που θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία απόκτησης της γνώσης. 

 Είναι εμφανές ότι τα διδακτικά μοντέλα που έχουν προαναφερθεί έχουν 

διαφορετική φιλοσοφική βάση και απορρέουν από διαφορετικές αρχές και θεωρίες της 

ψυχολογίας.  Για παράδειγμα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μοντέλα της συμπεριφοράς 

συνάδουν κυρίως με τις αρχές του συμπεριφορισμού, ενώ από την άλλη τα μοντέλα της 

επεξεργασίας πληροφοριών και τα μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 

στηρίζονται κυρίως στις «νέες» θεωρίες μάθησης, όπως είναι για παράδειγμα η θεωρία της 

εποικοδόμησης και η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού.  Η αναλυτική 

παρουσίαση όλων των μοντέλων που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν εξυπηρετεί τους 

στόχους της παρούσας έρευνας.  Για το λόγο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο θα 
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παρουσιαστούν αρχικά τα μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, δύο 

παρεμφερή διδακτικά μοντέλα τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη διδακτική 

πρακτική και τα οποία συνάδουν με τη θεωρία του συμπεριφορισμού. Ακολούθως, θα 

παρουσιαστούν κάποιες βασικές αρχές των νέων θεωριών μάθησης και κυρίως της 

θεωρίας της εποικοδόμησης και θα αναλυθεί το πώς αυτές οι θεωρίες επηρέασαν τη 

διδακτική πράξη, ποιες διδακτικές δεξιότητες σχετίζονται με αυτές καθώς και κάποια 

διδακτικά μοντέλα που συνάδουν με τις συγκεκριμένες θεωρίες.  

  

 Το Μοντέλο Άμεσης Διδασκαλίας (Direct Instruction Model) 

Στον τομέα της ΕΕΑ υπάρχει μεγάλη παράδοση στην έρευνα για την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού.  Η κύρια συνεισφορά του Gage (1963) ήταν το 

γεγονός ότι για πρώτη φορά επεσήμανε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά της διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και στα αποτελέσματα 

των μαθητών του. Η συγκεκριμένη θέση οδήγησε στη διεξαγωγή μιας σειράς ερευνών για 

διερεύνηση της επίδρασης της διδασκαλίας στη μάθηση, τα αποτελέσματα των οποίων 

συνοψίζονται από την Rosenshine (1976) και  τους Brophy και Good (1986) σε μια σειρά 

διδακτικών συμπεριφορών, που φάνηκε να έχουν συστηματικά θετική σχέση με την 

επίδοση των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι Brophy και Good (1986) παραθέτουν τις 

ακόλουθες αποτελεσματικές διδακτικές συμπεριφορές:  

 Η ποσότητα και ο ρυθμός της διδασκαλίας.  

 Η διδασκαλία στο σύνολο της τάξης/η εργασία σε μικρές ομάδες. 

 Η δόμηση των πληροφοριών. 

 Οι τεχνικές των ερωτήσεων. 

 Η αντίδραση στις απαντήσεις των μαθητών. 

 Η παράθεση πρακτικής εξάσκηση και κατ’ οίκον εργασίας. 

 

Μέσα από τον συγκερασμό των κυριότερων ερευνητικών συμπερασμάτων που προέκυψαν 

από τις προαναφερθείσες έρευνες σε σχέση με το χρόνο, την ύλη που καλύπτεται από τον 

εκπαιδευτικό, την ομαδική εργασία, τις τεχνικές ερωτήσεων και την ανατροφοδότηση που 

παρέχεται στους μαθητές , αναπτύχθηκε το Μοντέλο Άμεσης Διδασκαλίας (ΜΑΔ) (Direct 

Instruction Model) (Becker & Carnine, 1981; Rosenshine, 1983).  Το συγκεκριμένο 

μοντέλο κάποιες φορές αναφέρεται και ως Δομημένη Διδακτική Προσέγγιση (Structured 
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Το ΜΑΔ δίνει έμφαση στη δόμηση της μαθησιακής διαδικασίας από τον 

εκπαιδευτικό, στο συχνό έλεγχο της μάθησης, στην παροχή ανατροφοδότησης και στο 

ψηλό επίπεδο κατάκτησης της γνώσης, στοιχεία που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των μαθητών (Rosenshine, 1983; Scheerens & Bosker, 1997).  Σύμφωνα 

με τους Corno and Snow (1986), «θα μπορούσε να λεχθεί ότι η άμεση διδασκαλία 

αντιπροσωπεύει περισσότερο την  προσπάθεια του εκπαιδευτικού να ελέγχει και να 

κατευθύνει την προσοχή των μαθητών στην τάξη και την προσήλωσή τους στην επίτευξη 

των διδακτικών στόχων και όχι το να αφεθούν ή να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να 

αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους συμπεριφοράς» (σελ. 622).  Τα τυπικά 

χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας με βάση το ΜΑΔ είναι η οργάνωσή 

της σε μικρά διαδοχικά στάδια (εκτελούμενα με μεγάλη ακρίβεια και με γρήγορο ρυθμό), 

ο μεγάλος βαθμός καθοδηγούμενης πρακτικής εξάσκησης και εξατομικευμένης εργασίας, 

η συνεχής αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και η παροχή της κατάλληλης 

ανατροφοδότησης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005; Rosenshine & Stevens, 1986).  Η νέα 

γνώση στα πλαίσια αυτής της διδακτικής προσέγγισης αποσαφηνίζεται και μελετάται μέσα 

από τη συχνή επανάληψη και την πρακτική εξάσκηση μέχρι να κατακτηθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό  (Anderson, 1989; Rosenshine & Stevens, 1987).  Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Κασσωτάκης & Φλουρής (2005) στα πλαίσια της άμεσης 

διδασκαλίας, αν «οι μαθητές δεν καταφέρουν να κατακτήσουν κάποια ενότητα, τότε αυτή 

απλοποιείται και χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα.  Οι μαθητές τα επαναλαμβάνουν, 

μέχρις ότου γίνουν κύριοι της επιδιωκόμενης μάθησης» (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005, 

σελ. 369). 

Έτσι, σε ένα τυπικό μάθημα με βάση το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας γίνεται  

αρχικά ανασκόπηση της προϋπάρχουσας σχετικής γνώσης, κατά τη διάρκεια της οποίας 

ανακεφαλαιώνονται τα όσα έχουν διδαχτεί στα προηγούμενα μαθήματα, ελέγχεται η κατ’ 

οίκον εργασία και ακολούθως διδάσκεται ό,τι θεωρείται απαραίτητο για να καλυφθούν τα 

κενά που εντοπίστηκαν (Βεντούρης, 2005). Στο κύριο μέρος του μαθήματος 

παρουσιάζονται αρχικά οι στόχοι και ακολούθως η νέα γνώση διδάσκεται σε μικρά 

βήματα, παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση και δίνεται 

έμφαση στη σαφήνεια του λόγου που χρησιμοποιείται (Joyce & Weil, 1986).  Μετά την 

παρουσίαση της νέας γνώσης ακολουθεί η πρακτική εξάσκηση και η αξιολόγηση του 

βαθμού κατάκτησης της νέας γνώσης.  Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός αναθέτει μικρές 

εργασίες, υποβάλλει πολλές ερωτήσεις, φροντίζει ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται στη 

διαδικασία και παρέχει συνεχείς ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση μέχρις ότου όλοι οι 

μαθητές να κατακτήσουν το θέμα που διδάσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό (Βεντούρης, 
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2005).  Σημαντικό χαρακτηριστικό της άμεσης διδασκαλίας είναι επίσης η ατομική 

εργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές να 

ξεκινούν αμέσως και να εργάζονται συνέχεια.  Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός 

επιτρέπει στους μαθητές να βοηθούν ο ένας τον άλλο.  Τέλος, ο εκπαιδευτικός δίνει συχνά 

ανατροφοδότηση, διορθώνει άμεσα τα λάθη που γίνονται και παροτρύνει διαρκώς τους 

μαθητές του (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005). 

 

To Μοντέλο Ενεργούς διδασκαλίας (active teaching) 

Ένα παρεμφερές μοντέλο είναι το μοντέλο της Ενεργούς Διδασκαλίας, το οποίο δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην ανάμειξη των μαθητών στη διαδικασία της διδασκαλίας και 

μάθησης (Creemers, 2006).  Διαφοροποιείται από το ΜΑΔ στο ότι ο εκπαιδευτικός δεν 

αναλώνει το διδακτικό χρόνο μιλώντας για διαδικαστικά θέματα (για παράδειγμα, στο  να 

δώσει σαφείς οδηγίες και να κατευθύνει τη μάθηση, όπως συμβαίνει στο ΜΑΔ), αλλά 

κυρίως μιλώντας για ακαδημαϊκά ζητήματα (για παράδειγμα, απευθύνει ερωτήσεις προς 

τους μαθητές, παρέχει ανατροφοδότηση και παραθέτει σε κάποιο βαθμό διάλεξη) (Brophy 

& Good, 1986). Βασική αρχή του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν 

περισσότερο όχι αν εργάζονται από μόνοι τους, αλλά αν στο μεγαλύτερο μέρος του 

διδακτικού χρόνου υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, 

καθώς και στους μαθητές μεταξύ τους (Scheerens & Bosker, 1997). Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού δεν είναι παθητικός, αλλά αναμένεται να οργανώνει μαθησιακές 

δραστηριότητες να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση ή/και να εποπτεύει την εργασία των 

μαθητών του. Έτσι, στα πλαίσια αυτού του είδους διδασκαλίας ο  εκπαιδευτικός 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και κατά τη διάρκειά της μπορεί να ασχολείται με 

διάφορες διδακτικές δραστηριότητες, όπως με το να ενθαρρύνει τη συζήτηση που γίνεται 

στην τάξη, να παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές για την ατομική ή την ομαδική 

τους εργασία, να δίνει ή να επεξηγεί οδηγίες για τις μαθησιακές δραστηριότητες και να 

ρυθμίζει το ρυθμό και την πρόοδο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην τάξη  

(Anderson et al., 1979; Brophy & Good, 1986; Evertson et al.,1980). 

 

Έρευνα για το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας και για το μοντέλο της ενεργούς 

διδασκαλίας 

Έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της άμεσης 

διδασκαλίας, κατέδειξαν ότι το ΜΑΔ είναι ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διδασκαλίας 

(Kirschner, Sweller, and Clark, 2006) ειδικότερα για μικρά παιδιά ή για τα παιδιά με 

χαμηλή επίδοση (Baumann, 1988; Becker & Carnine, 1981; Dixon et al., 1992, 1998; 
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Houtveen & van de Grift, 2006; Houtveen et al., 2004; Kameenui & Carnine, 1988; 

Kyriakides, 2006; Kyriakides et al., 2002; Muijs & Reynolds, 2003; Rosenshine, 1986; 

Veenman, 1992).  Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Mortimore et al. 

(1988) η πολύ καλά δομημένη διδασκαλία έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα των Confrey και Good (1981) η 

επανάληψη και η ενασχόληση με δραστηριότητες εξάσκησης σε μεγάλο μέρος του 

διδακτικού χρόνου είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά με χαμηλή επίδοση. Παράλληλα, 

σύμφωνα με άλλους ερευνητές (Borg, 1980; Kindsvatter et al., 1988) οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί οργανώνουν πολύ καλά τα μαθήματά τους, ώστε να αξιοποιούν χρόνο τόσο 

με το σύνολο των μαθητών στην τάξη, όσο και με μικρές ομάδες μαθητών ή 

εξατομικευμένα με κάποιους μαθητές.  Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα αν παρέχουν διορθωτική εργασία.   

 Πολύ σημαντικό στοιχείο φάνηκε επίσης να είναι ο χρόνος στον οποίο οι μαθητές 

παραμένουν γνωστικά ενεργοί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (pupil 

engagement during an allocated time) (Denham & Lieberman, 1980; Fisher et al., 1980; 

Rosenshine & Berliner, 1978). Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τη διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (Rosenshine, 1980; Rosenshine & 

Berliner, 1978) και ότι ο βαθμός και η χρονική διάρκεια της ουσιαστικής ενασχόλησης 

των μαθητών με τις μαθησιακές δραστηριότητες σχετίζεται άμεσα και θετικά με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Denham & Lieberman ,1980). 

Ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να στηρίζουν επίσης χαρακτηριστικά της ενεργούς 

διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση των μαθητών 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας (Creemers, 1994).  Οι  

Anderson et al. (1979) βρήκαν ότι το ποσοστό των αλληλεπίδρασεων δασκάλου-μαθητών  

(κυρίως ερωτήσεις-απαντήσεις) στο οποίο οι μαθητές έδιναν τη σωστή απάντηση 

σχετίζεται θετικά με την επίδοση των μαθητών.  Οι Evertson et al. (1980) παράλληλα, 

μέσα από έρευνά τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση της συζήτησης κατά τη 

διδασκαλία σχετίζεται σημαντικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.  

Διαπίστωσαν επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αποδοχής 

των ιδεών των μαθητών από τον εκπαιδευτικό και της επίδοσής τους στα μαθηματικά.  

Επιπλέον, η Rosenshine (1980) μέσα από έρευνά της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 

βαθμός στον οποίο οι μαθητές εμπλέκονται στην εκτέλεση ενός μαθησιακού έργου 

αυξάνεται όταν ο εκπαιδευτικός κατευθύνει ενεργά τις δραστηριότητες και ότι ο βαθμός 

εμπλοκής των μαθητών κατά την εκτέλεση ατομικής εργασίας μεγιστοποιείται, αν ο 

εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά ουσιωδώς με τους μαθητές.   
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 Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές ασκούν κριτική στο μοντέλο της ΜΑΔ και στο 

μοντέλο της ενεργούς διδασκαλίας. Η κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός ότι τα δύο αυτά 

μοντέλα έχουν ως επίκεντρο τον εκπαιδευτικό και όχι το μαθητή (Capon & Kuhn, 2004; 

Kuhn & Dean, 2005). Παράλληλα, τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν μόνο 

συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες που προτείνουν τα μοντέλα αυτά  (όπως για 

παράδειγμα τη δόμηση της διδασκαλίας, τη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και την 

αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή μέσα από την υποβολή ερωτήσεων) και όχι τα μοντέλα 

στην ολότητά τους. Επίσης, μια από τις σημαντικότερες κριτικές που δέχονται τα δύο αυτά 

μοντέλα είναι ότι οι έρευνες που έχουν γίνει για εγκυροποίηση των χαρακτηριστικών τους 

επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στα γνωστικά αποτελέσματα και εξετάζεται σε ελάχιστο 

βαθμό η επιτυχία τους στην ανάπτυξη του συναισθηματικού τομέα ή των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων των μαθητών (Boekaerts, DeKoning & Vedder 2006; Flum & Kaplan, 2006; 

Hidi & Renninger 2006; Winne, 2005).  

 Γενικότερα, φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα συνάδουν με θεωρίες μάθησης, 

οι οποίες δίνουν έμφαση στην αναπαραγωγή της γνώσης, γι’ αυτό και προωθούν την 

ανάπτυξη κυρίως των βασικών δεξιοτήτων.  Είναι γεγονός, ότι οι βασικές αυτές γνώσεις 

και δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η ανάγνωση, η γραφή και οι μαθηματικοί 

υπολογισμοί, θεωρούνται ως απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη πολιτών που να 

είναι ικανοί να συμμετέχουν στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους 

(Creemers, 2006). Ωστόσο, πέρα από αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες, υπάρχουν και 

κάποιες άλλες ικανότητες, οι οποίες θεωρούνται ως βασικές προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική και ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στο κοινωνικό σύστημα.  Τέτοιες 

δεξιότητες είναι για παράδειγμα οι ηθικές αξίες και οι κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και οι 

ανώτερες νοητικές λειτουργίες, όπως η αξιολόγηση και η σύνθεση των πληροφοριών, η 

λύση προβλήματος και η δημιουργική σκέψη (Κουτσελίνη, 1999; Koutselini, 1997, 2010; 

Kuhn, 2005; Kuhn & Park, 2005).  Απαραίτητη επίσης θεωρείται η ανάπτυξη ικανοτήτων 

αυτόνομης δια βίου μάθησης, όπως είναι η μεταγνώση και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση 

(Koutselini, 1997; Κουτσελίνη, 1999, 2001).  Όπως τονίζει όμως ο Creemers (2006), η 

έρευνα καταδεικνύει ότι για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι απαραίτητο να 

ειδωθεί η διδασκαλία και η μάθηση από διαφορετική οπτική γωνία: μέσα από την 

αξιοποίηση στοιχείων που συνάδουν με τις νέες γνωστικές θεωρίες μάθησης.   

 Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναλυτική περιγραφή των «νέων» 

θεωριών μάθησης (όπως είναι η θεωρία της εποικοδόμησης), καθώς και των διδακτικών 

δεξιοτήτων και διδακτικών μοντέλων που συνάδουν με τις συγκεκριμένες θεωρίες. Βασική 

θέση της παρούσας έρευνας ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, είναι ότι η 
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αποτελεσματική διδασκαλία προκύπτει από το συνδυασμό παραγόντων που συνάδουν 

τόσο με τα μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, όσο και με την 

εποικοδομητική διδακτική οπτική. Για το λόγο αυτό στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται 

επίσης συζήτηση για τα κοινά σημεία των διδακτικών προσεγγίσεων που συνάδουν με τον 

εποικοδομητισμό με τις διδακτικές προσεγγίσεις της άμεσης και της ενεργούς 

διδασκαλίας, καθώς και για τη σημασία συνδυασμού τους σε ένα πλαίσιο 

αποτελεσματικής διδασκαλίας. 

 

Η συμβολή των θεωριών μάθησης στην επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας 

Οι «νέες» θεωρίες μάθησης - Η θεωρία της εποικοδόμησης 

Ιστορικά, όπως αναφέρει ο Mayer (1992) υπήρξαν τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις 

για τη μάθηση τον τελευταίο αιώνα: η μάθηση ως ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα 

(συμπεριφορισμός), η μάθηση ως απόκτηση της γνώσης και η μάθηση ως οικοδόμηση της 

γνώσης.   

 Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, τη συμπεριφοριστική, η μάθηση συμβαίνει 

μέσα από τις συσχετίσεις που κάνει το εκπαιδευόμενο άτομο ανάμεσα σε ένα ερέθισμα και 

μια αντίδραση.  Ο ρόλος του ατόμου είναι να δέχεται παθητικά τις αμοιβές για τις σωστές 

του απαντήσεις ή για την ορθή εκτέλεση ενός απλού μαθησιακού έργου, καθώς και τις 

ποινές για τις λανθασμένες του αντιδράσεις (Gross, 1992).  Από την άλλη ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί μαθησιακά περιβάλλοντα που να ανταποκρίνονται σε 

αυτή τη διαδικασία και να δίνει την ανάλογη ανατροφοδότηση στα εκπαιδευόμενα άτομα. 

Η προσέγγιση αυτή κυριαρχούσε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα (Mayer, 1999) και 

συνδέεται, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, με τις πιο απλές δεξιότητες 

διδασκαλίας που αναφέρονται στο ΜΑΔ, όπως είναι η δόμηση της διδασκαλίας και η 

διαχείριση του διδακτικού χρόνου. 

 Η δεύτερη προσέγγιση, δηλαδή η μάθηση ως απόκτηση της γνώσης,  βασίζεται 

στην ιδέα ότι η μάθηση συμβαίνει όταν ο μανθάνοντας τοποθετήσει νέα γνώση στην 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Αυτή η προσέγγιση αναπτύχθηκε και κυριάρχησε στις δεκαετίες 

1950, 1960 και 1970, μέσα από εργαστηριακές έρευνες για την ανθρώπινη μάθηση σε 

τεχνητά περιβάλλοντα (Mayer, 1992).  Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου ατόμου ήταν η 

παθητική κατάκτηση πληροφοριών, οι οποίες είτε παρουσιάζονταν από τον εκπαιδευτικό 

είτε υπήρχαν σε βιβλία που διάβαζε το ίδιο το άτομο. Έτσι, σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, η γνώση μπορούσε να μεταφερθεί άμεσα από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, γι’ αυτό 

και ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν να δημιουργήσει τέτοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα 
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οποία ο μαθητής να έρχεται σε επαφή με μεγάλες ποσότητες πληροφοριών (Gross, 1992).  

Σε αυτή την προσέγγιση στηρίζεται κατά κύριο λόγο το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας. 

Με την παραδοχή ότι ο συμπεριφορισμός και η μάθηση ως κατάκτηση της γνώσης 

απέτυχαν να δώσουν επαρκείς πληροφορίες για τη ανθρώπινη νόηση, αναπτύχθηκε γύρω 

στο 1960 και κυριάρχησε στις δεκαετίες του 1980 και 1990, η γνωστική ψυχολογία.  Οι 

ρίζες της εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του ’60, και συγκεκριμένα στην πρώιμη 

δουλειά των Vygotsky, Piaget και των ψυχολόγων της Gestalt psychology. Σε αντίθεση με 

το συμπεριφορισμό, οι γνωστικοί ψυχολόγοι επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους αρχικά 

στις γνωστικές διαδικασίες και αργότερα στη νοητική αναπαράσταση και στις γνωστικές 

δομές (ασχολήθηκαν σε μικρό βαθμό όμως με τη διδασκαλία που προωθεί τις διαδικασίες 

αυτές) (Mayer, 1999). Οι θέσεις της συγκεκριμένης θεωρίας στηρίζονται στα 

αποτελέσματα επισταμένων ερευνών για την ανθρώπινη νόηση, οι οποίες έγιναν σε 

πραγματικές συνθήκες (Collins, Brown & Newman, 1989). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

των συγκεκριμένων ερευνών διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης του κόσμου, καθώς και 

διαφορετικοί τρόποι επεξεργασίας των αναπαραστάσεων του κόσμου είναι εμφανείς σε 

διάφορα στάδια της ανάπτυξης του ατόμου και διαφέρουν από άτομο σε άτομο.  Αυτές οι 

νοητικές αναπαραστάσεις (σχήματα), στηρίζουν την επεξεργασία των πληροφοριών, την 

αντίληψη και την οργάνωση του εαυτού, την ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση 

προβλημάτων και γενικότερα, τις ποιοτικές αλλαγές που παρατηρούνται στο άτομο στα 

πλαίσια της γνωστικής του ανάπτυξης (Bransford, Brown & Cocking, 2000; Collins, 

Brown & Newman, 1989;Koutselini, 1997; Κουτσελίνη, 2001, 2008; Mayer, 1999). 

  Με την περαιτέρω ανάπτυξη της γνωστικής ψυχολογίας προέκυψαν «νέες» ιδέες, 

οι περισσότερες από τις οποίες δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

γνωστικών θεωριών.  Για παράδειγμα, αναπτύχθηκε η θεωρία της εποικοδόμησης, η οποία 

δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η ανθρώπινη μάθηση είναι μια ενεργητική εποικοδομιστική 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο που έχει νόημα για το 

εκπαιδευόμενο άτομο(Marzano, 2004; Vosniadou, 1994; Weinsteinz & Mayer, 1986).  

Δίνει επίσης έμφαση στην ευθύνη του ίδιου του ατόμου για την πορεία της δικής του 

μαθησιακής διαδικασίας μέσα από την έννοια της μεταγνώσης και της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης (self-regulation) (Boekaerts, 1999; Flavell, 1985; Koutselini, 1997; Κουτσελίνη, 

1995, 2008; Koutselini & Hadjiyianni, 2000; Loizidou & Koutselini, 2007; Nelson & 

Narens, 1994).  

 Η θεωρία του «κοινωνικού εποικοδομητισμού», μια παρεμφερής θεωρία που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του εποικοδομητισμού, υποστηρίζει πως, το περιβάλλον στο 

οποίο συντελείται η μάθηση είναι εξίσου σημαντικό όσο και η μάθηση από μόνη της 
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(Gross, 1992). Και αυτό γιατί, όπως τονίζει ο McMahon (1997), η μάθηση δεν είναι μια 

διαδικασία που συμβαίνει μόνο μέσα στο μυαλό, ούτε είναι μια παθητική διαδικασία 

ανάπτυξης που συντελείται από την επίδραση που ασκούν πάνω στο άτομο εξωτερικές 

δυνάμεις, αλλά η πραγματική μάθηση συμβαίνει όταν τα άτομα εμπλέκονται σε 

κοινωνικές δραστηριότητες (Di Vesta, 1987; Prawat & Floden 1994; Von 

Glasersfeld,1989). Επομένως, τα παιδιά αναπτύσσουν τη σκέψη τους μέσα από την 

αλληλεπίδραση που έχουν με τους συνομήλικους τους, τους ενήλικες και το φυσικό 

περιβάλλον (Duffy & Jonassen, 1992).  Η θέση αυτή βασίζεται στη θεωρία του Vygotsky 

(1978), ο οποίος συνδέει τη μάθηση με την κοινωνική αλληλεπίδραση, μέσα από την 

έννοια της «ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης» (zone of proximal development). Υπάρχει 

δηλαδή, σύμφωνα με τον Vygotsky, απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό (actual) επίπεδο 

ανάπτυξης (που καθορίζεται από το επίπεδο των προβλημάτων στο οποίο το άτομο μπορεί 

να ανταποκριθεί με επιτυχία από μόνο του), και στο δυνητικό (potential) επίπεδο 

ανάπτυξης, το οποίο καθορίζεται από το επίπεδο των προβλημάτων που μπορεί να 

επιλύσει το άτομο κάτω από την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή μέσα από την συνεργασία 

του με πιο ικανά άτομα (Vygotsky, 1978). Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη θέση 

του κοινωνικού εποικοδομητισμού συνάδει σε κάποιο βαθμό και με τις αρχές του 

μοντέλου της ενεργούς διδασκαλίας, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού με τους μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους.  

 Γενικότερα, παρόλο που χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για να περιγράψουν 

τις «νέες» ιδέες, κοινή τους θέση είναι ότι για να επιτευχθεί η μάθηση (δηλαδή να μεταβεί 

το άτομο από το επίπεδο του αρχάριου σε ένα τομέα στο επίπεδο του εμπειρογνώμονα 

στον τομέα αυτό), πρέπει το εκπαιδευόμενο άτομο να αποκτήσει μια μαθησιακή διάθεση 

(learning disposition), η οποία να εμπερικλείει τα ακόλουθα συστατικά: (α) μια 

εξειδικευμένη γνωσιολογική βάση, η οποία αναφέρεται σε γεγονότα, σύμβολα, 

συμβάσεις, ορισμούς, φόρμουλες, έννοιες, κανόνες και άλλα στοιχεία, τα οποία 

συνθέτουν το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου τομέα (για παράδειγμα των 

μαθηματικών), (β) μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

για τον αυτο-ρυθμιζόμενο σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση των μαθησιακών 

διαδικασιών και (γ) συναισθηματικά στοιχεία (affective aspects), όπως για παράδειγμα 

θετικές στάσεις απέναντι σε ένα γνωστικό αντικείμενο (De Corte, 1996; De Corte & 

Greer, 1996; Perkins, 1991). 
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Διδακτικές δεξιότητες που συνάδουν με τη θεωρία της εποικοδόμησης 

Στην εκπαιδευτική ψυχολογία θεωρείται ότι η διδασκαλία και η μάθηση είναι δύο 

διαδικασίες που συνδέονται μεταξύ τους με πολύπλοκο τρόπο (Mayer, 2003; Shuell, 1993; 

Vermunt & Verloop, 1999) και ότι οι διδακτικές διαδικασίες θα πρέπει να ενημερώνονται 

από τη γνώση που προκύπτει στον τομέα της ψυχολογίας για το πώς οι μαθητές μαθαίνουν 

(Alexander & Murphy, 1998; Bransford, Brown, & Cocking, 1999; Glaser, 1991; Lambert 

& McCombs, 1998; Mayer, 2003; Shuell, 1993).  Έτσι, σύμφωνα με τους Verschaffel και 

De Corte (1998), το κύριο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας που συνάδει με τις αρχές της 

θεωρίας της εποικοδόμησης είναι η διεύρυνση (expansion) των στόχων της. Η διδασκαλία 

θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της μαθησιακής διάθεσης και όχι στην μεταφορά της 

γνώσης από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή.  Συγκεκριμένα, βασικές αρχές της διδασκαλίας 

που συνάδουν με τη θεωρία της εποικοδόμησης είναι οι ακόλουθες: 

 Έμφαση στην προϋπάρχουσα γνώση:  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κουτσελίνη 

(2008), η μάθηση στα πλαίσια του εποικοδομητισμού είναι συσσωρευτική,  αφού η 

προηγούμενη γνώση είναι αποφασιστικός παράγοντας για τη μάθηση που θα 

προκύψει. Η προηγούμενη γνώση διαμορφώνεται με βάση τις εμπειρίες που αποκτά το 

άτομο στα πλαίσια του οικογενειακού και του ευρύτερα κοινωνικο-πολιτιστικού του 

περιβάλλοντος. Όταν η προϋπάρχουσα γνώση δεν είναι πλήρης και ακριβής τότε 

απαιτείται η παρέμβαση του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα βοηθήσει στη διαφοροποίηση 

των γνωστικών σχημάτων και συνεπώς στη διόρθωση των παρανοήσεων (Choi & 

Hannafin, 1995; Koutselini, 2003; Koutselini, 1997; Κουτσελίνη, 1999).  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης γίνεται και στα πλαίσια μιας 

πιο παραδοσιακής διδασκαλίας, αλλά μόνο ως αφόρμηση για το μάθημα και όχι ως 

συστηματική προσπάθεια εντοπισμού και διόρθωσης των παρανοήσεων των μαθητών 

(Κουτσελίνη, 2001). 

 

 Έμφαση στη διαδικασία και στο προϊόν της μάθησης: Σε αυτή την παιδο-κεντρική 

προσέγγιση (μια βασική αρχή για την εκπαίδευση με ρίζες από τη θεωρία του Dewey) 

η έμφαση είναι στο πώς να επιτευχθεί η γνωστική αλλαγή στους μαθητές και όχι στο 

πώς να καλυφθεί η ύλη όπως συμβαίνει στα υλοκεντρικά συστήματα εκπαίδευσης 

(Koutselini, 2010; Mayer, 1999).   

 Προώθηση τόσο της μεταφοράς όσο και της διατήρησης της γνώσης (enabling transfer 

as well as retention): Η οικοδομιστική προσέγγιση στηρίζεται στην αρχή ότι οι  

μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και όχι απλά να την 
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αποθηκεύουν στη μνήμη τους.  Θεωρείται παράλληλα ότι η μάθηση που έχει νόημα για 

τους μαθητές και η βαθιά κατανόηση της γνώσης είναι προτιμότερες από τη μηχανική 

αποστήθιση των πληροφοριών (Gross, 1992; Koutselini, 1997).  Η συγκεκριμένη θέση 

έχει βαρύνουσα σημασία στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας και έχει τις ρίζες της 

στις απόψεις των ερευνητών της Gestalt Psychology (για παράδειγμα, βλέπε 

Wertheimer, 1954).  Το σήμα κατατεθέν της βαθιάς κατανόησης είναι η ικανότητα 

μεταφοράς της γνώσης σε νέες καταστάσεις, γι’ αυτό και η διδασκαλία θα πρέπει να 

παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα.  Η Κουτσελίνη 

(2001) τονίζει ότι για να υπάρξει μετασχηματισμός της γνώσης, θα πρέπει να 

προηγηθεί η γνώση των πυρηνικών πληροφοριών, εννοιών και δεξιοτήτων. Ωστόσο, η  

θέση των ψυχολόγων για τη μεταφορά της γνώσης έχει δεχτεί κριτική, αφού οι 

γνωστικοί ψυχολόγοι δεν έχουν αποδείξει εμπειρικά ότι η δεξιότητα μεταφοράς της 

γνώσης μπορεί να κατακτηθεί από όλους τους μαθητές (Mayer, 1992).  

 

 Προώθηση του πώς μαθαίνουν οι μαθητές και όχι μόνο του τι μαθαίνουν (promoting 

how to learn as well as what is learned): Με βάση την προσέγγιση της διδασκαλίας 

που συνάδει με τη θεωρία της εποικοδόμησης, η διδασκαλία θα πρέπει να στοχεύει όχι 

μόνο στην  κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές, αλλά και στο να μάθει ο 

μαθητής πώς να μαθαίνει (όπως και στο πώς να θυμάται και στο πώς να σκέφτεται) 

(Κουτσελίνη, 1991, 1995, 2001).  Γι’ αυτό και ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας 

της διδασκαλίας και της μάθησης περιλαμβάνει τη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 

και γνωστικών διαδικασιών, όπως είναι η διαδικασία της επιλογής, της οργάνωσης και 

της αφομοίωσης των πληροφοριών, καθώς και τεχνικές για συντονισμό και έλεγχο 

αυτών των διαδικασιών (Pressley, 1990; Weinstein & Mayer, 1985).  

 

 Δυναμική αξιολόγηση της μάθησης: Μέσα στα πλαίσια της νέας εποικοδομητικής 

προσέγγισης της διδασκαλίας εισάγεται η έννοια της δυναμικής αξιολόγησης, η οποία 

διαφέρει κατά πολύ από τη συμβατική αξιολόγηση των δοκιμίων, και η οποία αποτελεί 

έναν τρόπο για αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτήτων των μαθητών (Holt & 

Willard-Holt, 2000). Η αλληλεπιδραστική φύση της μάθησης επεκτείνεται και στην 

αξιολόγηση και έτσι αντί η αξιολόγηση να θεωρείται ως μια διαδικασία που 

διενεργείται μόνο από ένα άτομο, τον εκπαιδευτικό, θεωρείται πλέον ως μια διπλής 

κατεύθυνσης διαδικασία που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού μαθητή 

(Mayer, 1999).  Με τον τρόπο αυτό δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαμορφωτική 

αξιολόγηση (formative assessment) και συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως ο ρόλος του 
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αξιολογητή είναι να διαπιστώσει τόσο το αρχικό επίπεδο του αξιολογούμενου και να 

τον βοηθήσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης, όσο και τις 

αδυναμίες του και να δώσει την κατάλληλη ανατροφοδότηση, η οποία θα λειτουργήσει 

ως άμεση βάση για περαιτέρω ανάπτυξη (Κασσωτάκης, 2005; 2010; Κασσωτάκης & 

Βαμβουκά, 2008; Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005).  Έτσι, η αξιολόγηση και η μάθηση 

γίνονται αξεδιάλυτες διαδικασίες (Choi & Hannafin, 1995; Κασσωτάκης, 1999).    

Γενικότερα, ο εκπαιδευτικός που στοχεύει στην αξιοποίηση των σύγχρονων θεωριών 

μάθησης πρέπει να λειτουργεί κυρίως ως διευκολυντής της μάθησης (Κουτσελίνη,1992; 

2001; 2008; Simons et al., 2000).  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή μιας 

σειράς τεχνικών, οι οποίες αναπτύχθηκαν πρόσφατα από τους ερευνητές και θεωρούνται 

πως προωθούν την ανάπτυξη της μαθησιακής διάθεσης (learning disposition) των 

μαθητών.  Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (Choi & Hannafin, 1995; 

Collins et al., 1989; Savery  & Duffy, 1995;Von Glasersveld, 1998): 

1. Προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης: η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης αποτελεί ίσως τον πυρήνα της διδασκαλίας που συνάδει με τον 

εποικοδομητισμό. Η συγκεκριμένη έννοια εμφανίστηκε από τα πρώτα στάδια των 

εποικοδομητικών θεωριών και βασική της ιδέα είναι ότι οι μαθητές θα πρέπει να 

αναλάβουν την  ευθύνη για τη δική τους μάθηση και θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 

στη μαθησιακή διαδικασία (Κουτσελίνη, 1991, 1992; Zimmerman, 1990). Τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για την αυτορυθμιζόμενη 

μάθηση, οι οποίες ποικίλουν ως προς το σημείο εστίασης.  Αναλυτικότερα, ξεκινώντας 

από τη δεκαετία του 1970,  εντοπίζονται θεωρίες, οι οποίες προσανατολίζονται στην 

ανάπτυξη των γνωστικών στρατηγικών.  Προχωρώντας στη δεκαετία του 1990, 

βρίσκουμε θεωρίες, οι οποίες εστιάζονται στη μεταγνωστική ανάπτυξη του ατόμου. 

Τέλος, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή, εντοπίζονται θεωρίες που εστιάζονται κυρίως 

σε στοιχεία της αυτορυθμιζόμενης μάθησης που σχετίζονται με το συναισθηματικό 

τομέα του ατόμου (Paris & Paris, 2001; Boekaerts & Corno, 2005).  

 Έτσι, σήμερα η αυτορυθμιζόμενη μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια έννοια που 

αποτελείται από τρεις λειτουργίες: τη γνωστική λειτουργία του ατόμου (cognition), τη 

μεταγνώση (meta-cognition) και την παρώθηση (motivation/affect).  Η γνωστική 

λειτουργία αφορά τις γνωστικές στρατηγικές επεξεργασίας των πληροφοριών, οι οποίες 

εφαρμόζονται για την εκτέλεση ενός μαθησιακού έργου.  Τέτοιες στρατηγικές είναι για 

παράδειγμα η προσοχή (attention), η δοκιμή (rehearsal), η επεξεργασία (elaboration).  

Η μεταγνώση σχετίζεται με τις στρατηγικές ελέγχου, διαχείρισης και ρύθμισης της 

γνωστικής λειτουργίας (control, monitoring and regulate cognition) (Brown, 1987; 
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Nelson & Narens, 1994; Koutselini, 1997; Κουτσελίνη, 1995, 2008; Κουτσελίνη & 

Θεοφιλίδης, 1998 Kuhn, 2000;). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Demetriou (2000) 

(στο Κουτσελίνη, 2008, σελ.97) «η μεταγνώση εκφράζει την αυτό-κατευθυνόμενη 

ενδοσκόπηση και αυτορύθμιση που προέρχεται από τη λειτουργία ενός υπεργνωστικού 

συστήματος που αναλαμβάνει την οργάνωση των άλλων γνωστικών συστημάτων».  

Τέλος, η παρώθηση και το συναισθηματικό μέρος της αυτορυθμιζόμενης μάθησης 

περιλαμβάνει όλες τις αντιλήψεις που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του σε σχέση με 

ένα έργο που έχει να εκτελέσει (motivational beliefs), όπως για παράδειγμα το αίσθημα 

αυτο-επάρκειας ή το βαθμό ενδιαφέροντος του ατόμου για το συγκεκριμένο έργο 

(Boekaerts, 1999). Και τα τρία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης είναι σημαντικά (Butler & Winne,1995).  Ωστόσο 

σύμφωνα με τους Schraw, Crippen και Hartley (2006), ο ρόλος της μεταγνώσης είναι ο 

πιο σημαντικός, «επειδή  διευκολύνει τα άτομα να παρατηρούν και να ελέγχουν το 

επίπεδο της γνώσης και των ικανοτήτων τους, να προγραμματίζουν και να αποδίδουν 

στο μέγιστο βαθμό διαθέτοντας περιορισμένους μαθησιακούς πόρους, και τέλος να 

αξιολογούν τη μαθησιακή τους διαδικασία»  (σελ. 116).  Η σημασία της μεταγνώσης 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι, η έρευνα για την αποτελεσματική διδασκαλία 

συνδέει τη μεταγνώση με την αποτελεσματικότητα κάθε προσπάθειας του 

εκπαιδευτικού για θεραπευτική εργασία και με την ικανότητα για δια βίου μάθηση και 

αυτομόρφωση (Κουτσελίνη, 2008; Loizidou & Koutselini, 2007; Weinstein & Mayer, 

1986).  Παράλληλα, όπως αναφέρει η Κουτσελίνη (2008) υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 

ότι η μεταγνώση δημιουργεί υψηλά επίπεδα κινήτρου, αυτοπεποίθηση και θετικό αυτο-

είδωλο. 

 Η ανάπτυξη της αυτορυθμιζόμενης μάθησης προϋποθέτει το συνδυασμό μιας 

σειράς τεχνικών και διδακτικών δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό. Καταρχήν οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέχουν στους μαθητές τους ευκαιρίες για επιλογή των 

μέσων και των υλικών που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 

ευκαιρίες για επιλογή των νοητικών αναπαραστάσεων και των στρατηγικών που θα 

τους βοηθήσουν να εκτελέσουν ένα μαθησιακό έργο ή ακόμα και επιλογή των 

μαθησιακών έργων που θα εκτελέσουν, του χώρου μέσα στην τάξη όπου θα εργαστούν 

και των ατόμων με τα οποία θα συνεργαστούν (Zimmerman, 1990).  Γενικότερα, 

πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες επιλογής για οτιδήποτε  αφορά τη διαδικασία της 

διδασκαλίας και της μάθησης (Perry et al., 2002). Μέσα από τις διάφορες επιλογές οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν διαρκώς το επίπεδο των δικών τους 
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γνώσεων, δεξιοτήτων και αναγκών, ώστε να κάνουν τις επιλογές που θα επιδράσουν 

θετικά και θα διευκολύνουν τη δική τους διαδικασία μάθησης (Winne, 2005). 

 Κατά δεύτερο, η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης προϋποθέτει την 

παροχή ευκαιριών στους μαθητές για έλεγχο του  βαθμού δυσκολίας (opportunities to 

control challenge) των μαθησιακών έργων (Boekaerts & Corno, 2005). Για 

παράδειγμα, στις μικρότερες τάξεις στις δραστηριότητες γλωσσικής έκφρασης θα 

μπορούσε να δίνεται η επιλογή στους μαθητές να ξεκινήσουν την εργασία τους 

ζωγραφίζοντας κάτι σχετικό με το θέμα που έχουν να γράψουν.  Με τον τρόπο αυτό τα 

παιδιά που δυσκολεύονται μπορούν να αποτυπώσουν εύκολα τις ιδέες τους εικονικά σε 

ένα πρώτο στάδιο.  Στη συνέχεια η ζωγραφιά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο 

αναφοράς,  πάνω στο οποίο να στηριχτούν οι μαθητές για να αποτυπώσουν τις ιδέες 

τους με προτάσεις. Παράλληλα όμως, ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει κατά πόσο ένας μαθητής έχει πετύχει τους στόχους που τέθηκαν και είναι 

έτοιμος να προχωρήσει σε ένα επόμενο στάδιο, παρέχοντας ταυτόχρονα το κατάλληλο 

κίνητρο στο παιδί για να προχωρήσει (Perry et al., 1999).  Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι 

ευκαιρίες για έλεγχο του βαθμού δυσκολίας των μαθησιακών έργων εξαρτώνται από 

το βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τη διδασκαλία του.  Συγκεκριμένα, 

πρέπει οι μαθησιακές δραστηριότητες να έχουν τον κατάλληλο βαθμό πρόκλησης για 

τον κάθε μαθητή ξεχωριστά ανάλογα με τις διαγνωσμένες μαθησιακές του ανάγκες 

(Koutselini, 2008; Κουτσελίνη, 2001, 2010; Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009).  

 Τρίτο, οι εκπαιδευτικοί που προωθούν την αυτορυθμιζόμενη μάθηση πρέπει να 

παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές για αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση (Perry 

& VandeKamp, 2000).  Η Κουτσελίνη (2008), τονίζει ότι «η αυτο-αξιολόγηση του 

τρόπου σκέψης και δράσης του μαθητή με βάση πολλαπλά κριτήρια, όπως ταχύτητα 

παραγωγής της γνώσης, συντομία, αποτελεσματικότητα, ορθότητα, αισθητικό 

αποτέλεσμα, προσωπική ικανοποίηση, τον βοηθά να συγκροτήσει διάφορα συστήματα 

αξιολόγησης και να δικαιολογεί τον εαυτό του με βάση αυτά» (σελ. 105). Βασική 

τεχνική που βοηθά στην αυτο-αξιολόγηση είναι ο αναστοχασμός (reflection). O 

αναστοχασμός αναφέρεται στη διαδικασία μέσα από την οποία οι μαθητές συγκρίνουν 

τη λύση που έδωσαν οι ίδιοι σε ένα μαθησιακό πρόβλημα, τη διαδικασία που 

ακολούθησαν ή τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν με τη λύση που έδωσε, τις 

διαδικασίες που ακολούθησε, τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε αντίστοιχα ένας 

εμπειρογνώμων (ο εκπαιδευτικός ή κάποιοι άλλοι μαθητές).  Αυτό τους δίνει τη 

δυνατότητα να κρίνουν σε ποιο βαθμό οι δικές τους λύσεις, διαδικασίες ή στρατηγικές 

ήταν αποτελεσματικές.  Οι μαθητές ενθαρρύνονται έτσι να  επανεξετάσουν τη δική 
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τους λύση ή τη δική τους μαθησιακή συμπεριφορά αντιπαραβάλλοντας την με 

εναλλακτικές ιδέες, πλαίσια και συμπεριφορές (Bannert & Mengelkamp, 2008).   

 Πρέπει επίσης ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει τους μαθητές του να σκεφτούν γιατί 

και με ποιο τρόπο μια στρατηγική που χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή κάποιος συμμαθητής 

τους είναι αποτελεσματική μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το γιατί μια 

απάντηση είναι σωστή ή όχι (Choi & Hannafin, 1995; Κουτσελίνη, 2008).  Έτσι, οι 

ευκαιρίες για αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση δυνατό να δίνονται και μέσα 

από τις συζητήσεις που γίνονται στην τάξη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές 

καλούνται να αξιολογήσουν χαρακτηριστικά του εαυτού τους και των άλλων ως 

μανθάνοντες, τις απαιτήσεις ενός μαθησιακού έργου και τις στρατηγικές που 

διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες (Perry et al., 1999).  Για 

παράδειγμα, στο τέλος ενός μαθησιακού έργου, όπως είναι η συγγραφή ενός κειμένου, 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση με όλα τα παιδιά, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα υποβάλλει ερωτήσεις, όπως «τι έμαθες σήμερα για τον εαυτό 

σου ως  συγγραφέα;», «ποιες στρατηγικές σε βοήθησαν να εργαστείς; Πώς; Γιατί;», 

«Πού αλλού θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτές τις στρατηγικές; Νομίζεις ότι 

μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις ξανά;», «Ποια από τις στρατηγικές που αναφέρθηκαν 

πιστεύεις ότι είναι η πιο χρήσιμη;», «Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το κείμενο του 

συμμαθητή σου;».   

 Τέταρτο για την προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να λειτουργεί ως διευκολυντής της μάθησης και να παρέχει ευκαιρίες και στους 

ίδιους μαθητές για να δρουν ως διευκολυντές της μάθησης τόσο για τον εαυτό τους 

όσο και για τους άλλους (Κουτσελίνη, 1999; 2000; 2008; Wharton-McDonald et 

al.,1997). Κάτι τέτοιο   μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τεχνικές όπως είναι η γνωστική 

μαθητεία, η μοντελοποίηση της διδασκαλίας ή η καθοδήγηση, οι οποίες αναλύονται 

στη συνέχεια.  Με την κατάλληλη στήριξη οι μαθητές λειτουργούν σε ψηλά επίπεδα 

σκέψης, σκέφτονται μεταγνωστικά και δρουν με τη χρήση στρατηγικών (Mayer, 1999; 

Wharton-McDonald et al., 1997). Παράλληλα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

λειτουργούν οι ίδιοι ως διευκολυντές της δικής τους μάθησης μέσα από τις ευκαιρίες 

που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός να διαφοροποιήσουν μια δραστηριότητα, ώστε να 

ανταποκρίνεται στο δικό τους επίπεδο. Ο ίδιος όμως πρέπει να ελέγχει την 

αποδοτικότητα της επιλογής τους ή να τους ενθαρρύνει να ελέγχουν οι ίδιοι την 

αποδοτικότητα των δικών τους επιλογών ή των επιλογών που κάνουν οι συμμαθητές 

τους (Perry et al., 2002; Zimmerman, 2001).   
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 Πέρα από αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, 

ώστε οι μαθητές να στηρίζουν μαθησιακά τους συμμαθητές τους, κυρίως μέσα από 

συζητήσεις που γίνονται στην τάξη αλλά και στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης.  

Γενικότερα, στις τάξεις όπου ο εκπαιδευτικός προωθεί την αυτορυθμιζόμενη μάθηση 

υπάρχει πολλή συζήτηση μέσα στην τάξη για τη μάθηση (Zimmerman, 2001).  

Υπάρχει ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές 

μοιράζονται ιδέες, στρατηγικές, λύσεις (Johnson & Johnson, 1989; Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2005; Κουτσελίνη, 2001).  Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός δυνατό να ζητά 

από τους μαθητές να προτείνουν τρόπους με τους οποίους ένας συμμαθητής τους θα 

ξεπεράσει μια δυσκολία που αντιμετωπίζει.  Μπορεί επίσης ο εκπαιδευτικός να 

οργανώσει μια δραστηριότητα «κύκλου» όπου οι μαθητές θα μοιράζονται τις 

μαθησιακές τους εμπειρίες από την ενασχόλησή τους με ένα μαθησιακό έργο 

(“Sharing circle”).  Παράλληλα, θα μπορούσε να καταγραφούν σε ένα χαρτόνι 

πρακτικές και στρατηγικές που προτείνονται από τους μαθητές και στη συνέχεια να 

αναρτηθεί το συγκεκριμένο χαρτόνι στην τάξη, ώστε να λειτουργεί ως σημείο 

αναφοράς σε μελλοντικά παρόμοια έργα ή όταν αντιμετωπιστούν ξανά συγκεκριμένες 

δυσκολίες.   

 Πέμπτο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των μαθησιακών περιβαλλόντων 

που προάγουν σε μεγάλο βαθμό την αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι η παροχή 

μαθησιακών προκλήσεων στους μαθητές. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή, ώστε να μην «απειλείται» το αίσθημα αυτο-επάρκειάς τους (self-efficacy) 

(Perrry et al., 2002). Σε αυτά τα περιβάλλοντα η αξιολόγηση είναι διαρκής και 

ενσωματώνεται στις καθημερινές δραστηριότητες, επικεντρώνεται στην προσωπική 

ανάπτυξη του μαθητή και προάγει την άποψη ότι τα λάθη πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως ευκαιρίες μάθησης (Κασσωτάκης, 2010; Kyriakides & Creemers, 2004; Paris, 

Lawton, & Turner, 1992; Pintrich, Marx,&Boyle, 1993; Rohrkemper & Corno, 1988).  

Επίσης, δημιουργείται στην τάξη η αντίληψη ότι ο καθένας μπορεί να καταλήξει σε 

μια λανθασμένη ενέργεια ή αποτέλεσμα.  Το σημαντικό είναι κάποιος να μπορεί να 

εντοπίζει το λάθος του και να το ελέγχει, ώστε να βελτιωθεί και να πετύχει το στόχο 

του. Αναπτύσσεται έτσι ένα μη εκφοβιστικό μαθησιακό περιβάλλον και διασφαλίζεται 

ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους.  Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές ενθαρρύνονται να επιμένουν σε μαθησιακά έργα και περιπτώσεις που έχουν 

πρόκληση για αυτούς και ενισχύονται ώστε να επικεντρώνονται στη μάθηση και στην 

προσωπική τους πρόοδο (Pintrich, Marx,&Boyle, 1993). 
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 Τέλος, ο εκπαιδευτικός  που στοχεύει στην προώθηση της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης, χρησιμοποιεί επίσης την τεχνική της γενίκευσης (generalisation).  Μέσα από 

τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής απο-πλαισιώνονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με στόχο να γίνει η μεταφορά τους σε ένα 

ψηλότερο μη εξειδικευμένο επίπεδο (Creemers, 2006).   

  

2. Γνωστική Μαθητεία και σταδιακή μείωση της μαθησιακής στήριξης (Scaffolding and 

Fading): η γνωστική μαθητεία θεωρείται από τις σημαντικότερες διδακτικές 

δεξιότητες.  Αναφέρεται στην παροχή της απαιτούμενης βοήθειας, ώστε οι μαθητές να 

εκτελέσουν μαθησιακά έργα τα οποία δεν μπορούν να εκτελέσουν από μόνοι τους 

(Κουτσελίνη, 2001). Ο Greenfield (1984) σημειώνει τα ακόλουθα πέντε 

πλεονεκτήματα της γνωστικής μαθητείας, χρησιμοποιώντας μεταφορές από την 

οικοδόμηση ενός κτιρίου: η γνωστική μαθητεία προσφέρει στήριξη, λειτουργεί ως 

εργαλείο, διευρύνει το εύρος των ικανοτήτων του «μαθητή-εργάτη», επιτρέπει στον 

«μαθητή-εργάτη» να επιτύχει ένα έργο που δεν θα μπορούσε να πετύχει χωρίς τη 

στήριξη, χρησιμοποιείται επιλεκτικά για να βοηθήσει τον «μαθητή-εργάτη», όπου 

αυτός το χρειάζεται. Όπως τονίζουν οι Brown και Palinscar (1989), τα μαθησιακά 

στηρίγματα δεν είναι απαραίτητα όταν οι γνωστικές δομές είναι επαρκώς 

ανεπτυγμένες, αλλά χρειάζονται όταν οι δομές αυτές είναι ανεπαρκείς ή δεν έχουν 

εδραιωθεί. Συγκεκριμένα, συνδυάζοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση και κατανόηση με 

τη γνώση του πώς μπορεί να εκτελεστεί ένα μαθησιακό έργο, τα μαθησιακά 

στηρίγματα διευκολύνουν τη μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης  σε νέα μαθησιακά 

πλαίσια (Grienfield, 1984).  

 Η τεχνική της γνωστικής μαθητείας απαιτεί την απλοποίηση, στο βαθμό που είναι 

αναγκαίο, του μαθησιακού έργου επιτρέποντας έτσι στους μαθητές να επιτύχουν κάτι 

που θεωρούσαν αδύνατο να επιτύχουν από μόνοι τους. Είναι απαραίτητο επομένως, να 

υπάρχει ο κατάλληλος βαθμός δυσκολίας στα μαθησιακά έργα που ανατίθενται στους 

μαθητές: έργα με πολύ μικρό βαθμό δυσκολίας δυνατό να θεωρούνταν ανιαρά από 

τους μαθητές, ενώ έργα με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας δυνατό να προκαλούσαν 

απογοήτευση στους μαθητές (Brandt, Farmer, & Buckmaster, 1993). Έτσι, «...η 

γνωστική μαθητεία συνταιριάζει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών με τα 

χαρακτηριστικά της διδασκαλίας» (Greenfield, 1984, σελ. 188), μικραίνοντας το 

χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες των μαθητών και τις απαιτήσεις ενός μαθησιακού 

έργου.   
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 Το εύρος παροχής μαθησιακών στηριγμάτων δυνατό να εκτείνεται από την παροχή 

περιστασιακών υποδείξεων μέχρι και την παροχή στήριξης για την εκτέλεση ενός 

μαθησιακού έργου στο σύνολό του (Collins, 1988).   Ο βαθμός στήριξης θα μπορούσε 

να μειωθεί, να αναδιοργανωθεί ή να εξαλειφθεί εντελώς, καθώς τα εκπαιδευόμενα 

άτομα βελτιώνουν τις γνωστικές τους δομές (Collins, Brown, & Holum, 1991). Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Rogoff και Gardner (1984), «η διδασκαλία λαμβάνει 

χώρα μέσα από την αλληλεπίδραση αρχάριου και εμπειρογνώμονα, οι οποίοι μαζί 

δομούν το επίπεδο επικοινωνίας τους, ώστε ο αρχάριος να φτάσει στο πιο ώριμο 

επίπεδο κατανόησης που κατέχει ήδη ο εμπειρογνώμονας... Ο εμπειρογνώμονας 

τροποποιεί τη στήριξη που παρέχει καθώς οι ικανότητες του αρχάριου αναπτύσσονται, 

προσαρμόζοντάς την σε ένα ακριβώς επίπεδο κάτω από εκείνο στο οποίο ο αρχάριος 

θα μπορούσε να διαχειριστεί το μαθησιακό έργο από μόνος του» (σελ. 116). Έτσι, η 

τεχνική αυτή υποδηλώνει τη βαθμιαία μετάβαση από τη ρυθμιζόμενη από τον 

εκπαιδευτικό διδασκαλία στην από το μαθητή αυτορυθμιζόμενη μάθηση. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας η έννοια της στήριξης υπάρχει. 

«Η βασική διαφορά στη γνωστική μαθητεία από τις «παραδοσιακές» διαδικασίες 

βρίσκεται στην προσαρμογή όλων των πιο πάνω στις διαγνωσμένες ανάγκες των 

συγκεκριμένων μαθητών...» (Κουτσελίνη, 2001, σελ.119). 

 

3. Αποτύπωση του τρόπου σκέψης με λόγια (Articulation): είναι μια τεχνική που μπορεί να 

λειτουργήσει συνεργατικά με τη γνωστική μαθητεία. Η συγκεκριμένη τεχνική 

αναφέρεται στην ενθάρρυνση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό στο να εκφράζουν 

λεκτικά τις ιδέες τους, τις λύσεις που βρήκαν σε διάφορα μαθησιακά προβλήματα, τις 

εισηγήσεις και τις σκέψεις τους (Κουτσελίνη, 2008; Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2002; 

Choi & Hannafin, 1995).  Με τον τρόπο αυτό η «σιωπηρή» γνώση αποκαλύπτεται και 

αποσαφηνίζεται, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να εντοπίσουν τις 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών τους, οι οποίες θα αποτελέσουν 

τη βάση για τη νέα μάθηση (Koutselini, 1997; Savery  & Duffy, 1995).  Όπως 

αναφέρει η Κουτσελίνη (2001) η συγκεκριμένη τεχνική λειτουργώντας συνεργατικά με 

την τεχνική της γνωστικής μαθητείας «διευκολύνει την εύρεση των δεσμών μεταξύ 

των στοιχείων της γνώσης και οδηγεί σε μονιμότερη γνώση και μεταφορά της» 

(σελ.119). 
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4. Καθοδήγηση (Coaching):  η καθοδήγηση αναφέρεται στην παρατήρηση των μαθητών 

καθώς εργάζονται και στην προσφορά βοήθειας για την εκτέλεση ενός μαθησιακού 

έργου (Brandt, Farmer, & Buckmaster, 1993).  Περιλαμβάνει καθοδήγηση της 

προσοχής του μαθητή, υπενθύμιση κάποιων βασικών σταδίων στην εκτέλεση του 

έργου τα οποία παραβλέπονται από τους μαθητές, παροχή βοηθητικών ενδείξεων και 

ανατροφοδότησης, δημιουργία κινήτρων, παρουσίαση δομημένων βημάτων που 

οδηγούν στην αποτελεσματική μαθησιακή συμπεριφορά και ανάθεση επιπλέον 

εργασίας (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2002; Choi & Hannafin, 1995). Για το λόγο αυτό 

θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνική έχει πολλά κοινά στοιχεία 

με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην άμεση και την ενεργή διδασκαλία.  Εδώ 

όμως ο καθοδηγητής επεξηγεί τις δραστηριότητες με τρόπο που να ανταποκρίνονται 

στην προηγούμενη γνώση και στο επίπεδο κατανόησης του μανθάνοντα και 

παράλληλα δίνει οδηγίες για το πώς, πότε και γιατί να προχωρήσει κανείς στο επόμενο 

στάδιο μάθησης (Κουτσελίνη, 1992). Ο εκπαιδευτικός επίσης επισημαίνει λάθη, 

παρανοήσεις ή λανθασμένο τρόπο σκέψης και στη συνέχεια βοηθά ώστε αυτά να 

διορθωθούν.  Συγκεκριμένα, στόχος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους 

μαθητές του να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους δικούς τους γνωστικούς 

πόρους (Tobin & Dawson, 1992). Παρέχει επίσης στους μαθητές την ευκαιρία να 

λάβουν αποφάσεις που αφορούν στη δική τους μάθηση και να χρησιμοποιήσουν τις 

δικές τους στρατηγικές λύσης προβλήματος.  Επομένως, η καθοδήγηση είναι κυρίως 

έμμεση διαδικασία και όχι άμεση και παρέχεται όταν την έχουν ανάγκη οι μαθητές 

(Choi & Hannafin, 1995). 

 

5. Μοντελοποίηση της διδασκαλίας: Η μοντελοποίηση θεωρείται ως η πιο εύκολη 

στρατηγική διδασκαλίας στα πλαίσια του εποικοδομητικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

(Jonassen, 1999).   Συμβαίνει όταν ένας εμπειρογνώμων (ο εκπαιδευτικός) 

εκτελεί/πραγματοποιεί σύνθετα μαθησιακά έργα και δίνει πληροφορίες στους μαθητές 

του για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των μαθησιακών αυτών 

έργων. Υπάρχουν δύο τύποι μοντελοποίησης: η συμπεριφοριστική και η γνωστική.  Η 

συμπεριφοριστική αναφέρεται στην επίδειξη από τον εκπαιδευτικό του πώς θα 

εκτελεστούν οι δραστηριότητες και η γνωστική αναφέρεται στην καθοδήγηση του 

μαθητή, ώστε να ανακαλύψει στρατηγικές επίλυσης γνωστικών προβλημάτων. Η 

μοντελοποίηση της συμπεριφοράς δίνει στο μαθητή ένα παράδειγμα για την επιθυμητή 

συμπεριφορά (Choi & Hannafin, 1995).  Είναι σημαντικό να τονίζονται όλες 

ξεχωριστά οι αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
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δραστηριότητας, ώστε το εκπαιδευόμενο άτομο να γνωρίζει όλα τα βήματα που 

απαιτούνται για την εκτέλεση μιας μαθησιακής δραστηριότητας.  Μια ευρέως 

αποδεκτή μέθοδος μοντελοποίησης είναι η παράθεση παραδειγμάτων (worked 

examples) (Sweller, 1988).  Αυτά περιλαμβάνουν την περιγραφή του τρόπου λύσης 

των γνωστικών προβλημάτων από ένα έμπειρο άτομο, όπως είναι ο εκπαιδευτικός, 

γεγονός που βοηθά τόσο στην ανάπτυξη των γνωστικών σχημάτων που σχετίζονται με 

τα μαθησιακά προβλήματα, όσο και στην αναγνώριση διαφορετικών τύπων 

προβλημάτων που βασίζονται σε αυτά τα προβλήματα.  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

σκέφτεται δυνατά και να εξηγεί το πώς παίρνει αποφάσεις σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας εκτέλεσης του μαθησιακού έργου (Sweller & Cooper, 1985).  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η μοντελοποίηση είναι μια τεχνική που αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό το 

στοιχείο της δόμησης των μοντέλων της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, αφού η 

συγκεκριμένη διδακτική συμπεριφορά είναι αποτελεσματική όταν εμφανίζεται με ένα 

πολύ καλά δομημένο τρόπο. Παράλληλα, η παράθεση παραδειγμάτων είναι επίσης μια 

έννοια που υπάρχει και στα μοντέλα της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας. 

 

6. Συνεργατικότητα (Collaboration): η μάθηση είναι μια διαδραστική και συνεργατική 

διαδικασία (Κουτσελίνη, 2001; 2008; Koutselini, 1997; 2003; Rogoff & Lave, 1984), 

γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες στους 

μαθητές τους, ώστε να αλληλεπιδράσουν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον ίδιο 

(Brown, Collins, & Duguid, 1989).  Δραστηριότητες όπως η διεξαγωγή συζητήσεων 

στην τάξη και η εργασία σε ομάδες είναι παραδείγματα συνεργατικής μάθησης 

(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005).  Η συνεργασία ενυπάρχει στην αλληλεπίδραση που 

έχουν καθημερινά οι άνθρωποι και προσφέρει ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων ή την 

αναδιαμόρφωση των ήδη υπαρχόντων νοητικών σχημάτων (Choi & Hannafin, 1995).  

Στα ίδια πλαίσια, οι μαθητές μέσα από την συνεργασία και την αλληλεπίδραση που 

έχουν με τους συμμαθητές τους ή τον εκπαιδευτικό διασαφηνίζουν, περιγράφουν, 

συγκρίνουν, διαπραγματεύονται τη γνώση και την κατανόηση με τους άλλους, και 

μοιράζονται έτσι την ευθύνη για τη μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη 

(Brown & Palincsar, 1989). Τέλος, θα μπορούσε να λεχθεί ότι  συνεργασία και η 

αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη φαίνεται να είναι ένα ακόμα κοινό 

στοιχείο ανάμεσα στις εποικοδομητικές αντιλήψεις για τη διδασκαλία και στις 

διδακτικές αρχές του μοντέλου της ενεργούς διδασκαλίας.  Η θέση αυτή στηρίζεται 

στο γεγονός ότι σύμφωνα με το μοντέλο της ενεργούς διδασκαλίας οι μαθητές 

μαθαίνουν περισσότερο όχι αν εργάζονται από μόνοι τους, αλλά αν στο μεγαλύτερο 
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μέρος του διδακτικού χρόνου υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 

τους μαθητές, καθώς και στους μαθητές μεταξύ τους. 

  

7. Προσανατολισμός προς την επίτευξη των στόχων και η ενασχόληση με δραστηριότητες 

σε ένα αυθεντικό πλαίσιο (Goal orientation and Situation): οι στόχοι της μάθησης θα 

πρέπει να είναι ξεκάθαροι για τους μαθητές.  Είναι προτιμότερο να παρέχονται στους 

μαθητές τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να θέτουν οι ίδιοι τους δικούς τους 

μαθησιακούς στόχους, αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αποσαφηνίζουν τους μαθησιακούς στόχους στους μαθητές (Creemers & Kyriakides, 

2008; Paris & Paris, 2001). Εκείνο που επιτυγχάνεται με την εμπλοκή των μαθητών 

στη διαδικασία καθορισμού των μαθησιακών στόχων είναι η ενεργός συμμετοχή τους 

στη μάθηση, αφού τα μαθησιακά έργα αποκτούν νόημα για αυτούς (Κουτσελίνη, 2008; 

De Corte, 2000). Γενικότερα όμως τα μαθησιακά έργα και προβλήματα με τα οποία θα 

κληθούν οι μαθητές να ασχοληθούν θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυθεντικό 

πλαίσιο που να έχει νόημα για τους μαθητές (Κουτσελίνη, 2001).  

 

8. Η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (Concept maps): Οι εννοιολογικοί χάρτες 

χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην εκπαίδευση τη δεκαετία του ’80 όταν 

παρουσιάστηκαν από τους Novak και Gowin (1984) and Lambiotte et al. (1989). Είναι 

ένας καλός τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα θέμα, καθώς 

και ένας αποτελεσματικός τρόπος αναπαράστασης των σχέσεων που υπάρχουν 

ανάμεσα στις βασικές έννοιες του συγκεκριμένου θέματος. Ο Hammond (1994)  

ενισχύει τη σημασία των εννοιολογικών χαρτών, αναφέροντας ότι αυτοί παρέχουν 

στους μαθητές τη σχηματική στήριξη (key schematic scaffolding) που είναι 

απαραίτητη, ώστε να αναλύσουν ένα θέμα σε έννοιες, να ανακαλύψουν τις 

εννοιολογικές δομές και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των εννοιών. Βοηθούν 

παράλληλα, τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή 

τους στα ουσιώδη στοιχεία ενός μαθησιακού έργου (Akinsanya & Williams, 2003).  

Θεωρείται επίσης ως ιδανική μέθοδος για μέτρηση της μαθησιακής προόδου των 

μαθητών ή για εντοπισμό οποιονδήποτε κενών ή παρανοήσεων, αφού οι μαθητές θα 

πρέπει να επαναλάβουν όσα έμαθαν παραστατικά (Novak & Gowin, 1984). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η τεχνική των εννοιολογικών χαρτών αξιοποιεί την έννοια της δόμησης 

που υπάρχει στο μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας. 

 

Κλείνοντας το παρόν υποκεφάλαιο είναι σημαντικό να τονιστεί η στενή σχέση που 
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υπάρχει ανάμεσα στην εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και τη 

διαφοροποίηση.  Αναλυτικότερα, η έννοια της διαφοροποίησης θεμελιώνεται στη θεωρία 

της εποικοδόμησης, αφού όπως έχει προαναφερθεί η εποικοδομητική διαδικασία μάθησης 

είναι μια διαδικασία οικοδόμησης προσωπικού νοήματος, η οποία εξαρτάται από τα 

προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα του κάθε μαθητή, τον τρόπο 

δραστηριοποίησής τους αλλά και εμπλουτισμού τους (Koutselini, 2003).  Όπως 

χαρακτηριστικά τονίζει η Κουτσελίνη (2001), η σημαντικότερη συμβολή του 

εποικοδομητισμού στη διδασκαλία μάθηση είναι η γενική παραδοχή ότι η μάθηση 

εξαρτάται από το αν αυτό που κάνει ο εκπαιδευτικός δραστηριοποιεί ή και οικοδομεί τα 

γνωστικά σχήματα του εκπαιδευόμενου ατόμου.  Αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα την 

διαφοροποίηση των διαδικασιών μάθησης για διαφορετικούς μαθητές. Το στοιχείο αυτό 

είναι εμφανές στις διδακτικές δεξιότητες που έχουν προαναφερθεί, αφού όλες αφορούν 

κάποιο είδος προσαρμογής των μαθησιακών στόχων, του περιεχομένου, των 

δραστηριοτήτων, των πηγών, του τρόπου οργάνωσης και εργασίας των μαθητών, του 

μαθησιακού περιβάλλοντος και της ανατροφοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων ατόμων. Η διαφοροποίηση μπορεί να έχει διάφορες μορφές και 

συγκεκριμένα, η Κουτσελίνη (2008, σελ. 93-95) διακρίνει τους ακόλουθους τύπους 

διαφοροποίησης: 

 Διαφοροποίηση ως προς το στόχο-καθήκον, όπου οι μαθητές καλύπτουν το ίδιο 

περιεχόμενο σε διαφορετικά επίπεδα. 

 Διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα, όπου γενικά οι μαθητές εργάζονται στις 

ίδιες εργασίες, αλλά ταυτόχρονα ο κάθε μαθητής μπορεί να δουλέψει στο επίπεδό 

του. 

 Διαφοροποίηση ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα, όπου οι μαθητές μπορούν 

να καλύψουν το ίδιο περιεχόμενο και στο ίδιο επίπεδο, αλλά με διαφορετικούς 

τρόπους και εφαρμόζοντας διαφορετικό γνωστικό τρόπο επεξεργασίας των 

πληροφοριών. 

 Διαφοροποίηση ως προς το ρυθμό στην τάξη, όπου μέσα από τη συζήτηση με 

συγκεκριμένους μαθητές ο εκπαιδευτικός καλύπτει τις επείγουσες μαθησιακές τους 

ανάγκες, προσφέροντας διαφορετικό ποσό και ποιόν υποστήριξης προς αυτούς. 

 Διαφοροποίηση ως προς την ανατροφοδότηση, η οποία είναι ανάλογη με τις 

ανάγκες και την πρόοδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

 Διαφοροποίηση ως προς το βαθμό δυσκολίας των διδακτικών υλικών πάνω στα 

οποία εργάζονται οι μαθητές. 
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 Διαφοροποίηση ως προς τη διαρρύθμιση του χώρου και την οργάνωση της τάξης. 

 Διαφοροποίηση ως προς τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, όσον αφορά την 

ποικιλία τους και τους διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησής τους. 

 Διαφοροποίηση ως προς τη διάρθρωση της πορείας διδασκαλίας, όσον αφορά τη 

χρονική ακολουθία των δραστηριοτήτων. 

 Διαφοροποίηση ως προς τη συμμετοχή των μαθητών. 

 Διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο, τόσο ως προς την ποσότητά του, όσο και 

ως προς την ποιότητά του και τη δυνατότητα επιλογής από μέρους των μαθητών, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. 

 Διαφοροποίηση ως προς τις μεθόδους, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα 

μαθησιακά καθήκοντα των μαθητών και στα μαθησιακά στυλ των συγκεκριμένων 

μαθητών. 

 Διαφοροποίηση ως προς την αξιολόγηση, η οποία γίνεται πάντα σε σχέση με την 

προηγούμενη επίδοση και στάση του κάθε μαθητή και ποικίλει ως προς τη μορφή, 

ανάλογα με τους στόχους και τα καθήκοντα του κάθε μαθητή. 

 

Η σημασία της διαφοροποίησης, δηλαδή της διαδικασία προσαρμογής όλων των 

προαναφερθέντων στοιχείων στις ανάγκες, το μαθησιακό στυλ και το ρυθμό μάθησης 

του κάθε μαθητή, «μετατρέπει την αίθουσα διδασκαλίας σε συνεχή Έρευνα Δράσης, 

όπου με αναστοχασμό και επανάδραση ο κάθε μαθητής βιώνει την πρόοδό του» 

(Κουτσελίνη, 2008, σελ. 96). 

   

Μοντέλα διδασκαλίας, παρεμβατικά προγράμματα και καινοτομίες που 

στηρίζονται στη θεωρία της εποικοδόμησης 

Μια σειρά διδακτικών μοντέλων και παρεμβατικών προγραμμάτων, που έχουν 

προταθεί κατά διαστήματα, αντανακλούν στοιχεία από τη θεωρία της εποικοδόμησης.  Για 

παράδειγμα οι Newmann et al. (1996) πρότειναν την «αυθεντική διδασκαλία» (authentic 

instruction), τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας μπορούν να συνδεθούν με τον 

εποικοδομητισμό και είναι τα εξής: η ουσιαστική αλληλεπίδραση, η σύνδεση της γνώσης 

με τον πραγματικό κόσμο, η έμφαση στη βαθιά κατανόηση και η ενεργοποίηση των 

ανώτερων νοητικών λειτουργιών (Newmann & Wehlage, 1993).  Η «αλληλοδιδασκαλία» 

(reciprocal teaching) είναι ακόμα ένα παράδειγμα διδακτικού μοντέλου που περιέχει 

στοιχεία από τη θεωρία της εποικοδόμησης, όπως για παράδειγμα η έμφαση που δίνει 

στην ενεργή μάθηση, στο διάλογο, στη διαπραγμάτευση του νοήματος, στην συνεργατική 
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πρακτική (Brown & Palincsar, 1989; Hacker & Tenent, 2002; Palincsar & Brown, 1984). 

Πέρα από τα γενικευμένα διδακτικά μοντέλα αναπτύχθηκαν επίσης κάποια εξειδικευμένα 

παρεμβατικά προγράμματα που αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα του Αναλυτικού 

Προγράμματος.  Μια τέτοια προσέγγιση είναι η «εννοιο-κεντρική διδασκαλία της 

ανάγνωσης» (concept-oriented reading instruction), η οποία εμπεριέχει αρκετά 

εποικοδομητικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, η αυτο-

έκφραση, η αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο, η διδασκαλία στρατηγικών και η 

συνεργατική μάθηση  (Guthrie et al., 1998; Guthrie, Wigfield, & VonSecker, 2000). Δύο 

άλλες τέτοιες καινοτομίες είναι «Η διδασκαλία για Κατανόηση» (Teaching for 

Understanding) (Cohen, McLaughlin, & Talbert, 1993; Perkins, 1993) και οι 

«Εποικοδομητικές Καινοτομίες» (constructivist innovations) (Hickey, Moore, & 

Pellegrino, 2001). Εκείνο που σημειώνεται από αρκετούς ερευνητές ωστόσο είναι πως 

συνήθως στις τάξεις οι διδακτικές πρακτικές είναι μεικτές, αποτελούμενες από πρακτικές 

που προκύπτουν από τον εποικοδομητισμό, αλλά και από πρακτικές που συνδέονται με 

την παραδοσιακή διδασκαλία (Hamilton et al., 2003; Hogan et al., 2006). 

 Επίσης πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια στον τομέα της 

διδασκαλίας, θεμελιώνονται στην έννοια της μάθησης ως μιας ενεργούς και 

εποικοδομητικής διαδικασίας. Στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα έχει εφαρμοστεί 

πρόσφατα μια σειρά εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που στηρίζονται στη θεωρία της 

εποικοδόμησης, δίνοντας έμφαση στην ενεργό διδασκαλία, την βαθιά κατανόηση της 

γνώσης, την επικοινωνία και τη συνεργατική μάθηση, και την εφαρμογή της γνώσης σε 

πραγματικές καταστάσεις  (Ministry of Education of Singapore, 1997, 2001).  Παράλληλα, 

στη μεταρρύθμιση που προωθείται από τη φετινή σχολική χρονιά στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Κύπρου, μέσα από την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, 

υπάρχουν στόχοι που κινούνται στα πλαίσια του εποικοδομητισμού. Παρόλο που δεν 

αναφέρεται επακριβώς ο όρος εποικοδόμηση, κάποιοι από τους γενικότερους στόχους των 

Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων παραπέμπουν σε εποικοδομητικές αρχές.  

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, «απώτερος σκοπός του Αναλυτικού Προγράμματος 

είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ανθρώπων που έχουν τα εξής γνωρίσματα: 

Διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και 

δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Τη δημιουργικότητα.  

 Την κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης.  

 Τη θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.  
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 Τις ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού.  

 Την προθυμία και ικανότητα για συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.  

 Την ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, την ετοιμότητα αναζήτησης 

εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών.  

 Την άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας.  

 Την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας» (Νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα, 2011, σελ.5). 

 

 Η έρευνα για τη «νέα» μορφή μάθησης και για τις προσεγγίσεις διδασκαλίας 

που συνάδουν με τη θεωρία της εποικοδόμησης 

Για αρκετά χρόνια τώρα διεξάγεται ανάμεσα στους επιστήμονες ένας διάλογος 

σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της «νέας γνώσης και διδασκαλίας» 

(Van der Werf, 2005).  Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της διδασκαλίας 

που στηρίζεται στον εποικοδομητισμό και στην επίδοση των μαθητών. Οι Newmann, 

Marks και Gamoran (1996) μέσα από έρευνά τους καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία που 

γίνεται σε αυθεντικά πλαίσια σχετίζεται θετικά με τα αποτελέσματα των μαθητών στα 

μαθηματικά και τα κοινωνικά θέματα.  Παράλληλα, οι Applebee, Langer, Nystrand και 

Gamoran (2003) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

στηρίζονται στη συνεργατικότητα και στη συζήτηση, συνδέονται θετικά με την επίδοση 

μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γλώσσα.  Επιπλέον, ο Hamilton και οι 

συνεργάτες του (2003) μέσα από μετα-ανάλυση σχετικών ερευνών βρήκαν ότι υπάρχει 

μικρή, αλλά θετική σχέση ανάμεσα στη διδασκαλία που εμπλέκει τους μαθητές ενεργά και 

προωθεί την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων και στα αποτελέσματα των 

μαθητών. Επίσης, οι Hmelo-Silver et al. (2007) παραθέτουν τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διερευνητικής μεθόδου στο μάθημα των 

φυσικών επιστημών, σύμφωνα με τα οποία παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην 

επίδοση των μαθητών μετά τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου σε μαθητές γυμνασίου.  

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι με τη χρήση της διερευνητικής μεθόδου μειώθηκε η διαφορά 

στην επίδοση ανάμεσα στους Αφρο-αμερικανούς και τους ιθαγενείς μαθητές.   

Οι Guthrie et al. (2004) συνέκριναν τα αποτελέσματα τριών διδακτικών μεθόδων 

για τη διδασκαλία της ανάγνωσης: της παραδοσιακής μεθόδου, της διδασκαλίας 

ανάγνωσης μόνο μέσα από τη διδασκαλία στρατηγικών και της εποικοδομητικής  μεθόδου.  

Η εποικοδομητική μέθοδος φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην 
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κατανόηση, όσο και στην απόκτηση και χρήση γνωστικών στρατηγικών και την παρώθηση 

για μάθηση. Επίσης, οι Doğru και Kalender (2007) συνέκριναν τη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών με τη χρήση δασκαλο-κεντρικής διδασκαλίας και με τη χρήση 

εποικοδομητικών μεθόδων και βρήκαν ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν με τη χρήση 

εποικοδομητικών τεχνικών είχαν καλύτερη διατήρηση της γνώσης. Τέλος, έρευνες 

δείχνουν ότι ένα σημαντικό συστατικό της ποιοτικής διδασκαλίας είναι ο βαθμός στον 

οποίο η διδασκαλία έχει νόημα για τους μαθητές, και αυτό επιτυγχάνεται αν 

χρησιμοποιηθούν προοργανωτές μάθησης (advanced organizers) οι οποίοι να συνδέουν τη 

νέα γνώση με την προϋπάρχουσα (Pressley et al., 1992; Nunes & Bryant, 1996) ή ακόμα 

υπενθυμίζοντας στους μαθητές διαρκώς τα κυριότερα σημεία του μαθήματος και 

παρέχοντας παραστατικά παραδείγματα (Mayer & Gallini, 1990; Hiebert et al.,1991) 

(στοιχείο που συνδέεται επίσης με το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας). 

 Από την άλλη όμως, τα θετικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις έρευνες 

που εξέτασαν την επίδραση των νέων ιδεών στην επίδοση των μαθητών αμφισβητούνται 

για πολλούς λόγους.  Για παράδειγμα, αρκετές από τις συγκεκριμένες έρευνες είναι 

πειραματικές και οι «νέες» τεχνικές διδασκαλίας εφαρμόζονται στην τάξη από τους ίδιους 

τους ερευνητές που υποστηρίζουν τις θεωρίες της «νέας γνώσης». Σε άλλες περιπτώσεις οι 

πειραματικές αυτές έρευνες είναι μικρής εμβέλειας με μικρό αριθμό δείγματος ή τα 

αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας δεν αντιπαραβάλλονται για σύγκριση με τα 

αποτελέσματα άλλων ομάδων ελέγχου με διαφορετικές μορφές διδασκαλίας (Creemers, 

2006). 

 Παράλληλα, άλλοι ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης αμφισβητούν την 

αποτελεσματικότητα κάποιων θέσεων του εποικοδομητισμού για τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό, και ειδικότερα όσον αφορά τη διδασκαλία σε μικρές ηλικίες ηλικίες (Mayer, 

2004; Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). Συγκεκριμένα, ενώ οι οπαδοί του 

εποικοδομητισμού υποστηρίζουν ότι η «μάθηση μέσα από τη δράση» (learning by doing) 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη της μάθησης, οι επικριτές της θεωρίας 

υποστηρίζουν ότι αυτή είναι μια θέση που δεν στηρίζεται επαρκώς μέσα από εμπειρικά 

δεδομένα, ειδικότερα για τους αρχάριους ή νεαρούς μαθητές (novice learners) (Chandler 

and Sweller, 1992; Cooper & Sweller, 1987; Kirschner et al., 2006; Klahr & Nigam, 2004; 

Mayer, 2004; Moreno & Mayer, 1999; Mousavi, Low, & Sweller, 1995; Paas, 1992; 

Sweller & Cooper, 1985).  Όπως υποστηρίζει ο Sweller (1988), οι αρχάριοι δεν έχουν τα 

βασικά νοητικά σχήματα που είναι απαραίτητα για τη «μάθηση μέσα από δράση».  Στα 

ίδια πλαίσια ο Mayer (2004) τονίζει ότι τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν τα 

τελευταία πενήντα χρόνια δε φαίνεται να υποστηρίζουν εμπειρικά τη χρήση 
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εποικοδομητικών μεθόδων διδασκαλίας (όπως για παράδειγμα η διερευνητική μέθοδος), 

χωρίς την παροχή κάποιας μορφής καθοδήγησης. Γενικότερα, οι επικριτές της 

εποικοδομητικής  προσέγγισης της διδασκαλίας υποστηρίζουν πως ενώ ο 

εποικοδομητισμός είναι πολύ δημοφιλής ως θεωρία μάθησης, αυτό δε σημαίνει ότι όλες οι 

διδακτικές τεχνικές που βασίζονται σ’ αυτή την προσέγγιση είναι αποδοτικές και 

αποτελεσματικές για όλους τους μαθητές (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; Mayer, 

2004; Richardson, 2003).   

 Γενικότερα, η σημασία σύνδεσης της διδασκαλίας με μια θεωρία μάθησης 

εξαρτάται από την επιτυχία «μετάφρασης» της θεωρίας μάθησης σε πραγματικές 

διδακτικές πρακτικές (Alexander & Murphy, 1998; Lambert & McCombs, 1998; Mayer, 

2003; Shuell, 1993).  Για το λόγο αυτό, όπως σημειώνει ο Richardson (2003, σελ. 1635),  

«ίσως η πιο σημαντική δουλειά-προσπάθεια που πρέπει να γίνει από την εποικοδομητική 

παιδαγωγική αυτή τη στιγμή είναι να καθορίσει τους τρόπους με τους οποίους οι ενέργειες 

του εκπαιδευτικού σε μια τάξη εποικοδομητισμού συνδέονται με τη μάθηση των 

μαθητών».  Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνουν εμπειρικές μελέτες για 

διερεύνηση της σχέσης της διδασκαλίας, η οποία συνάδει με την εποικοδόμηση, και της 

μάθησης, ώστε η εφαρμογή εποικοδομητικών χαρακτηριστικών στη διδασκαλία να 

στηρίζονται σε έγκυρα εμπειρικά δεδομένα και όχι σε αφηρημένες θεωρίες (Mayer, 2004; 

Shavelson & Towne, 2002).   

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε δύο σχετικές έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν 

ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά της νέας μορφής μάθησης και διδασκαλίας (τα οποία 

προωθούν την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη δική του μάθηση), έχουν επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα, ειδικότερα όταν αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιηθούν 

συνδυαστικά με πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα των 

συγκεκριμένων ερευνών ενισχύουν την κυρίαρχη θέση στην παρούσα έρευνα: δεν είναι 

αναγκαία η αντικατάσταση της δομημένης προσέγγισης της διδασκαλίας από τις «νέες» 

εποικοδομητικές διδακτικές προσεγγίσεις, ούτε όμως και η απόρριψη των 

εποικοδομητικών αντιλήψεων για τη διδασκαλία για χάρη των μοντέλων της άμεσης και 

της ενεργούς διδασκαλίας.  Η άποψη είναι ότι υπάρχει ανάγκη για συνδυαστική 

αξιοποίησή τους, μια άποψη που υποστηρίζεται την τελευταία δεκαετία από αρκετούς 

ερευνητές (Creemers & Kyriakides, 2008; Kuhn, 2007; Schwartz & Bransford, 1998; 

Schwartz & Martin, 2004). Η πρόκληση βρίσκεται στην ισοζυγισμένη αξιοποίησή τους, 

ώστε ο συγκερασμός τους να έχει θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Έτσι, στη 

συνέχεια γίνεται συζήτηση για την ανάγκη εντοπισμού και εγκυροποίηση παραγόντων 
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στοιχείων και από τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής 

διδασκαλίας.  

 

Ο συνδυασμός διαφορετικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης 

Συγκερασμός των δύο προσεγγίσεων  

Ο Mayer (2004) επισημαίνει, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν λανθασμένα 

τον εποικοδομητισμό  και οδηγούνται σε αυτό που ονομάζει «οικοδομιστική διδακτική 

απάτη» (constructivist teaching fallacy), δηλαδή « ... την εξίσωση της ενεργητικής 

συμμετοχής του μαθητή στη μάθηση με την έλλειψη οποιασδήποτε μορφής δόμησης της 

διδασκαλίας» (Mayer, 2004, p.15).  Αναλυτικότερα, οι Moreno και Mayer (1999), εξηγούν 

πως παρόλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι μαθητές πρέπει να είναι νοητικά ενεργοί 

(cognitively active) για να οικοδομήσουν τη γνώση, εντούτοις δεν πρέπει να θεωρείται 

πως η οικοδόμηση της γνώσης επιτυγχάνεται απαραίτητα μόνο μέσα από την ελεύθερη 

διερευνητική προσέγγιση, αλλά μπορεί να προκύψει και μέσα από τις διαδικασίες της 

άμεσης διδασκαλίας, δηλαδή μέσα από την καθοδηγούμενη, σε κάποιο βαθμό, διδασκαλία.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ακραίες εποικοδομητικές αντιλήψεις υποστηρίζονται 

μόνο από μια μικρή μερίδα ερευνητών (Hmelmo-Silver, Duncan, & Chinn, 2007), αφού 

όπως έχει διαφανεί και από την περιγραφή των διδακτικών τεχνικών που συνάδουν με τον 

εποικοδομητισμό, αρκετές από αυτές έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία με διδακτικές 

δεξιότητες που συνάδουν με τα μοντέλα της άμεσης και της ενεργού διδασκαλίας (Van 

den Werf, 2005, 2006).   

Είναι γεγονός βέβαια ότι την τελευταία δεκαετία δίνεται όλο και μεγαλύτερη 

έμφαση στην μεγιστοποίηση της παροχής ευκαιριών στους μαθητές ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και στην ενασχόλησή τους με 

δραστηριότητες που προάγουν τα ανώτερα επίπεδα μάθησης (Bransford et al., 2000; 

Brown et al., 1989; Greeno et al.,  1996).   Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, η συνεργατική 

μάθηση προωθείται μέσα στα πλαίσια της άμεσης διδασκαλίας, όπως και κάποια 

χαρακτηριστικά της άμεσης διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται σε μια γενικότερη 

εποικοδομητική προσέγγιση, κυρίως για εκείνα τα μέρη της διδασκαλίας που έχουν ως 

στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ή να γνωρίσουν τις διαδικασίες 

μέσα από τις οποίες μπορεί να οικοδομηθεί η γνώση.  Για παράδειγμα, η μοντελοποίηση 

της διδασκαλίας αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από ένα καλά δομημένο τρόπο 

διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό (Creemers, 2006).  Έτσι,  θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι παρόλο που οι δύο προσεγγίσεις είναι διαφορετικές, αφού καταρχήν προέρχονται από 

διαφορετικές θεωρητικές βάσεις (οι εποικοδομητικές διδακτικές δεξιότητες βασίζονται 
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στις γνωστικές θεωρίες μάθησης ενώ το μοντέλο της άμεσης και ενεργούς διδασκαλίας 

στα αποτελέσματα των ερευνών για την αποτελεσματική διδασκαλία) και κατά δεύτερο 

εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους, εντούτοις δεν είναι διαμετρικά αντίθετες ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη.  

 Ένας πιθανός αποδοτικός τρόπος για εντοπισμό των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών των δύο προσεγγίσεων είναι να συγκρίνουμε παραδοσιακούς τρόπους 

διδασκαλίας, οι οποίοι να σχετίζονται με την επίδοση των μαθητών στα βασικά μαθήματα 

του Αναλυτικού Προγράμματος και ταυτόχρονα σχετίζονται με χαρακτηριστικά του 

εποικοδομητισμού, για παράδειγμα με τις μεταγνωστικές δεξιότητες. Μέσα σ’ αυτά τα 

πλαίσια, οι Creemers, Reezigt, Van der Werf και Hoeben (1997) προχώρησαν σε μια 

δευτερογενή ανάλυση εμπειρικών δεδομένων που είχαν συλλεχθεί το 1993 και κατέληξαν 

στο εξής συμπέρασμα: παραδοσιακοί παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας φάνηκαν 

να είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και το κυριότερο 

φάνηκαν να είναι ακόμα πιο σημαντικοί από παράγοντες που εμπίπτουν σε 

εποικοδομητικές διδακτικές προσεγγίσεις και οι οποίες είχαν σχεδιαστεί σκόπιμα για την 

ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Tο συμπέρασμα αυτό αποτέλεσε το έναυσμα 

για τη διεξαγωγή μιας πειραματικής έρευνας, στα πλαίσια της οποίας δύο διαφορετικά 

μοντέλα διδασκαλίας, το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας και το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας (cognitive apprenticeship model)  (το οποίο εμπίπτει στην εποικοδομητική 

προσέγγιση διδασκαλίας) (Collins, Brown & Newman, 1989), εφαρμόστηκαν σε δύο 

ομάδες μαθητών στο συνηθισμένο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  Η σύγκριση των δύο 

διδακτικών προσεγγίσεων εστιάστηκε στον τρόπο εφαρμογής τους από τους 

εκπαιδευτικούς και στην επίδρασή τους στην επίδοση των μαθητών.  Στόχος και στις δύο 

προσεγγίσεις ήταν η ανάπτυξη τόσο βασικών όσο και μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές. Είναι σημαντικό ότι ο βαθμός επίδρασης και των δύο διδακτικών προσεγγίσεων 

στη μεταγνώση των μαθητών (meta-cognitive skills and meta-cognitive knowledge) ήταν 

μεγάλος.  Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο βαθμό επίδρασης των δύο 

προσεγγίσεων ήταν μικρού η μέτριου μεγέθους με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας να 

υπερέχει σε μικρό βαθμό.  Ωστόσο, το γεγονός ότι οι διαδικασίες του συγκεκριμένου 

μοντέλου παρουσιάστηκαν στην  τάξη μέσα από δομημένες διαδικασίες, δηλαδή 

διαδικασίες που εμπίπτουν στο μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας, καταδεικνύει τη σημασία 

της σύζευξης των δύο προσεγγίσεων. 

Παράλληλα, οι Houtveen, Van der Grift και Creemers (2004), αναφέρουν τα 

αποτελέσματα ενός παρεμβατικού προγράμματος σχολικής βελτίωσης στα μαθηματικά, το 

οποίο συνδύαζε χαρακτηριστικά από το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας, όπως για 
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παράδειγμα την έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας, την προσπάθεια για μέγιστη 

αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και την ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης των μαθητών, 

καθώς και χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με τη «νέα» προσέγγιση της διδασκαλίας και 

της μάθησης, όπως την προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης και τη δημιουργία 

διερευνητικού μαθησιακού περιβάλλοντος.  Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

προγράμματος κατέδειξαν ότι η ποιότητα διδασκαλίας (με βαθμό επίδρασης 1,47), η 

στήριξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών (με βαθμό επίδρασης 1,26) και η δημιουργία 

ενός διερευνητικού μαθησιακού περιβάλλοντος (με βαθμό επίδρασης 0,51) ερμηνεύουν σε 

σημαντικό ποσοστό την επίδοση των μαθητών.  Επομένως, τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα υπογραμμίζουν την επίδραση και των δύο προσεγγίσεων στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, αλλά και τη σημασία συνδυασμού στοιχείων και από τις δύο διδακτικές 

προσεγγίσεις για την επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Creemers (2006) «η αποτελεσματική διδασκαλία 

μπορεί να συνδυάσει στοιχεία από την άμεση διδασκαλία, ειδικότερα εκείνα τα στοιχεία 

που είναι εγγύτερα στο μοντέλο της ενεργούς διδασκαλίας, καθώς και στοιχεία από την 

εποικοδομητική προσέγγιση, ειδικότερα εκείνα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα 

της συγκεκριμένης προσέγγισης» (σελ.17).  Η επιλογή ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις 

έγκειται στους στόχους της εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς ότι η άμεση και η ενεργή διδασκαλία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αποδοτικές 

και αποτελεσματικές προσεγγίσεις για επίτευξη των στόχων που έχουν να κάνουν με 

γνώσεις και δεξιότητες, ενώ πιο εποικοδομητικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να είναι 

αποδοτικοί και αποτελεσματικοί τρόποι για επίτευξη στόχων που σχετίζονται με γνώσεις 

και δεξιότητες ανώτερων νοητικών επιπέδων. Η υπόθεση αυτή ωστόσο θα πρέπει να 

ελεγχθεί μέσα από μια εμπειρική έρευνα ή μέσα από μια μετα-ανάλυση.  

 Μέσα από μια εμπειρική έρευνα ή μέσα από  μια μετα-ανάλυση θα μπορούσαν να 

ελεγχθούν και άλλες σχετικές υποθέσεις σε σχέση με το πώς μπορεί να επιτευχθεί 

επιτυχώς η σύζευξη των δύο προσεγγίσεων.  Αναλυτικότερα, θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς ότι η επιλογή ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις, δυνατό να εξαρτάται και από τα 

χαρακτηριστικά του μαθητή, όπως είναι η ηλικία, το επίπεδο ανάπτυξής του, και οι 

ικανότητές του. Για παράδειγμα, είναι ίσως καταλληλότερο να χρησιμοποιούνται 

περισσότερο δομημένες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο 

μοντέλο της άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, για τους μικρότερους μαθητές, οι 

οποίοι βρίσκονται στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής τους ή για τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα, αφού αυτοί επωφελούνται από τις συγκεκριμένες 

μεθόδους (Kyriakides & Creemers, 2009). Από την άλλη, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς 

ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



45 

 

ότι η αυτορύθμιση της μάθησης, η οποία εμπίπτει στην εποικοδομητική προσέγγιση της 

διδασκαλίας, ίσως είναι καταλληλότερη για μαθητές με μεγάλες ικανότητες ή για μαθητές 

που βρίσκονται σε μεταγενέστερα στάδια της εκπαίδευσής τους (βλέπε για παράδειγμα 

Tynjälä, 1999). Τέλος, η επιλογή ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις δυνατό να εξαρτάται και 

από τις συνθήκες και το περιεχόμενο της μάθησης.  Ένα εποικοδομητικό μαθησιακό 

περιβάλλον προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαιδευτικών οι οποίοι να έχουν τις ικανότητες να 

οργανώσουν αυτή την «ανοικτή» μαθησιακή κατάσταση, αλλά και να δράσουν ως 

διευκολυντές της μάθησης των μαθητών τους.  Επιπλέον, οι εποικοδομητικοί τρόποι 

μάθησης απαιτούν την ύπαρξη ενός πλούσιου σε περιεχόμενο μαθησιακού περιβάλλοντος, 

το οποίο να παρέχει τα κατάλληλα υλικά και μέσα στους μαθητές, όπως για παράδειγμα 

βιβλία που να είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να διευκολύνει και εποικοδομητικούς 

τρόπους μάθησης και όχι μόνο την επίτευξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων (De 

Jager, Reezigt & Creemers, 2002; Hyerle, 1996).  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω θέσεις κρίθηκε αναγκαίο να διεξαχθεί η 

παρούσα έρευνα με στόχο να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και από τις δύο προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης. Ο 

συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων θα πρέπει να αποτελείται από τα χαρακτηριστικά 

εκείνα, τα οποία προάγουν το βασικότερο στόχο κάθε εκπαιδευτικού συστήματος: να 

καταστήσουν τους μαθητές ανεξάρτητους μαθησιακά και ενεργούς κοινωνικά πολίτες 

(Kuhn, 2005; Kuhn & Park, 2005). Αυτό συνεπάγεται ότι τα στοιχεία δόμησης θα πρέπει 

να συγκεραστούν με τον τελικό σκοπό για ανεξάρτητη μάθηση. Κρίθηκε επίσης αναγκαίο 

να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά 

που έχουν αναφερθεί πιο πάνω (για παράδειγμα η ηλικία των μαθητών, το θέμα του 

Αναλυτικού Προγράμματος, κ.ά). Γι’ αυτό κι ένας από τους στόχους της παρούσας 

έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο ο κάθε παράγοντας αποτελεσματικής διδασκαλίας 

έχει γενικευμένη επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ένα βήμα όμως πέρα από τον 

εντοπισμό και επιλογή παραγόντων από διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις είναι ίσως ο 

συνδυασμός τους σε ένα περιεκτικό πλαίσιο αποτελεσματικής διδασκαλίας, όπως γίνεται 

για παράδειγμα στο δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (Creemers & 

Kyriakides, 2008). Για το λόγο αυτό στην παρούσα έρευνα δίνεται έμφαση στη χρήση του 

δυναμικού μοντέλου εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ως βάση για την οργάνωση και 

ταξινόμηση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που εντοπίστηκαν από τη 

μετα-ανάλυση. 
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 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο χώρο της ΕΕΑ παρατηρείται συστηματική 

μακρόχρονη ενασχόληση αρκετών ερευνητών με την ανάπτυξη και εγκυροποίηση μοντέλων 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  Τα μοντέλα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για 

τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.  Ωστόσο, η επιλογή του δυναμικού μοντέλου έναντι 

των άλλων δεν έγινε μόνο λόγω του ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αξιοποιεί στοιχεία και 

από τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις. Πέρα από αυτό, το δυναμικό μοντέλο είναι το πιο 

σύγχρονο στο χώρο της ΕΕΑ (Heck & Mariyama, 2010; Sammons, 2009).  Έτσι, η ανάπτυξή 

του στηρίχθηκε στην προσπάθεια υπέρβασης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν (μέσα 

από έρευνες) σε προγενέστερα μοντέλα του χώρου, αλλά και στην προσπάθεια για 

αξιοποίηση της εποικοδομητικής κριτικής που ασκήθηκε γενικότερα στο χώρο της ΕΕΑ.  

Η τεκμηρίωση της επιλογής του δυναμικού μοντέλου θα γίνει στη συνέχεια μέσα από την 

κριτική ανάλυση τόσο της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, όσο και 

των μοντέλων μέτρησης της αποτελεσματικότητας που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς στο 

χώρο της ΕΕΑ. 

 

Η συμβολή της ΕΕΑ για την ανάπτυξη ενός διευρυμένου μοντέλου μέτρησης της 

ποιότητας διδασκαλίας 

 Ιστορική Αναδρομή της Έρευνας για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα   

Η ΕΕΑ ξεκίνησε τη δεκαετία του ʼ70, ως αντίδραση στα αποτελέσματα των 

ερευνών για την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση του Coleman (Coleman et al, 1966) 

και του Jenks (Jenks, 1972). Τόσο οι έρευνες του Coleman που είχαν κοινωνιολογικό 

υπόβαθρο, όσο και οι έρευνες του Jenks που είχαν ψυχολογικό υπόβαθρο κατέληξαν σε 

παρόμοια συμπεράσματα για το βαθμό στον οποίο το σχολείο επιδρά στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές αυτό που καθορίζει και 

οριοθετεί την επίδοση των μαθητών είναι το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας και όχι το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση, 

όπως ισχυρίστηκαν, συμβάλλει στη διαιώνιση των διαφορών ανάμεσα στις κοινωνικές 

τάξεις και μπορεί να προσφέρει ελάχιστα στην επίδοση των παιδιών.   

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες διεξήχθηκαν οι πρώτες έρευνες στον τομέα της ΕΕΑ 

από τους Rutter, Maugham, Mortimore and Ouston (1979), και Brookover, Beady and 

Schweitzer (1979) με σκοπό να αντικρουστούν τα απαισιόδοξα συμπεράσματα των 

Coleman και Jenks. Οι έρευνες αυτές προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον, αφού κατέδειξαν 

ότι  τα σχολεία όντως επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών.  Οι έρευνες της περιόδου 

αυτής οδήγησαν επίσης, στη δημιουργία μιας λίστας από παράγοντες που συνδέουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και της διδακτικής του συμπεριφοράς με 
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τα μαθησιακά αποτελέσματα (Process-product research) (Borich, 1992; Brophy & Good, 

1986;  Doyle, 1986; Everston et al., 1980; Galton, 1987; Levine & Lezotte, 1990). Όπως 

έχει αναφερθεί στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου τα αποτελέσματα των ερευνών 

αυτών αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των μοντέλων της άμεσης και της ενεργούς 

διδασκαλίας.  Ωστόσο, οι έρευνες της πρώτης φάσης της ΕΕΑ παρουσιάζουν αρκετές 

αδυναμίες που σχετίζονται τόσο με τον προσδιορισμό των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας όσο και με το μεθοδολογικό σχεδιασμό τους (Creemers, 2006). 

 Αργότερα, στη δεύτερη φάση της ΕΕΑ, που τοποθετείται χρονολογικά στη 

δεκαετία του ʼ80 οι ερευνητές επεδίωξαν να βελτιώσουν τα μεθοδολογικά τους εργαλεία 

και να αναπτύξουν ερευνητικά προγράμματα που να στηρίζονται σε διαφορετικές 

στρατηγικές σχεδιασμού της έρευνάς τους (Teddlie & Reynolds, 2000). Έτσι, πέρα από τη 

διεξαγωγή συσχετιστικών ερευνών, διενεργήθηκαν περιπτωσιακές έρευνες 

αποτελεσματικών σχολείων καθώς και πειραματικές έρευνες, που αποσκοπούσαν στη 

διερεύνηση όσο το δυνατό περισσότερων παραγόντων αποτελεσματικότητα, οι οποίοι 

όμως αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο στο  επίπεδο του σχολείου (Scheerens & Bosker, 

1997). Από την πληθώρα ερευνών που διενεργήθηκαν (πέραν των 160) σε περισσότερες 

από 12 χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ξεχωρίζουν οι έρευνες του Rutter και 

των συνεργατών του (1980), του Reynolds (1982) και του Μοrtimore και των συνεργατών 

του (1988) που διενεργήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και του Teddlie και των 

συνεργατών του (1989) που διενεργήθηκαν στη Λουϊζιάνα των Η.Π.Α.. 

 Στη δεκαετία του ’90 το ενδιαφέρον στον τομέα της διδασκαλίας μετατοπίστηκε 

στην εξέταση μεταβλητών που αφορούσαν στο γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν και με την παιδαγωγική επιστήμη 

(Fennema & Loef-Franke, 1992) καθώς και στην εξέταση μεταβλητών που αφορούσαν 

στις στάσεις τους απέναντι στο θέμα του αναλυτικού προγράμματος που καλούνται να 

διδάξουν (Askew et al., 1997) και στις στάσεις τους για τη διδακτική τους επάρκεια 

(Bandura, 1997; Guskey & Passaro, 1994; Hoy & Woolfolk, 1993; Pajares, 1996).  Η 

προσπάθεια αυτή ωστόσο δεν έδωσε σημαντικά συμπεράσματα στον τομέα. Επιπλέον, 

έγινε προσπάθεια διεύρυνσης του ερευνητικού πεδίου μέσω της διεξαγωγής συγκριτικών 

ερευνών (Kyriakides et al., 2002). 

 Παράλληλα όμως, στην τρίτη φάση της ΕΕΑ η έμφαση μετατοπίστηκε από τον 

καθορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση του μαθητή στην ανάπτυξη 

στρατηγικών βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας, επιχειρώντας τη σύνδεση των 

πορισμάτων των προγενέστερων ερευνών του χώρου με τη βελτίωση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας (Scheerens, 1992; Bosker & Scheerens, 1994). Τα στοιχεία που 
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προκύπτουν απ’ αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων 

για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας (Hopkins, 1989).  Ωστόσο, οι 

έρευνες για τη «σχολική αποτελεσματικότητα» αμφισβητήθηκαν από εμπειρικής, 

μεθοδολογικής και θεωρητικής άποψης. 

 Εκείνο που είχε διαφανεί είναι ότι αρκετοί από τους παράγοντες 

αποτελεσματικότητας που τοποθετούνταν στο επίπεδο του σχολείου, δρούσαν ουσιαστικά 

στο επίπεδο της τάξης και αφορούσαν τη διδασκαλία και τη μάθηση (Creemers & Reezigt, 

1996). Αυτό οδήγησε στο θεωρητικό και εμπειρικό επαναπροσανατολισμό της ΕΕΑ προς 

τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο της διδασκαλίας. Επανήλθαν έτσι στο 

προσκήνιο τα αποτελέσματα της έρευνας για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και 

αναγνωρίστηκε από πολλούς ερευνητές ότι οι παράγοντες στο επίπεδο της τάξης, 

ειδικότερα εκείνοι που αφορούν την ποιότητα διδασκαλίας, είναι περισσότερο σημαντικοί 

από ότι παράγοντες που εδράζονται στο επίπεδο του σχολείου ή του συστήματος 

(Creemers, 1994; Goldstein & Woodhouse, 2000).  Η προσπάθεια αναζήτησης μιας 

καλύτερης θεωρητικής βάσης για τον τομέα της ΕΕΑ, είχε ως αποτέλεσμα τον 

προσανατολισμό προς τις θεωρίες μάθησης στο σχολείο και στα μοντέλα μάθησης στο 

χώρο της ΕΕΑ. Οι θεωρίες αυτές αντιμετωπίστηκαν ως πιθανές γέφυρες ανάμεσα στα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο της τάξης 

και του σχολείου (Creemers, 2006).  Παράλληλα, την ίδια εποχή άρχισε ένας διάλογος στο 

χώρο της ΕΕΑ σχετικά με τις θεωρίες μάθησης που επηρέασαν τα μοντέλα που είχαν ήδη 

αναπτυχθεί και για την ανάγκη αξιοποίησης στοιχείων από τις «νέες» θεωρίες μάθησης.   

 Συγκεκριμένα, η έμφαση που δόθηκε στην ΕΕΑ τα προηγούμενα χρόνια στα 

μαθηματικά και τη γλώσσα ως κριτήρια για μέτρηση της αποτελεσματικότητας, είχε ως 

αποτέλεσμα το να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ερευνητών του 

χώρου σε θεωρίες μάθησης οι οποίες έδιναν έμφαση στην αναπαραγωγή της γνώσης.  

Θεωρήθηκε όμως ότι ο τομέας έπρεπε να στραφεί και στην ανάπτυξη των ανώτερων 

γνωστικών λειτουργιών (όπως για παράδειγμα της σύνθεσης και της ανάλυσης 

πληροφοριών και της μεταγνωστικής δεξιότητας των μαθητών), καθώς και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που αφορούν στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα.  Έτσι, τα τελευταία 

χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών στο χώρο της ΕΕΑ προσανατολίστηκε προς τη 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας παραγόντων που εμπίπτουν σε εποικοδομητικές 

προσεγγίσεις μάθησης και διδασκαλίας (Reezigt & Creemers, 2005).   

 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αμφισβητήθηκε το κατά πόσο τα μοντέλα που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στον τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

ήταν εμπειρικά έγκυρα σε επαρκή βαθμό, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την 
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ανάπτυξη θεωρίας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα ή ως σημείο αφετηρίας για 

τη διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών.  Στη συνέχεια θα γίνει κριτική ανάλυση των μοντέλων 

που αναπτύχθηκαν στο χώρο της ΕΕΑ και τέλος θα παρουσιαστεί το δυναμικό μοντέλο 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, το οποίο όπως έχει αναφερθεί αποτελεί τη 

θεωρητική βάση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Παράλληλα, ακολουθεί 

τεκμηρίωση για την επιλογή του δυναμικού μοντέλου, η οποία επικεντρώνεται στο 

γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αξιοποιεί στοιχεία τόσο από τα μοντέλα της άμεσης 

και της ενεργούς διδασκαλίας όσο και από τον εποικοδομητισμό, καθώς και στο ότι είναι 

ένα σύγχρονο μοντέλο που δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ασκήθηκε 

στα προγενέστερα μοντέλα του χώρου. 

 

 Μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

 Ένα δημοφιλές μοντέλο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

ήταν το μοντέλο του Carroll (1963) για τη μάθηση, το οποίο προήλθε από το χώρο της 

ψυχολογίας. Χρησιμοποιήθηκε για να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα των ερευνών της 

πρώτης φάσης της ΕΕΑ και άσκησε μεγάλη επίδραση σε μεταγενέστερα μοντέλα. 

Σύμφωνα με τον Carroll (1963) η επίδοση είναι συνάρτηση του λόγου του χρόνου που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να εκτελέσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα προς τον 

χρόνο που χρειάζονται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  Ο Carroll 

(1963) θεωρούσε επίσης ότι παράγοντες που σχετίζονται με το χρόνο, την ποσότητα και 

την ποιότητα της διδασκαλίας είναι σημαντικές αρχές για την μάθηση. Αναλυτικότερα, το 

συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται από πέντε ομάδες μεταβλητών οι οποίες αναμένεται να 

ερμηνεύουν την επίδοση των μαθητών: «η κλίση του μαθητή» (aptitude), «η ευκαιρία για 

μάθηση» (opportunity to learn), «η επιμονή» (perseverance), «η ποιότητα διδασκαλίας» 

(quality of instruction) και «η ικανότητα κατανόησης της διδασκαλίας» (ability to 

understand instruction).  Όλες οι ομάδες μεταβλητών σχετίζονται με το χρόνο που 

απαιτείται για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα (Carroll, 1963). 

Το μοντέλο του Carroll έχει δεχτεί κριτικές για το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν παρέχει 

πληροφορίες για το πώς συμβαίνει η μάθηση, αλλά μόνο για το ότι η μάθηση χρειάζεται 

χρόνο και ότι εξαρτάται από παράγοντες που δρουν σε πολλαπλά επίπεδα και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  (Creemers, 1997). Δίνει έτσι μικρή σημασία στον παράγοντα 

«ποιότητα διδασκαλίας», κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος ο Carroll (1989) αρκετά χρόνια 

μετά. Από την άλλη το γενικό θεωρητικό του πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα για 

επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων του.  

Η σχέση ανάμεσα στο χρόνο, την επιμονή (perseverance), την ικανότητα (aptitude) 

ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



50 

 

και την ποιότητα της διδασκαλίας αναλύθηκε σε μεγαλύτερο βάθος από τον Bloom (1976), 

ο οποίος χρησιμοποίησε το μοντέλο του Carroll για να αναπτύξει τη θεωρία της 

κατάκτησης της γνώσης (“mastery learning”). Επειδή η ανάλυση του Bloom (1976) 

παρείχε ένα ευρύτερο διδακτικό πλαίσιο, η επίδραση της συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης 

στην εκπαιδευτική πράξη ήταν ουσιαστική. Δημιουργήθηκε έτσι μια κοινή γραμμή 

λογικής για τη σχέση ανάμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις θεωρίες μάθησης η 

οποία αποτυπώθηκε στα μοντέλα και τις θεωρίες της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

Η λογική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόταση μιας σειράς διδακτικών διαδικασιών στο 

επίπεδο της τάξης και μιας σειράς συνθηκών στο επίπεδο του σχολείου και του πλαισίου, 

που θεωρούνταν ως παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας (βλέπε για παράδειγμα Creemers, 

1994; Scheerens, 1993; Slater & Teddlie, 1992; Slavin, 1996).   

 Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα που αναπτύχθηκαν με βάση αυτή τη λογική 

ήταν το «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» του Creemers (1994).  Συγκεκριμένα ο  

Creemers (1994), στηριζόμενος στις αρχές του Μοντέλου Άμεσης Διδασκαλίας αλλά και 

της θεωρίας του  Bloom (1976) για την κατάκτηση της γνώσης (“mastery learning”), 

προσπάθησε να επεκτείνει το μοντέλο σχολικής μάθησης του Carroll (1963), στοχεύοντας 

να επεξηγήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη μεταβλητή «ποιότητα διδασκαλίας». Σύμφωνα με 

το «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» του Creemers (1994), η εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα είναι πολυ-επίπεδη (επίπεδα σχολείου, επίπεδο τάξης, επίπεδο 

μαθητή) με το επίπεδο της τάξης να θεωρείται ως το σημαντικότερο.  Αναλυτικότερα, το 

μοντέλο του Creemers (1994), στηρίχθηκε στις ακόλουθες τέσσερις παραδοχές: (α) η 

ποιότητα διδασκαλίας, ο χρόνος και η ευκαιρία που έχει ο μαθητής για να ασχοληθεί με το 

μαθησιακό έργο επηρεάζουν άμεσα την επίδοσή του. Το επίπεδο της τάξης όμως και 

κυρίως οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως το σημαντικότερο συστατικό 

αποτελεσματικότητας, αφού αυτοί αξιοποιούν όπως θέλουν το αναλυτικό πρόγραμμα, 

καθορίζουν το χρόνο και την ευκαιρία που θα έχει ο μαθητής να ασχοληθεί με το 

μαθησιακό έργο και επιλέγουν εκείνες τις διαδικασίες ομαδοποίησης οι οποίες θα 

καθορίσουν και τη μάθηση (Scheerens & Bosker, 1997), (β) το επίπεδο του πλαισίου, του 

σχολείου και της τάξης επηρεάζουν άμεσα  το μαθησιακό χρόνο και τις ευκαιρίες 

μάθησης, στοιχεία που εμπίπτουν στο επίπεδο του μαθητή, (γ) τα ανώτερα επίπεδα 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών 

μάθησης στα κατώτερα επίπεδα και γενικά ακολουθείται μια ιεραρχική σχέση, (δ) οι 

μεταβλητές πρέπει να χαρακτηρίζονται από την «αρχή της συνέπειας» (consistency 

principle), σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας εντός του ίδιου επιπέδου, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών 
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επιπέδων. Πρέπει επίσης να υπάρχει σταθερότητα (constancy principle), στοιχείο που 

υποδηλώνει ότι η αποτελεσματική διδασκαλία και η καθοδήγηση θα πρέπει να παρέχεται 

καθ' όλη τη σχολική ζωή. Παράλληλα, μεταξύ τους τα μέλη της σχολικής μονάδας 

αναμένεται να επιδεικνύουν ομοιογενή χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας 

(cohesion principle). Τέλος, απαραίτητο στοιχείο είναι η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου 

(control principle) της αποτελεσματικότητας του μοντέλου. 

Το «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» του Creemers (1994) θεωρείται ως 

ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

(Teddlie & Reynolds, 2000).  Για την εγκυροποίησή του έχουν γίνει έξι συνολικά έρευνες 

(Driessen & Sleegers, 2000; Reezigt et al.,1999; de Jong et al.,2004; Kyriakides, 2005; 

Kyriakides et al., 2000; Kyriakides & Tsangaridou, 2004), τα αποτελέσματα των οποίων 

καταδεικνύουν ότι το μοντέλο υποστηρίζεται εμπειρικά.  Ωστόσο, οι συγκεκριμένες 

έρευνες  έχουν δείξει ότι σε κάθε προσπάθεια μέτρησης της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο δυναμικός της χαρακτήρας, 

στοιχείο που δεν αξιοποιείται από το «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» του 

Creemers (1994).  Για παράδειγμα το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρεί ότι η σχέση ανάμεσα 

στους διάφορους παράγοντες είναι γραμμική και δε λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα η 

σχέση αυτή να είναι πολυδιάστατη.  Παράλληλα, το μοντέλο του Creemers αναφέρεται 

μόνο σε ποσοτικά χαρακτηριστικά των παραγόντων αποτελεσματικότητας, αγνοώντας τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.  Επιπλέον, το «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» 

θεωρεί ότι οι παράγοντες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο λειτουργούν ανεξάρτητα και όχι 

σε ομάδες μεταβλητών (grouping of factors). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας 

υπόψη τη δυναμική φύση της αποτελεσματικότητας οι Creemers and Kyriakides (2008) 

ανέπτυξαν το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας.  Το δυναμικό 

μοντέλο θεωρείται ως το επικρατέστερο στο χώρο της ΕΕΑ αυτή τη στιγμή (Heck & 

Mariyama, 2010; Sammons, 2009).   

 

 Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 

Ο σχεδιασμός του δυναμικού μοντέλου παρακινήθηκε από την ανάλυση των 

αδυναμιών στο χώρο της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.  Μια 

σημαντική αδυναμία των ερευνών στον τομέα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκύπτει από το 

γεγονός ότι σχεδόν όλες οι έρευνες επικεντρώνονται στη γλώσσα και στα μαθηματικά.  Οι 

ερευνητές δεν έχουν ελέγξει την πρόοδο των μαθητών σε όλο το εύρος των θεμάτων του 

Αναλυτικού Προγράμματος και δεν έχουν επίσης εξετάσει την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους νέους στόχους της εκπαίδευσης, όπως για 
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παράδειγμα την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές (Campbell et al., 

2003).  

 Με τον τρόπο δημιουργείται λανθασμένα η εντύπωση ότι ο τομέας της ΕΕΑ 

ενδιαφέρεται ερευνητικά αποκλειστικά και μόνο στο γνωσιολογικό τομέα και στον έλεγχο 

των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η έντονη 

κριτική που δέχεται ο τομέας της ΕΕΑ για το ότι «έχει περιορισμένο πεδίο δράσης, ότι 

υποβαθμίζει τη σχολική μάθηση σε διακριτά κομμάτια ακαδημαϊκής γνώσης, τα οποία 

μπορούν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους» (Slee & Weiner, 1998, σελ. 2).  

Για παράδειγμα, οι Lingard, Ladwig, και Luke (1998) αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα έχει ως σημείο αφετηρίας μια φτωχή ιδέα για το τι είναι επίδοση, 

αφού φαίνεται να υποστηρίζει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν με 

βάση τους συμβατικούς όρους της γνώσης, των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και των 

ικανοτήτων.  

 Τα συγκεκριμένα επιχειρήματα των επικριτών της ΕΕΑ, μπορούν να 

αντικρουστούν με την αναφορά σε μια σειρά ερευνών οι οποίες χρησιμοποίησαν 

διαφορετικά είδη μέτρησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (για παράδειγμα, Knuver & 

Brandsma, 1993; Kyriakides, 2005; Opdenakker & Van Damme, 2000).  Μέσα από τις 

συγκεκριμένες έρευνες φαίνεται ότι είναι δυνατό να μετρηθεί ένα μεγάλο εύρος 

μαθησιακών αποτελεσμάτων με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας 

παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης.  

 Έτσι, η αποτελεσματικότητα στο δυναμικό μοντέλο ορίζεται σε  ένα ευρύτερο 

πλαίσιο και όχι στο περιορισμένο πλαίσιο της απόκτησης των βασικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων, συνδυάζοντας στο επίπεδο της τάξης στοιχεία από τη δομημένη προσέγγιση 

διδασκαλίας και από τον εποικοδομητισμό. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το κατά πόσο η 

έμφαση που δίνεται στο δυναμικό μοντέλο στις δύο προσεγγίσεις είναι ισοβαρής είναι κάτι 

που χρειάζεται να διερευνηθεί και αποτελεί έναν από τους στόχους της παρούσας έρευνας.  

Τέλος,  μια από τις κυριότερες κριτικές που δέχτηκαν τα μοντέλα ΕΑ ήταν ότι δε 

μπορούσαν εύκολα να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη πολιτικής. Το δυναμικό 

μοντέλο σχεδιάστηκε με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα άτομα που 

διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική ή/και από τα άτομα που εφαρμόζουν την 

εκπαιδευτική πολιτική ως εργαλείο για βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, κάτι που 

έχει ήδη εγκυροποιηθεί μέσα από έρευνες (Creemers & Kyriakides, 2008;  Creemers & 

Kyriakides, 2010; Kyriakides et al., 2011; Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009). 

 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών μια σειρά ερευνών 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές χώρες, τα 
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αποτελέσματα των οποίων φαίνεται να υποστηρίζουν ερευνητικά τα πολυεπίπεδα ολιστικά 

μοντέλα του χώρου της ΕΕΑ (Teddlie & Reynolds, 2000).  Έχει φανεί ότι η επίδοση των 

μαθητών επηρεάζεται από παράγοντες που δρουν σε διαφορετικά επίπεδα.  Το αποτέλεσμα 

αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα μοντέλα μέτρησης της αποτελεσματικότητας στο 

χώρο της ΕΕΑ πρέπει να είναι πολυεπίπεδα, γι’ αυτό και στο δυναμικό μοντέλο  θεωρείται 

ότι παράγοντες από όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή το επίπεδο του 

πλαισίου, του σχολείου, της τάξης και του μαθητή,  επηρεάζουν την επίδοση των 

μαθητών. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση όμως στους παράγοντες που δρουν στο επίπεδο της 

τάξης, αφού οι έρευνες στο χώρο της ΕΕΑ κατέδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες 

είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες αποτελεσματικότητας (Luyten, 1994).  Οι παράγοντες 

στο επίπεδο του πλαισίου και του σχολείου θεωρείται ότι έχουν τόσο άμεση όσο και 

έμμεση επίδραση στα αποτελέσματα των μαθητών, μέσα από την επίδρασή τους σε 

παράγοντες που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση (Creemers & Kyriakides,2008). 

 Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει για την εγκυροποίηση των 

ολιστικών μοντέλων του χώρου θα μπορούσε παράλληλα να υποστηριχθεί, οι σχέσεις 

μεταξύ των παραγόντων των διαφόρων επιπέδων με τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι 

πολύ πιο πολύπλοκη από ότι θεωρείται πως είναι στα συγκεκριμένα μοντέλα (Creemers & 

Kyriakides, 2005). Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για την αλληλεπίδραση των παραγόντων 

που δρουν στο επίπεδο της τάξης και του μαθητή, στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία 

της έννοιας της διαφοροποιημένης αποτελεσματικότητας (Campbell et al., 2004). Για το 

λόγο αυτό παρόλο που το ΔΜΕΑ είναι ένα γενικό μοντέλο αποτελεσματικότητας (generic 

model) και οι παράγοντες αποτελεσματικότητας που προτείνονται στα διάφορα επίπεδα 

θεωρούνται γενικοί, αναγνωρίζεται παράλληλα ότι η επίδρασή τους διαφοροποιείται σε 

διαφορετικές ομάδες σχολείων/εκπαιδευτικών/μαθητών.  Λαμβάνει έτσι υπόψη και τα 

αποτελέσματα για τη διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα.  

 Παράλληλα, σύμφωνα με το ΔΜΕΑ η σχέση μεταξύ κάποιων παραγόντων 

αποτελεσματικότητας δεν είναι γραμμική, αλλά οι παράγοντες αποτελεσματικότητας σε 

όλα τα επίπεδα θεωρούνται πολυδιάστατοι και μπορούν να μετρηθούν τόσο με ποσοτικά 

όσο και με ποιοτικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι ο κάθε παράγοντας 

αποτελεσματικότητας του κάθε επιπέδου μπορεί να μετρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξής 

πέντε διαστάσεις: τη συχνότητα (frequency), εστίαση (focus), το επίπεδο (stage), την 

ποιότητα (quality)  και τη διαφοροποίηση (differentiation) (Creemers & Kyriakides,2008). 
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Οι διαστάσεις αποτελεσματικότητας στο ΔΜΕΑ 

 Η πρώτη διάσταση, η διάσταση της συχνότητας αναφέρεται στο πόσο συχνά γίνεται στο 

σχολείο μια δραστηριότητα που αφορά σε ένα παράγοντα αποτελεσματικότητας.  Μπορεί 

να μετρηθεί αν δούμε πόσες διαφορετικές συμπεριφορές, οι οποίες σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο παράγοντα, εμφανίζονται στη ρουτίνα του σχολείου και πόση διάρκεια 

έχουν αυτές οι συμπεριφορές. Είναι ο πιο απλός τρόπος για να μετρηθεί ένας παράγοντας 

και οι περισσότερες έρευνες στον τομέα της ΕΕΑ έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη διάσταση 

για τη μέτρηση των παραγόντων αποτελεσματικότητας (Scheerens & Bosker, 1997).  Δεν 

μπορεί όμως από μόνη της αυτή η διάσταση να δώσει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ένας 

παράγοντας συνδέεται με τα αποτελέσματα των μαθητών, αφού μετρά μόνο τη γραμμική 

σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους (Kyriakides & Creemers, 2009). 

 Η δεύτερη διάσταση, η εστίαση είναι η διάσταση που φανερώνει το πώς 

λειτουργεί ένας παράγοντας αποτελεσματικότητας στα διάφορα επίπεδα.  Δύο πτυχές της 

εστίασης μπορούν να μετρηθούν: πρώτο η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων – οι οποίες 

μπορεί να είναι γενικές ή ειδικές- και δεύτερο ο σκοπός για τον οποίο γίνεται μια 

δραστηριότητα - που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι.  Η συγκεκριμένη διάσταση 

μπορεί να μετρηθεί αν λάβουμε υπόψη το βαθμό στον οποίο ένας παράγοντας είναι 

γενικός ή συγκεκριμένος, καθώς και τον αριθμό των στόχων που εξυπηρετεί μια 

συγκεκριμένη σχολική δραστηριότητα. Η μέτρηση της εστίασης δυνατό να συνδέει έναν 

παράγοντα με τα μαθησιακά αποτελέσματα όχι με γραμμικό τρόπο. Για παράδειγμα οι 

οδηγίες για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι πολύ γενικές και να μην 

παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση της δραστηριότητας ή από την άλλη 

είναι πολύ εξειδικευμένες και έτσι να περιορίζουν την παραγωγικότητα και 

δημιουργικότητα των εμπλεκομένων.  Παράλληλα, κάποιες δραστηριότητες που αφορούν 

σε έναν παράγοντα μπορεί να εξυπηρετούν πολύ καλά ένα στόχο, αλλά η επίδρασή τους 

στα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι μικρή γιατί κάποιοι σημαντικοί στόχοι δυνατό μην 

επιτυγχάνονται μέσα από αυτές.   

 Η τρίτη διάσταση, το στάδιο (stage), αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την  

οποία ένας παράγοντας αποτελεσματικότητας εμφανίζεται στο επίπεδο που αφορά. 

Θεωρείται όμως ότι συμπεριφορές που  αφορούν σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα θα 

πρέπει να λαμβάνουν χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να έχουν συνεχή άμεση ή 

έμμεση επίδραση στα αποτελέσματα των μαθητών.  Αναμένεται επίσης ότι η διάρκεια 

ενός παράγοντα επιτυγχάνεται, όταν ο κύριος φορέας του επιπέδου στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται ο παράγοντας (για παράδειγμα το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός) θα 
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χαρακτηρίζεται από ευελιξία και θα προσαρμόζει τον παράγοντα στην ανατροφοδότηση 

που παίρνει από τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του.  

 Η διάσταση της εστίασης στηρίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάποιων 

προγραμμάτων που στόχευαν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με 

τα οποία η επίδραση που είχαν τα συγκεκριμένα προγράμματα στη διδασκαλία στηριζόταν 

εν μέρει στο πόσο μεγάλη ήταν η χρονική περίοδος εφαρμογής τους (Hopkins, 1989).   Η 

σημασία της διάστασης του σταδίου προκύπτει επίσης και από το γεγονός ότι 

αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της ΕΕΑ (Creemers, 1994; Slater & Teddlie, 1992) 

έχουν δείξει πως η επίδραση κάποιου παράγοντα στα μαθησιακά αποτελέσματα εξαρτάται 

εν μέρει και από το βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 

παράγοντα αυτό γίνονται σε όλα τα χρόνια της εκπαίδευσης.  Τέλος, η αρχή της συνέπειας 

(constancy) στο μοντέλο ολικής αποτελεσματικότητας του Creemers (1994) ενισχύει 

ακόμη περισσότερο τη σημασία της διάστασης του σταδίου, αφού σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη αρχή η αποτελεσματική διδασκαλία θα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα 

χρόνια στα οποία ο μαθητής φοιτά στο σχολεία για να επιδρά στα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό.  Δηλαδή η διάρκεια της επίδρασης ενός παράγοντα θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας.  Αναμένεται ότι από 

τη μέτρηση αυτής της διάστασης προκύπτουν γραμμικές σχέσεις του παράγοντα με την 

επίδοση. 

 Η τέταρτη διάσταση, η διάσταση της ποιότητας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά 

ενός παράγοντα αποτελεσματικότητας και στο βαθμό που αυτά συνάδουν με τη σχετική 

βιβλιογραφία.  Η σημασία μέτρησης της συγκεκριμένης διάστασης έγκειται στο γεγονός 

ότι βιβλιογραφικά έχει φανεί ότι η χρήση μόνο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με ένα παράγοντα έχουν θετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα και 

ότι το πώς λειτουργεί κάθε παράγοντας μπορεί να διαφοροποιείται και όχι μόνο το πόσο 

συχνά παρατηρείται.  

 Τέλος, η διάσταση της διαφοροποίησης αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι 

δραστηριότητες που αφορούν σε ένα παράγοντα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλα 

τα υποκείμενα στα οποία αναφέρονται (σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές).  Σύμφωνα με 

το ΔΜΕΑ (Creemers & Kyriakides,2008), αναμένεται ότι η αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή του κάθε παράγοντα, και κατ’ επέκταση η μεγιστοποίηση της επίδρασης που ο 

παράγοντας ασκεί στα αποτελέσματα,  προϋποθέτει την προσαρμογή του παράγοντα στις 

ανάγκες των υποκειμένων τους οποίους αφορά.  Παρόλο που η διαφοροποίηση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ιδιότητα ενός παράγοντα και έτσι να συμπεριληφθεί στη 

διάσταση της ποιότητας, εντούτοις αντιμετωπίζεται ως διαφορετική διάσταση, ώστε να 
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δοθεί έμφαση στο ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του κάθε υποκειμένου 

ξεχωριστά.  Έτσι, στο ΔΜΕΑ θεωρείται ότι κάθε άτομο οποιασδήποτε ηλικίας 

διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο που μαθαίνει, που σκέφτεται και που επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες (Κουτσελίνη, 2001; 2008; Koutselini, 2003; Strand, 2010). Οι Creemers & 

Kyriakides (2006a) αναφέρουν ότι στο επίπεδο της τάξης ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε 

να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του αν την προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών του, όπως αυτές καθορίζονται από το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο, το 

φύλο, την ικανότητα, το νοητικό στυλ (thinking style) και τον τύπο της προσωπικότητάς 

τους (personality type) (Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009).  Θα πρέπει να τονιστεί 

ωστόσο ότι η διάσταση της διαφοροποίησης δεν υποδηλώνει ότι ο κάθε μαθητής 

αναμένεται να πετύχει  διαφορετικούς στόχους.  Αντίθετα, αναμένεται ότι 

προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή βοηθούμε όλους τους 

μαθητές να πετύχουν τους στόχους της διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2010; Koutselini, 2003).  

Με τη συγκεκριμένη διάσταση λαμβάνεται υπόψη η έρευνα για τη διαφοροποιημένη 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Campell et al., 2004), στοιχείο που δε λαμβάνεται 

υπόψη από προηγούμενα μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

 Συγκεκριμένα, η έρευνα για τη διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα έχει δείξει 

πως παρόλο που η εκπαιδευτική πρακτική στις περισσότερες χώρες παραμένει σταθερή 

και δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών (non-adaptive), εκείνο που δίνει την 

ευκαιρία στα σχολεία να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές με διαφορετικό 

υπόβαθρο είναι πρωτίστως η προσαρμοστική διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

(Koutselini, Trigos & Emst, 2005; Strand, 2010). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη 

και χρήση διαφοροποιημένου αναλυτικού προγράμματος και διδακτικών εγχειριδίων είναι 

απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής για την προώθηση της ισότητας. Ο πιο σημαντικός 

παράγοντας για αυτό είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού να ανταποκρίνεται στις 

διαφορετικές γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του (Κουτσελίνη, 

2008).  Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί μπορούν στηρίξουν μαθησιακά με 

διαφορετικούς τρόπους διαφορετικές ομάδες μαθητών με στόχο να τους βοηθήσουν να 

επιτύχουν διαφορετικά είδη στόχων (Κουτσελίνη, 2008; Kyriakides, 2007).  

 Λόγω του ότι η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο επίπεδο της τάξης στη 

συνέχεια θα αναλυθεί περαιτέρω το συγκεκριμένο επίπεδο του ΔΜΕΑ.  Πριν όμως 

κρίθηκε αναγκαίο να τεκμηριωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η απόφαση διερεύνησης 

παραγόντων που δρουν στο επίπεδο της τάξης, παρόλο που στο παρόν κεφάλαιο έχουν 

γίνει ήδη αναφορές για τη σημασία του συγκεκριμένου επιπέδου εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας.  

ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



57 

 

  Σημασία επιπέδου της τάξης 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών της ΕΕΑ επικεντρώθηκε από τις πρώτες κιόλας 

δεκαετίες στην επισήμανση των χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σε 

μια προσπάθεια σύνδεσης της διδακτικής συμπεριφοράς και των μεθόδων διδασκαλίας με 

τα μαθησιακά αποτελέσματα (Brophy & Good, 1986). Συγκεκριμένα, το 1963 ο Gage  στο 

“Handbook of research on teaching”, τόνισε ότι τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, 

αλλά και η συμπεριφορά του στην τάξη (ή αλλιώς οι διδακτικές δραστηριότητες που 

οργανώνει) θα πρέπει να θεωρούνται ως παράγοντες που επιδρούν στα αποτελέσματα των 

μαθητών.  

 Πέρα όμως από αυτό οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε 

διάφορες χώρες καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των μαθητών, τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό τομέα, 

ερμηνεύεται από παράγοντες που αφορούν στο επίπεδο της τάξης (Teddlie & Reynolds, 

2000).  Όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης των ερευνών της ΕΕΑ από 

τους Scheerens & Bosker (1997) «οι πιο δυνατοί παράγοντες αποτελεσματικότητας, 

εντοπίζονται στο επίπεδο της τάξης, στοιχείο που δεν αποτελεί έκπληξη» (σελ. 238), αφού 

ο εκπαιδευτικός φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο για την ερμηνεία 

της επίδρασης του σχολείου στην πρόοδο των μαθητών.  Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός 

ερευνητών σε διάφορες χώρες (Hextal & Mahony, 1997; Kyriakides, Campbell & 

Gagatsis, 2000; Mujis & Reynolds, 2000; Yair, 1997) επισημαίνουν ότι όταν εξετάζουμε 

την επίδοση των μαθητών, το επίπεδο της τάξης φαίνεται να ασκεί περισσότερη επίδραση 

απ’ ότι το επίπεδο του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Creemers (1994) τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών εξαρτώνται κυρίως από τις διαδικασίες και 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας και όχι από τις 

διαδικασίες και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο του σχολείου.  

Ουσιαστικά, η μάθηση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αποτελεσματική διδασκαλία 

την τάξη (Creemers, 1997; Munro, 1999; Oser, Dick & Patry, 1992; Scheerens & Bosker, 

1997). Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΔΜΕΑ, το οποίο αποτελεί τη θεωρητική βάση 

της παρούσας έρευνας  έχει ως επίκεντρο το επίπεδο της τάξης, αφού θεωρεί ότι ενώ οι 

οργανωτικές δομές των σχολείων δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική διδασκαλία, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές είναι εκείνο το στοιχείο που ουσιαστικά καθορίζει την πρόοδο στα μαθησιακά 

αποτελέσματα.   
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Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας - Το επίπεδο της τάξης  

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέσα από 

τις έρευνες στον τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (Brophy & Good, 1986; 

Campbell et al., 2004; Kyriakides, Campbell & Christofidou, 2002; Muijs & Reynolds, 

2001; Rosenshine, 1983) το ΔΜΕΑ αναφέρεται σε οκτώ παράγοντες 

αποτελεσματικότητας, οι οποίοι αναφέρονται μόνο στις συμπεριφορές του εκπαιδευτικού 

που μπορούν να παρατηρηθούν στην τάξη και μπορούν να επιδράσουν άμεσα στα 

αποτελέσματα των μαθητών.  Δεν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που αφορούν στο 

υπόβαθρο (background) του εκπαιδευτικού, αφού αυτοί θεωρείται ότι επηρεάζουν έμμεσα 

την επίδοση των μαθητών μέσα από την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της διδακτικής 

συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, οι παράγοντες αυτοί δεν συνάδουν με ένα μόνο μοντέλο διδασκαλίας, το ΜΑΔ 

ή το εποικοδομητικό.  Το ΔΜΕΑ είναι ένα περιεκτικό μοντέλο, το οποίο συγκεράζει 

στοιχεία και από τις δύο αυτές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.  Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι οκτώ παράγοντες αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης:  

1. Ο προσανατολισμός (orientation): Αναφέρεται στη διαμόρφωση των στόχων ενός 

διδακτικού έργου από τον εκπαιδευτικό, καθώς και στην παροχή κινήτρων στους 

μαθητές να αντιληφθούν τους στόχους μιας δραστηριότητας με την οποία 

ασχολούνται.  Η συγκεκριμένη διδακτική συμπεριφορά συμβάλλει στην ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία η οποία έχει νόημα γι’ αυτούς, 

γι’ αυτό και συνάδει με τις αρχές του εποικοδομητισμού.  

 

2. Η δόμηση της διδασκαλίας (structuring): Αναφέρεται στη δόμηση της διδασκαλίας 

από τον εκπαιδευτικό με την παρουσίαση των επιδιωκόμενων στόχων στην αρχή 

του μαθήματος, την ομαλή ροή των διδακτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας, την απόδοση της κατάλληλης έμφασης στις γνώσεις ή έννοιες 

κλειδιά της διδασκόμενης ύλης και την αναθεώρηση και επανάληψη των όσων 

έχουν διδαχθεί στο τέλος του μαθήματος ή κατά τη μετάβαση από τη μια 

δραστηριότητα στην άλλη (Brophy & Good, 1986; Rosenshine & Stevens, 1986).  

Η δόμηση της διδασκαλίας συμβάλλει στην καλύτερη απομνημόνευση της γνώσης 

από τους μαθητές και στη βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων που υπάρχουν 

ανάμεσα στα διάφορα μέρη της. Γενικά, θεωρείται ότι η επίδοση των μαθητών 

είναι μεγαλύτερη όταν η νέα γνώση παρουσιάζεται με τη μορφή συνεχών 

επαναλήψεων και ανακεφαλαίωσης των σημείων κλειδιά. Η δόμηση της 

διδασκαλίας είναι συναφής με το ΜΑΔ (direct teaching). 
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3.  Η τεχνική των ερωτήσεων (questioning):  Ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει 

προκύψει επίσης από το ΜΑΔ (direct teaching).  Θεωρείται ότι οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί κάνουν πολλές ερωτήσεις προσπαθώντας να εμπλέξουν τους 

μαθητές τους στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η δυσκολία των 

ερωτήσεων αναμένεται να είναι διαφοροποιημένη για να καλύπτει τις ανάγκες 

όλων των μαθητών και για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διδασκαλίας στις 

διάφορες φάσεις της (Redfield & Rousseau, 1981).  Θα πρέπει να γίνονται τόσο 

κλειστές όσο και ανοικτές ερωτήσεις.  Γενικότερα όμως οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να κάνουν περισσότερες ανοικτές ερωτήσεις (Askew & 

William, 1995; Evertson, Anderson, Anderson, & Brophy, 1980).  Ένα άλλο 

στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο χρόνος που παρέχεται στους 

μαθητές για να απαντήσουν μια ερώτηση, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανάλογος 

του επιπέδου δυσκολίας της κάθε ερώτησης (Brophy & Good, 1986).   

 

4. Μοντελοποίηση διδασκαλίας (teaching - modeling): Παρόλο που υπάρχει μεγάλη 

παράδοση στην έρευνα για τη διδασκαλία ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων και 

κυρίως στη λύση προβλήματος, αυτές οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης 

έχουν δεχτεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία λόγω της έμφασης 

που δίνεται στην επίτευξη των νέων στόχων της εκπαίδευσης (Κουτσελίνη, 2001; 

Creemers & Kyriakides, 2006).  Έτσι, η ΕΕΑ έχει δείξει ότι οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές 

τους τεχνικές επίλυσης προβλήματος και να τις χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό με 

άλλες τεχνικές που έχουν διδαχτεί, για την επίλυση διάφορων γνωστικών 

προβλημάτων (Kyriakides et al.,2002).  Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 

υποβοηθούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και διαχείρισης της δικής 

τους μάθησης. Ο παράγοντας αυτός έχει προκύψει από τη θεωρία της 

εποικοδόμησης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το δυναμικό μοντέλο φαίνεται να 

εστιάζεται κυρίως στη γνωστικό τύπο μοντελοποίησης, δηλαδή στην παροχή της 

κατάλληλης καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν 

στρατηγικές επίλυσης γνωστικών προβλημάτων. Η μοντελοποίηση της 

συμπεριφοράς δε φαίνεται να εξηγείται με σαφήνεια στο δυναμικό μοντέλο, 

παρόλο που θεωρείται εξίσου σημαντική με τη γνωστική μοντελοποίηση.   ΧΡ
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5. Εφαρμογή (application): Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τον 

Borich (1992) παρέχουν στους μαθητές τους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε 

μικρές ομάδες εργασίας, ευκαιρίες για εξάσκηση και πρακτική εφαρμογή της 

γνώσης που έχει κατακτηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια 

της ατομικής ή ομαδικής εργασίας για εξάσκηση οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί 

παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών και παρέχουν βοήθεια και 

ανατροφοδότηση στα παιδιά. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να συνδεθεί με το ΜΑΔ 

(Rosenshine, 1983).  

 

6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την δημιουργία μαθησιακού κλίματος στην τάξη 

(teacher role in making classroom a learning environment): Οι Muijs and Reynolds 

(2000) τονίζουν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών της ΕΕΑ το κλίμα 

της τάξης είναι ένας σημαντικός παράγοντας αποτελεσματικότητας.  Στο ΔΜΕΑ το 

μαθησιακό περιβάλλον θεωρείται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

επίτευξη ποιοτικής διδασκαλίας και για τη μέτρησή του λαμβάνονται υπόψη πέντε 

στοιχεία: η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή, η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών, ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός χειρίζεται τους μαθητές, ο 

συναγωνισμός μεταξύ των μαθητών και η πειθαρχία στην τάξη.  Όπως 

καταδεικνύουν διάφορες έρευνες (Cazden, 1986; den Brok, Brekelmans, & 

Wubbels, 2004; Fraser, 1991), η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την  

αξιολόγηση του κλίματος της τάξης, αλλά στο ΔΜΕΑ η έμφαση δίνεται στην 

πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων που λαμβάνει χώρα μέσα στην 

τάξη, και όχι στο πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται την διαπροσωπική συμπεριφορά 

του εκπαιδευτικού.  Τα υπόλοιπα τρία στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος 

αναφέρονται στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να διαμορφώσει ένα μαθησιακό 

περιβάλλον υποστηρικτικό της μάθησης (Walberg, 1986), το οποίο σύμφωνα με τις 

έρευνες της ΕΕΑ είναι σημαντικό για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

(Brophy & Good, 1986; Hextall & Mahony, 1998). Τα στοιχεία αυτά μετρούνται 

λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα του εκπαιδευτικού να θέτει κανόνες, να πείθει 

τους μαθητές να σέβονται και να χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες με συνέπεια. 

7. Διαχείριση του μαθησιακού χρόνου (management of time): Οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να δημιουργούν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται 

ένα αποδοτικό μαθησιακό περιβάλλον, γεγονός που θα συνεπάγεται την 

μεγιστοποίηση αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου (Creemers & Reezigt, 1996).  
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Ο χρόνος της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας (time on task), θεωρείται ως μια σημαντική πτυχή της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και παρουσιάζεται ως τέτοια τόσο στο μοντέλο του 

Carroll (1963) όσο και στο «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» του 

Creemers (1994). Για το λόγο αυτό το ΔΜΕΑ εστιάζεται στο να εξετάσει σε ποιο 

βαθμό οι εκπαιδευτικοί κατορθώνουν να ενεργοποιήσουν και να διατηρήσουν 

ενεργούς τους μαθητές στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων για την επίτευξη ενός 

μαθησιακού στόχου. Έτσι, ο χρόνος στον οποίο οι μαθητές είναι αφοσιωμένοι στην 

εκτέλεση ενός μαθησιακού έργου (time on task) θεωρείται ως ένας σημαντικός 

παράγοντας μέτρησης της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης. 

 

8. Αξιολόγηση (classroom assessment):  Η αξιολόγηση θεωρείται ως αναπόσπαστο 

μέρος της διδασκαλίας (Stenmark, 1992).  Ειδικότερα, η διαμορφωτική 

αξιολόγηση θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

συνδέονται με την αποτελεσματικότητα στο επίπεδο της τάξης (de Jong et al., 

2004; Kyriakides et al., 2000; Shepard, 1989).  Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

μέσα από την αξιολόγηση μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση των αναγκών 

των μαθητών αλλά και στην αυτο-αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού 

(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005). Ο παράγοντας αυτός συνάδει με τη δυναμική 

αξιολόγηση που είναι βασική αρχή του εποικοδομητισμού, αλλά και με την 

αυθεντική αξιολόγηση. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οκτώ παράγοντες αποτελεσματικότητας 

και οι διδακτικές συμπεριφορές που αφορούν στον κάθε ένα από αυτούς. 
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Πίνακας 1 

 Τα Βασικά Στοιχεία των Οκτώ Παραγόντων Αποτελεσματικής Διδασκαλίας του Δυναμικού 

Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 

Παράγοντες Διδακτικές συμπεριφορές 

1) Προσανατολισμός α) Παρέχονται οι στόχοι ενός 

συγκεκριμένου μαθησιακού 

έργου/μαθήματος/σειράς μαθημάτων και 

β) οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

αναγνωρίσουν το λόγο για τον οποίο μια 

δραστηριότητα γίνεται στα πλαίσια ενός 

συγκεκριμένου μαθήματος. 

 

2) Δόμηση της διδασκαλίας α) Το  μάθημα αρχίζει με αφόρμηση 

ή/και με αναφορά στους στόχους,           

β) γίνεται αναφορά στην ύλη που θα 

καλυφθεί και υπάρχει σύνδεση ανάμεσα 

στα διαφορετικά μέρη του, γ) η προσοχή 

επικεντρώνεται στα σημαντικά σημεία 

και  γίνεται ανακεφαλαίωση των 

κυριότερων σημείων του μαθήματος. 

 

3) Τεχνική των ερωτήσεων α) Υποβάλλονται διαφορετικού τύπου 

ερωτήσεις (για παράδειγμα ανοικτού και 

κλειστού τύπου) κατάλληλου νοητικού 

επιπέδου, β) παρέχεται χρόνος στους 

μαθητές για να απαντήσουν και γ) οι 
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απαντήσεις των μαθητών αξιοποιούνται. 

 

4) Μοντελοποίηση της διδασκαλίας α) Οι μαθητές ενθαρρύνονται από τον 

εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους 

να χρησιμοποιούν στρατηγικές λύσης 

προβλήματος, β) οι μαθητές καλούνται 

να αναπτύξουν στρατηγικές και              

γ) προωθείται η ιδέα της 

μοντελοποίησης. 

5) Εφαρμογή α) Χρησιμοποιούνται εργασίες πρακτικής 

εξάσκησης εξατομικευμένα ή σε μικρές 

ομάδες και β) χρησιμοποιούνται 

δραστηριότητες εφαρμογής ως αφετηρία 

για το επόμενο στάδιο της διδασκαλίας 

και της μάθησης.  

 

6) Το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης 

 

α) Διαμόρφωση στάσεων και 

συμπεριφορών ουσιαστικής ενασχόλησης 

με το μαθησιακό έργο, μέσα από την 

αλληλεπίδραση (δασκάλου-μαθητών, 

μαθητών μεταξύ τους) και 

β) αντιμετώπιση απειθαρχίας και 

ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών, 

μέσα από τον καθορισμό κανόνων, 

ενθαρρύνοντας τους μαθητές να τους 

σέβονται και να τους ακολουθούν.  

 

7) Διαχείριση διδακτικού χρόνου α) οργάνωση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος και β) μεγιστοποίηση του 

χρόνου ενασχόλησης με μαθησιακά έργα. 

 

8) Αξιολόγηση α) Χρήση των κατάλληλων τεχνικών για 

συλλογή δεδομένων που αφορούν τη 

γνώση και τις δεξιότητες των μαθητών, 
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β) ανάλυση των δεδομένων με στόχο να 

αναγνωριστούν οι ανάγκες των μαθητών 

και να διαμορφωθεί η ανατροφοδότηση 

που θα δοθεί στους μαθητές και τους 

γονείς και γ) χρήση των δεδομένων για 

αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

 

 Όπως έχει αναφερθεί το ΔΜΕΑ λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των οκτώ αυτών παραγόντων αποτελεσματικότητας, αλλά και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αφού η μέτρησή τους γίνεται με βάση τις πέντε 

διαστάσεις.  Για παράδειγμα η μέτρηση του παράγοντα «δόμηση της διδασκαλίας» με 

βάση τις πέντε διαστάσεις γίνεται ως εξής: 

 

 Διάσταση της συχνότητας: Η συχνότητα μετριέται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 

των δραστηριοτήτων δόμησης (structuring tasks) που γίνονται σε ένα συνηθισμένο 

μάθημα και το πόσο διαρκεί η κάθε δραστηριότητα. 

 

 Διάσταση της εστίασης: Η εστίαση (focus) μετριέται με τη διερεύνηση του κατά 

πόσο μια δραστηριότητα δόμησης της διδασκαλίας αναφέρεται μόνο σε ένα μέρος 

του μαθήματος ή σε ολόκληρο το μάθημα, ή ακόμα και σε μια ενότητα. 

Παράλληλα, διερευνείται κατά πόσο μια δραστηριότητα δόμησης αναφέρεται στην 

επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του μαθήματος. Αναμένεται ότι οι 

δραστηριότητες δόμησης που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα είναι εκείνες που αναφέρονται σε πολλούς στόχους και όχι σε ένα. 

 

 Διάσταση του σταδίου: Η συγκεκριμένη διάσταση μετριέται λαμβάνοντας υπόψη το 

στάδιο του μαθήματος στο οποίο γίνεται ένα μαθησιακό έργο δόμησης (π.χ. αν 

γίνεται στην αφόρμηση, στο κύριο μέρος του μαθήματος ή στο τέλος του 

μαθήματος). 

 Διάσταση της ποιότητας: Η ποιότητα μετριέται λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση 

που έχει ένα μαθησιακό έργο δόμησης στους μαθητές.  Αναμένεται ότι οι 

δραστηριότητες δόμησης θα είναι σαφείς για τους μαθητές και παράλληλα θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τη δομή του μαθήματος. Επομένως, στο 

ΔΜΕΑ η σαφήνεια (clarity) θεωρείται ως μια συνθήκη που βοηθά τους μαθητές να 
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κατανοήσουν τη δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος και όχι ως ξεχωριστός 

παράγοντας αποτελεσματικότητας.  Παράλληλα, η διάσταση της ποιότητας 

μετριέται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός οργανώνει το 

μάθημά του ή μια ενότητα μαθημάτων με τρόπο ώστε να προχωρά από το εύκολο 

στο δύσκολο, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό από ερευνητές της ΕΕΑ 

(Armento, 1977; Smith & Sanders, 1981). 

 

 Διάσταση της διαφοροποίησης: Η διαφοροποίηση της δόμησης του μαθήματος 

μετριέται διερευνώντας το βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός παρέχει διαφορετικά 

είδη μαθησιακών έργων δόμησης, τα οποία ανταποκρίνονται στις μαθησιακές 

ανάγκες των μαθητών του.  Παράλληλα, διερευνείται κατά πόσο τα μαθησιακά 

έργα δόμησης ανταποκρίνονται στους στόχους του μαθήματος. 

 

Τεκμηρίωση της επιλογής χρήσης του ΔΜΕΑ ως βάση για διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας 

Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής του ΔΜΕΑ στην παρούσα έρευνα, αντί οποιουδήποτε 

άλλου μοντέλου από τα διάφορά που έχουν αναπτυχθεί στην πορεία της ΕΕΑ 

συνοψίζονται οι πιο κάτω: 

1. Το ΔΜΕΑ είναι το πιο σύγχρονο μοντέλο που αναπτύχθηκε στον τομέα της ΕΕΑ 

(Heck & Mariyama, 2010; Sammons, 2009) και λαμβάνει υπόψη τόσο τις αδυναμίες 

του μοντέλου ολικής αποτελεσματικότητας του Creemers (1994) (το οποίο μέχρι 

πρόσφατα θεωρείτο ως το επικρατέστερο στο χώρο της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας), όσο και την κριτική που δέχτηκε η έρευνα για την ΕΕΑ, και τα 

αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

(όπως έχει αναλυθεί σε έκταση σε προηγούμενο υποκεφάλαιο του παρόντος 

κεφαλαίου). 

2. Παράλληλα, οι παράγοντες αποτελεσματικότητας του ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης 

συνάδουν τόσο με τα μοντέλα της άμεσης και ενεργούς διδασκαλίας, όσο με τις 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως είναι ο εποικοδομητισμός.  

  

3. Πρόσφατες έρευνες αλλά και μετα-αναλύσεις στον τομέα της ΕΕΑ δείχνουν ότι το 

επίπεδο της τάξης είναι το σημαντικότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας (Scheerens & 

Bosker, 1997; Seidel & Shavelson, 2007). Το ΔΜΕΑ φαίνεται να αξιοποιεί αυτό το 

δεδομένο δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία και ειδικότερα στη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού στην τάξη. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι το ΔΜΕΑ δεν επικεντρώνεται στα 
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άτομα, αυτά καθαυτά, αλλά στην επίδραση των πράξεών τους στα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΔΜΕΑ ο τρόπος διδασκαλίας του εκπαιδευτικού 

επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της μάθησης που συντελείται. Οι δεξιότητες 

διδασκαλίας που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός είναι οι ίδιες για όλα τα μαθήματα 

του ΑΠ, γι’ αυτό και ένας εκπαιδευτικός που έχει αποτελεσματικές διδακτικές 

ικανότητες, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε όλα τα θέματα του ΑΠ που διδάσκει. Από 

την άλλη, το ΔΜΕΑ, σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες μέθοδοι 

διδασκαλίας είναι καλύτερες από άλλες (π.χ. η συνεργατική μέθοδος, έναντι της 

μετωπικής διδασκαλίας). Αντίθετα, αυτό που επιδρά σύμφωνα με το ΔΜΕΑ στα 

μαθησιακά αποτελέσματα στο επίπεδο της τάξης, είναι όχι η μέθοδος διδασκαλίας, 

αλλά μια σειρά από παράγοντες που προκύπτουν από διάφορα μοντέλα διδασκαλίας 

και θεωρίες μάθησης.  

 

4. Το ΔΜΕΑ υποστηρίζει τη διαφοροποίηση, στοιχείο που δεν φαίνεται να αξιοποιούν 

προγενέστερα μοντέλα στο χώρο της ΕΕΑ (Strand, 2010). Συγκεκριμένα, παρόλο που 

το ΔΜΕΑ είναι ένα γενικό μοντέλο αποτελεσματικότητας (generic model) και οι 

παράγοντες αποτελεσματικότητας που προτείνονται στο επίπεδο της τάξης θεωρούνται 

γενικοί, αναγνωρίζεται παράλληλα ότι η επίδρασή τους διαφοροποιείται σε 

διαφορετικές ομάδες μαθητών (Kyriakides & Creemers, 2006).   

 

5. Μια σειρά από έρευνες που διενεργήθηκαν επιβεβαιώνουν την εγκυροποίηση του 

ΔΜΕΑ. Ειδικότερα, στον κυπριακό χώρο έχουν ήδη διενεργηθεί έρευνες που 

εγκυροποιούν τους παράγοντες αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης όπως 

περιγράφονται από το ΔΜΕΑ, τόσο στη Δημοτική, όσο και στην Προδημοτική 

εκπαίδευση (Creemers & Kyriakides, 2008, 2009; Kyriakides & Creemers, 2009). 

Παράλληλα, πέραν της εγκυροποίησης των παραγόντων, οι παράγοντες του ΔΜΕΑ 

φάνηκε ότι ερμηνεύουν την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, στα ελληνικά και 

στη χριστιανική αγωγή (Kyriakides & Pashiardis, 2005).  Ωστόσο, να τονιστεί ότι 

έρευνες για εγκυροποίησή του έγιναν μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα τις Κύπρου, γι’ 

αυτό και απαιτείται η εγκυροποίηση των παραγόντων που προτείνει από έρευνες που 

έγιναν σε άλλες χώρες.  Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες που έχουν 

γίνει στην Κύπρο για εγκυροποίηση του δυναμικού μοντέλου, ερμηνεύουν ένα μεγάλο 

ποσοστό των αποκλίσεων των μαθησιακών αποτελεσμάτων (60%), εντούτοις ένα 

μεγάλο ποσοστό παραμένει ακόμα ανερμήνευτο.   
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Συμπεράσματα από την ανασκόπηση τη βιβλιογραφίας-Ερωτήματα έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών για επέκταση της 

θεωρίας στον τομέα της Έρευνας για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα (EEA)  με 

στόχο την ανάπτυξη και επέκταση θεωρητικών μοντέλων μέτρησης της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας. Αρκετοί ερευνητές (Creemers et al., 2000; Creemers & Reezigt, 

1997;  Reezigt & Creemers, 2005; Reynolds, Hopkins & Stoll, 1993)  έχουν επισημάνει ότι 

η έλλειψη θεωρίας στον τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας είναι αυτό που 

απέτρεπε μέχρι σήμερα τη χρήση των ευρημάτων της ΕΕΑ από τα άτομα που εργάζονται 

στο εκπαιδευτικό σύστημα για σκοπούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

(Creemers & Kyriakides, 2012).  Για την ανάπτυξη σύγχρονων θεωρητικών μοντέλων 

διδασκαλίας οι ερευνητές της ΕΕΑ χρησιμοποιούν ως βάση τα πορίσματα των σύγχρονων 

θεωριών μάθησης, αναγνωρίζοντας τη σημασία σύνδεσης της διδασκαλίας και της 

μάθησης.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται μια προσπάθεια να «μεταφραστούν» 

στοιχεία από τις θεωρίες μάθησης σε πραγματικές διδακτικές πρακτικές (Alexander & 

Murphy, 1998; Lambert & McCombs, 1998; Mayer, 2003; Shuell, 1993).  Ωστόσο, η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε επίσης ότι κάποια στοιχεία από παλαιότερα μοντέλα 

διδασκαλίας, όπως είναι το Μοντέλο Άμεσης Διδασκαλίας και το Μοντέλο Ενεργούς 

Διδασκαλίας, σχετίζονται επίσης θετικά με τα αποτελέσματα των μαθητών.   

 Επομένως, ένα ερώτημα που προκύπτει καταρχήν από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση είναι κατά πόσο παράγοντες που αναφέρονται τόσο στην άμεση και ενεργή 

διδασκαλία, όσο και στην εποικοδομητική προσέγγιση διδασκαλίας σχετίζονται με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και άρα είναι απαραίτητη η σύζευξη των δύο προσεγγίσεων.  

Ειδικότερα, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο οι οκτώ παράγοντες του δυναμικού 

μοντέλου είναι αρκετοί για να περιγράψουν την αποτελεσματική διδασκαλία ή αν είναι 

απαραίτητο να επεκταθούν.  Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το δυναμικό 

μοντέλο φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άμεση και ενεργή διδασκαλία, παρά 

στην εποικοδομητική προσέγγιση.  Επομένως, χρειάζεται να διερευνηθεί κατά πόσο 

προκύπτουν παράγοντες (ιδιαίτερα εκείνοι που συνάδουν με τον εποικοδομητισμό), οι 

οποίοι δεν έχουν ληφθεί υπόψη. 

 Για να απαντηθούν τα  συγκεκριμένα ερωτήματα, στην πρώτη φάση της παρούσας 

έρευνας έχει διεξαχθεί μετα-ανάλυση. Η διεξαγωγή μετα-αναλύσεων δίνει τη δυνατότητα 

στους ερευνητές να ενοποιήσουν τα αποτελέσματα πολλών ερευνών που έγιναν σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα και να ανακαλύψουν απλούστερες μορφές σχέσεων, και έτσι να 

διαμορφώσουν τη βάση για την ανάπτυξη θεωριών (Hunter & Schmidt, 1994). Συνεπώς, 

μέσα από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των διεθνών ερευνών που έγιναν την περίοδο  
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1980-2010 στον τομέα της ΕΕΑ  για το επίπεδο της τάξης, διαπιστώθηκε κατά πόσο 

εγκυροποιούνται οι παράγοντες του δυναμικού μοντέλου, κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη μέτρηση της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας και παράλληλα και κατά πόσο η επίδραση των παραγόντων αυτών εξαρτάται 

από διάφορες μεταβλητές (για παράδειγμα τη χώρα διεξαγωγής της έρευνας, το είδος της 

έρευνας, την ηλικία των μαθητών ή το είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

εξετάζεται). 

 Η σημασία των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, οι οποίοι μέσα από τη 

μετα-ανάλυση φάνηκαν να σχετίζονται με την ποιότητα διδασκαλίας, αλλά δε 

συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ εξετάζεται στη δεύτερη φάση της παρούσας έρευνας.  

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη φάση έχει διεξαχθεί διαχρονική ποσοτική έρευνα για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί είναι χρήσιμοι στο πλαίσιο της Κύπρου και 

κατά πόσο συνυπάρχουν με τους παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας του δυναμικού 

μοντέλου. Επιπλέον, μέσα από τη διαχρονική έρευνα έχει διερευνηθεί ο βαθμός στον 

οποίο ο κάθε ένας από τους νέους αυτούς παράγοντες είναι πολυδιάστατος και ποιες 

διαστάσεις του φαίνεται να είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο τα αποτελέσματα 

των μαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας.  

Συγκεκριμένα αναλύεται ο ερευνητικός σχεδιασμός των δύο φάσεων διεξαγωγής της 

έρευνας.  Αρχικά τεκμηριώνεται η επιλογή διεξαγωγής μετα-ανάλυσης στην πρώτη φάση 

της έρευνας. Συγκεκριμένα, γίνεται συζήτηση για τη σημασία της μετα-ανάλυσης και για 

την ιδιαίτερη αξία που έχει η χρήση της στον έλεγχο της εγκυρότητας θεωρητικών 

μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της ΕΕΑ. Σε αυτό το κεφάλαιο επίσης, γίνεται 

αναφορά στον τρόπο με τον οποίο έχει διεξαχθεί η μετα-ανάλυση στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας, δηλαδή ο τρόπος επιλογής των ερευνών, τα κριτήρια με βάση τα οποία 

αποφασίστηκε η συμπερίληψη των ερευνών στη μετα-ανάλυση, ο τρόπος κωδικοποίησης 

των ερευνών και η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων. Ακόμη, περιγράφεται η χρήση 

πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης των δεδομένων της μετα-ανάλυσης, με αναφορές τόσο 

στις αρχές που στηρίζουν αυτή την προσέγγιση όσο και στην πρακτική σημασία της 

μεθόδου.   

 Στη συνέχεια αναλύεται ο ερευνητικός σχεδιασμός της δεύτερης φάσης της 

παρούσας έρευνας.  Συγκεκριμένα, τεκμηριώνεται η επιλογή της διεξαγωγής της 

διαχρονικής έρευνας, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το δείγμα της έρευνας και τα 

μέσα συλλογής δεδομένων.  Παρουσιάζεται επίσης και τεκμηριώνεται η επιλογή της 

χρήσης της παρατήρησης στην τάξη και γίνεται αναφορά στα όργανα παρατήρησης. 

Κατόπιν, παρουσιάζονται οι μεταβλητές της έρευνας, περιγράφονται και επεξηγούνται οι 

στατιστικές  τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και τέλος, γίνεται αναφορά στους 

περιορισμούς της έρευνας.   
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Ερευνητικός σχεδιασμός έρευνας 

 Ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνας χωρίζεται σε δύο φάσεις.  Η 

πρώτη φάση αφορά τη διεξαγωγή μετα-ανάλυσης και η δεύτερη φάση αφορά τη διεξαγωγή 

διαχρονικής έρευνας.  Οι φάσεις αυτές αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Α΄ Φάση έρευνας: Μετα-ανάλυση ερευνών για την αποτελεσματική διδασκαλία 

 Η μετα-ανάλυση που γίνεται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χρησιμοποιεί ως 

θεωρητικό πλαίσιο το ΔΜΕΑ (Creemers & Kyriakides, 2008).  Συγκεκριμένα, το ΔΜΕΑ 

αποτελεί τη βάση για την οργάνωση και δόμηση των παραγόντων που έχουν προκύψει 

μέσα από σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς την περίοδο 1980-2010.  Η 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την σύνθεση των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων 

ερευνών είναι ποσοτική, ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών.  Η μετα-ανάλυση εστιάζεται σε 

δύο στόχους: α) στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η ποσοτική σύνθεση των ερευνών 

υποστηρίζει τη σημασία των παραγόντων αποτελεσματικότητας του ΔΜΕΑ στο επίπεδο 

της τάξης και β) στον εντοπισμό παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ και οι οποίοι μέσα από τη μετα-ανάλυση φαίνεται να 

ασκούν σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Επομένως, η μετα-ανάλυση 

που έχει διεξαχθεί στα πλαίσια της παρούσας έρευνας συμβάλλει τόσο στην 

εγκυροποίηση, όσο και στην επέκταση ενός θεωρητικού μοντέλου, του ΔΜΕΑ. 

 Πέρα όμως από αυτό, η ποσοτική σύνθεση των ερευνών βοηθά στον εντοπισμό 

των μεταβλητών που εξηγούν τη διασπορά του βαθμού επίδρασης των παραγόντων στις 

διάφορες έρευνες (Hunter & Schmidt, 2004). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον καθορισμό 

του βαθμού επίδρασης των διαφορετικών χαρακτηριστικών της κάθε έρευνας στο βαθμό 

επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Για παράδειγμα, οι έρευνες δυνατό να διαφοροποιούνται ως προς τις διαδικασίες και τα 

πλαίσια διεξαγωγής τους, ως προς τα όργανα που χρησιμοποιούν για μέτρηση των 

δεδομένων τους ή/και ως προς τις μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων. Εντοπίζοντας το 

βαθμό στον οποίο ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

εξαρτάται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επιτυγχάνεται ο καθορισμός των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας. 

Κατ’ επέκταση αποσαφηνίζεται με ποιο τρόπο ο κάθε παράγοντας αποτελεσματικής 

διδασκαλίας επιδρά στην επίδοση των μαθητών. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας μετα-

ανάλυσης εξετάζεται παράλληλα, το κατά πόσο η επίδραση των διάφορων παραγόντων 

αποτελεσματικότητας εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τα κριτήρια μέτρησής τους, και 
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ειδικότερα αν οι παράγοντες έχουν γενική επίδραση (generic), όπως υποστηρίζεται  στο 

ΔΜΕΑ, ή κατά πόσο η επίδρασή τους εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται 

(specific).  Στη συνέχεια θα αναλυθεί η έννοια της μετα-ανάλυσης, η σημασία της και οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεξαγωγή της. 

 

 Ορισμός μετα-ανάλυσης 

Η βάση κάθε επιστημονικού τομέα είναι η συσσωρευμένη γνώση που προκύπτει 

από τα αποτελέσματα πολλών ερευνών.  Υπάρχουν δύο βήματα για τη συσσώρευση της 

γνώσης: α) η ανάλυση των αποτελεσμάτων πολλών σχετικών ερευνών με στόχο την 

εδραίωση της επιστημονικής «αλήθειας».  Η επιστημονική «αλήθεια» καθορίζεται με 

βάση το βαθμό συνέπειας των παραγόντων στις διάφορες έρευνες και το μέγεθος της 

επίδρασής τους στην εξαρτημένη μεταβλητή, και β) η διαμόρφωση θεωριών που 

οργανώνουν τα αποτελέσματα όλων των σχετικών ερευνών σε ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο, το οποίο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση ενός επιστημονικού φαινομένου 

(Kyriakides & Creemers, 2010).   

 Η μετα-ανάλυση ασχολείται με το πρώτο βήμα, δηλαδή με την ανάλυση των 

βασικών «αληθειών» που υπάρχουν σε μια ομάδα ερευνών, οι οποίες ασχολούνται με το 

ίδιο θέμα. Για το λόγο αυτό η μετα-ανάλυση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για 

τις κοινωνικές επιστήμες, αφού συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων 

μιας πληθώρας διαφορετικών ερευνών που έγιναν σε διαφορετικά πλαίσια (Hunter & 

Schmidt, 1994).  Είναι σημαντικό επίσης ότι τα αποτελέσματά της μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την επίτευξη του δεύτερου βήματος, δηλαδή για τη διαμόρφωση 

θεωριών.  

 

 Η σημασία της χρήσης της μετα-ανάλυσης 

Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί βασικός στόχος κάθε επιστήμης είναι η 

παραγωγή συσσωρευμένης γνώσης.  Αυτό ουσιαστικά, σημαίνει την ανάπτυξη και έλεγχο 

θεωριών, οι οποίες να εξηγούν τα φαινόμενα που σχετίζονται με ένα επιστημονικό τομέα.  

Ο μόνος τρόπος για να συγκροτηθούν θεωρίες είναι να έχουμε πρώτες ύλες και στην 

περίπτωση των επιστημών οι πρώτες ύλες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε 

διάφορες μεταβλητές. Σχέσεις όμως, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και οριστεί με ακρίβεια 

(Creemers & Kyriakides, 2008). Αναλυτικότερα, είναι αναγκαίο οι ερευνητές ενός 

επιστημονικού τομέα να διενεργούν ανασκοπήσεις των ερευνών και ειδικότερα μετα-

αναλύσεις, (αφού η μετα-ανάλυση είναι μια ακριβέστερη μορφή ανασκόπησης), με στόχο 

την εγκυροποίηση και ενοποίηση των αποτελεσμάτων πολλών ερευνών. Με τον τρόπο 
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αυτό αποκαλύπτουν τους πιο απλούς τύπους σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες μεταβλητές, 

προσφέροντας έτσι μια πιο ισχυρή βάση για την ανάπτυξη θεωρίας (Hunter & Schmidt, 

1994).     

 Είναι σημαντικό επίσης ότι η μετα-ανάλυση, μέσα από τον υπολογισμό του μέσου 

βαθμού επίδρασης (average effect size) που ασκεί η κάθε μεταβλητή στα μαθησιακά 

αποτελέσματα,  μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας. 

Αυτό επιτυγχάνεται διορθώνοντας εσφαλμένες τιμές επίδρασης που δυνατό να προκύψουν 

από σφάλμα στη δειγματοληψία, από σφάλμα στις μετρήσεις ή άλλους παράγοντες, και  οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα για τις πραγματικές σχέσεις 

ανάμεσα στις μεταβλητές (Hunter & Schmidt, 2000).  Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι 

η τιμή του βαθμού επίδρασης ενός παράγοντα (effect size) μετρά τη δύναμη της σχέσης 

ανάμεσα σε δύο μεταβλητές σε ένα στατιστικό πληθυσμό (statistical population). Στα 

επιστημονικά πειράματα και τις νατουραλιστικές έρευνες (π.χ., observational studies) είναι 

χρήσιμο να ξέρουμε όχι μόνο αν η σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές είναι στατιστικά 

σημαντική, αλλά και το βαθμό της επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (Kyriakides & Creemers, 2010). Ο βαθμός επίδρασης είναι 

χρήσιμος για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, αφού μια στατιστικά σημαντική σχέση 

μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον αν ο βαθμός επίδρασης είναι πολύ μικρός. Για το λόγο 

αυτό η μέτρηση του βαθμού επίδρασης κάποιου παράγοντα στην εξαρτημένη μεταβλητή 

της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μετα-ανάλυση, η οποία συνοψίζει τα 

αποτελέσματα των ερευνών ενός επιστημονικού τομέα.  Συγκεκριμένα, ο βαθμός 

επίδρασης είναι μια σταθμισμένη μέτρηση της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής 

στην εξαρτημένη μεταβλητή.  Επειδή ο βαθμός επίδρασης είναι σταθμισμένη μέτρηση, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σύγκρισης των αποτελεσμάτων διαφορετικών 

ερευνών (Hunter & Schmidt, 1994).  Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι το Cohen's d  (Cohen 

& Manion, 1994) είναι ένας βαθμός επίδρασης που χρησιμοποιείται για να δείξει τη 

σταθμισμένη διαφορά ανάμεσα σε δύο μέσους όρους και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με τα αποτελέσματα t-test και ANOVA.  Το  Cohen’s d χρησιμοποιείται σε ευρεία 

κλίμακα στις μετα-αναλύσεις και ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα σε δύο μέσους όρους 

διαιρούμενη με τη συνολική τυπική απόκλιση (pooled standard deviation) των δεδομένων 

(Seidel & Shavelson, 2007).  Ο τύπος για τη συνολική τυπική απόκλιση είναι ο 

ακόλουθος: 
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όπου  Sk είναι η τυπική απόκλιση για μια ομάδα k, για k = 1, 2. 

  

Πριν από την εμφάνιση της μετα-ανάλυσης στο χώρο των επιστημών, ο συνήθης τρόπος 

με τον οποίο οι ερευνητές ενοποιούσαν σε ένα περιεκτικό πλαίσιο τα αποτελέσματα των 

διαφορετικών ερευνών που ασχολούνταν με ένα συγκεκριμένο θέμα ήταν μέσα από τη 

διεξαγωγή περιγραφικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας (Glass et al., 1982; Hunter & 

Schmidt, 1994).   Ωστόσο, η πληθώρα ερευνών σε κάποιους τομείς, καθώς και το γεγονός 

ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι έρευνες που ασχολούνταν με το ίδιο θέμα παρουσίαζαν 

αντικρουόμενα αποτελέσματα, καθιστούσαν τη διεξαγωγή των περιγραφικών 

ανασκοπήσεων σχεδόν ανέφικτη.  Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των 

προβλημάτων οι επιστήμονες κατέφυγαν σε αυτό που ονομάστηκε «ο μύθος της τέλειας 

έρευνας» (Kyriakides & Creemers, 2010).  Δηλαδή, οι ερευνητές ισχυρίζονταν ότι κάποιες 

μελέτες ήταν μεθοδολογικά ελλιπείς, γι’ αυτό και δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη 

στη σύνθεση των ερευνών. Τα κριτήρια όμως που χρησιμοποιούσαν για την απόφαση 

συμπερίληψης ή όχι μιας έρευνας  στην ανασκόπηση που διεξήγαγαν δεν ήταν καθαρά 

επιστημονικά, αλλά στηρίζονταν κυρίως στην προσωπική τους εκτίμηση  (Hunter & 

Schmidt, 2000).  

 Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει καμιά έρευνα που μπορεί κάποιος να 

ισχυριστεί ότι είναι τέλεια.  Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να 

αλλοιώσουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας, όπως για παράδειγμα το σφάλμα μέτρησης ή 

το σφάλμα δειγματοληψίας.  Το να περιορίζεται όμως ο αριθμός των ερευνών που 

λαμβάνονται υπόψη σε μια ανασκόπηση δημιουργεί πρόβλημα στην εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων της, αφού θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι μια έρευνα από μόνη της ή 

μια μικρή ομάδα ερευνών δεν θα μπορούσε να προσφέρει την ιδανική βάση για να 

καταλήξουμε σε επιστημονικά συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθούσαν την ανάπτυξη του 

θεωρητικού πλαισίου ενός αντικειμένου (Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010). Από 

την άλλη, δε σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει τέλεια έρευνα όλες οι έρευνες που έγιναν σε 

σχέση με ένα θέμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση. Στη μετα-

ανάλυση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο εκείνες οι έρευνες που πληρούν κάποια 

βασικά κριτήρια ποιότητας, δίνοντας επαρκείς πληροφορίες για την εγκυρότητά τους. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες ακραίες θέσεις, οι οποίες 

ισχυρίζονται ότι μόνο οι πειραματικές έρευνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θεωρείται 
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μάλιστα ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι πειραματικές έρευνες που έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρονται στη διάρκειά τους και στον τρόπο 

με τον οποίο διαμορφώνονται η ομάδα ελέγχου και η πειραματική ομάδα  (Slavin, 1986).   

 Η μετα-ανάλυση που διεξάγεται στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν ακολουθεί 

αυτή την προσέγγιση.  Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας λαμβάνονται υπόψη, 

ώστε να μπορεί να ελεγχθεί και η υπόθεση αυτής της θέσης.  Συγκεκριμένα, μπορούμε να 

εξετάσουμε κατά πόσο διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν για κάθε 

παράγοντα, ανάλογα με το αν η έρευνα ήταν πειραματική ή όχι.  Πέρα όμως από τον τύπο 

της έρευνας εξετάζονται και άλλα χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας, για να διαπιστωθεί 

αν εξηγούν τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα αποτελέσματα που έχουν 

προκύψει από τις έρευνες που μελετούν το ίδιο θέμα. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η χρήση 

πολυεπίπεδων μοντέλων για την ανάλυση των δεδομένων της μετα-ανάλυσης (Hunter & 

Schmidt, 2000).   

 

 Η επίδραση της μετα-ανάλυσης στη συσσώρευση της επιστημονικής γνώσης 

Ανατρέχοντας στην ιστορία της χρήσης της μετα-ανάλυσης στις κοινωνικές 

επιστήμες, κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 

1970, αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι ενοποίησης των αποτελεσμάτων πολλών ερευνών που 

μελετούσαν το ίδιο θέμα. Αυτές οι μέθοδοι ονομάστηκαν στο σύνολό τους μετα-ανάλυση, 

ένας όρος που επινοήθηκε από τον Glass (1976).  Η εφαρμογή της μετα-ανάλυσης για τη 

σύνθεση των αποτελεσμάτων διαφορετικών ερευνών (Schmidt & Hunter, 1977) έδειξε ότι 

τα αποτελέσματά τους δεν ήταν τόσο αντικρουόμενα όπως θεωρούνταν παλαιότερα 

(Cronbach, 1975; Meehl, 1978) και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαν να 

προκύψουν χρήσιμα και σημαντικά συμπεράσματα για τα επιστημονικά θέματα που 

μελετούνταν.   

Στην ουσία η μετα-ανάλυση έδειξε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα 

των κοινωνικών επιστημών έχουν το ίδιο επιστημονικό βάρος όπως και τα αποτελέσματα 

των ερευνών στις φυσικές επιστήμες (Hedges, 1987).  Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι 

αποκλίσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο θέμα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, είναι  το ίδιο μεγάλες όσο και οι 

αποκλίσεις που παρουσιάζονται σε έρευνες, που αφορούν ένα θέμα που σχετίζεται με τις 

φυσικές επιστήμες.  Η αξία της μετα-ανάλυσης όμως δεν περιορίζεται σ’ αυτό: η 

διεξαγωγή μετα-αναλύσεων τις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορους τομείς των κοινωνικών 

επιστημών κατέδειξε ότι πολλές ανακαλύψεις και πρωτοποριακά συμπεράσματα έχουν 

προκύψει από τους ερευνητές που χρησιμοποιούσαν τη μετα-ανάλυση για να 
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ανακαλύψουν το λανθάνον νόημα των ερευνητικών αποτελεσμάτων και όχι από τους 

ερευνητές που διεξήγαγαν μεμονωμένες εμπειρικές έρευνες  (Hedges & Olkin, 1985).  

Τέλος, η χρήση της μετα-ανάλυσης κατέδειξε ότι μπορεί να αποκαλύψει σημαντικά 

ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν, συμβάλλοντας έτσι στο σχεδιασμό μελλοντικών 

ερευνών (Kyriakides & Creemers, 2010).  

 

 Μετα-αναλύσεις στον τομέα της ΕΕΑ 

Στην περίπτωση της ΕΕΑ, ένας μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων 

έγινε τη δεκαετία του 1990, αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν χρησιμοποίησαν 

ποσοτικές μεθόδους για να υπολογίσουν το μέσο όρο της επίδρασης των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας στα αποτελέσματα των μαθητών (Creemers & Reezigt 1996; Levine 

& Lezotte 1990; Sammons, Hillman & Mortimore, 1995). Κυριότερος στόχος των 

ανασκοπήσεων αυτών ήταν να δοθεί μια ένδειξη για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης του 

τομέα (state of the art), το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο από τα άτομα που 

διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική όσο και από τους εκπαιδευτικούς  (Creemers, 

Kyriakides & Sammons, 2010; Teddlie & Reynolds 2000).  

 Οι Scheerens και Bosker (1997) διεξήγαγαν για πρώτη φορά μια ποσοτική σύνθεση 

των ερευνών του τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, με στόχο να 

υπολογίσουν το βαθμό επίδρασης των παραγόντων σχολικής αποτελεσματικότητας στην 

επίδοση των μαθητών.  Η προσπάθεια αυτή είχε μεγάλη συνεισφορά στην γνωσιολογική 

βάση του τομέα της ΕΕΑ, αφού αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας σειράς 

άλλων μετα-αναλύσεων, οι οποίες επικεντρώνονταν στην επίδραση συγκεκριμένων 

παραγόντων ή ομάδας παραγόντων του επιπέδου του σχολείου ή της τάξης, στα 

μαθησιακά αποτελέσματα (π.χ. Creemers & Kyriakides 2008; Goldstein, Yang, Omar, 

Turner & Thompson 2000; Scheerens , Seidel, Witziers, Hendriks & Doornekamp 2005; 

Seidel & Shavelson 2007). Για παράδειγμα έχουν διεξαχθεί μετα-αναλύσεις για την 

επίδραση της ηγεσίας (Witziers, Bosker & Kruger 2003; Robinson, Lloyd & Rowe 2008), 

της γονεϊκής εμπλοκής (Fan & Chen 2001; Jeynes 2007; Senechal & Young 2008) και της 

κατ’ οίκον εργασίας (Cooper, Robinson & Patall 2006).  Τα αποτελέσματα των μετα-

αναλύσεων αυτών αξιοποιήθηκαν για σκοπούς ανάπτυξης των θεωρητικών μοντέλων και 

ειδικότερα του ΔΜΕΑ. 

 

 Η συλλογή των ερευνών που έχουν συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση 

Το πρώτο στάδιο για τη διεξαγωγή της μετα-ανάλυσης στην παρούσα έρευνα 

αφορά τη συλλογή ερευνών.  Ο Cooper (1998) επεξηγεί πώς μπορεί να γίνει μια 
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λεπτομερής διερεύνηση της βιβλιογραφίας, με τη χρήση διάφορων πηγών όπως: έρευνες 

που έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά περιοδικά, 

καταλόγους αναφοράς ερευνών, βιβλιογραφικές αναφορές ερευνών καθώς και 

επιστημονικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ERIC, ERA, PsycInfo, Social Science Citation 

Index). Αρκετοί ερευνητές (Reed & Baxter 1994; Rosenthal 1994; Rothstein, 2003) έχουν 

επισημάνει ότι η αναζήτηση μόνο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημιουργεί 

περιορισμούς, γι’ αυτό και έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για έλεγχο της επάρκειας της 

αναζήτησης ερευνών.  

 Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων για να 

εντοπιστούν οι έρευνες που αφορούσαν στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού: 

Educational Resources Information Centre (ERIC), Social Sciences Citation Index, 

Educational Administration Abstracts, SCOPUS και PsycArticles. Επίσης ερευνήθηκαν τα 

επιστημονικά περιοδικά που έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον για τις έρευνες του τομέα της 

ΕΕΑ, όπως είναι το School Effectiveness and School Improvement, το  British Educational 

Research Journal, το Oxford Review of Education, και το Learning Environment Research. 

Τέλος, μελετήθηκαν σχετικές μελέτες ανασκόπησης των ερευνών για την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα (Scheerens & Bosker 1997; Seidel & Shavelson, 2007) καθώς και  

βιβλία αναφοράς που επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Teddlie & 

Reynolds 2000; Townsend, Clarke & Ainscow 1999) με στόχο να επισημανθούν αναφορές 

σε εμπειρικές μελέτες (Townsend, 2007).  Αρχικά εντοπίστηκαν 187 έρευνες. Κρατήθηκαν 

όμως μόνο οι 160. Στη συνέχεια έγινε η αναζήτηση ερευνών επεκτάθηκε και στη  βάση 

δεδομένων Pro Quest 5000, για τον εντοπισμό διδακτορικών διατριβών που σχετίζονται με 

το θέμα.  Εντοπίστηκαν αρχικά 18 σχετικές διατριβές, αλλά τελικά κρατήθηκαν μόνο τα 7, 

αφού οι υπόλοιπες δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία και δεν πληρούσαν τα κριτήρια 

ποιότητας που είχαν τεθεί.    

 

 Κριτήρια για συμπερίληψη των ερευνών στη μετα-ανάλυση 

Το επόμενο βήμα στη διεξαγωγή της μετα-ανάλυσης αφορά την επιλογή των 

ερευνών που θα συμπεριληφθούν σε αυτήν από τις έρευνες που είχαν συλλεχθεί στο 

πρώτο στάδιο. Το κύριο θέμα που απασχολεί τους ερευνητές στο στάδιο της επιλογής 

ερευνών είναι στο πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα που προκύπτει με τις μεθοδολογικές 

αδυναμίες κάποιων ερευνών.  Όπως υποστηρίζει ο Slavin (1986), στις μετα-αναλύσεις θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται έρευνες που είναι μεθοδολογικά επαρκείς (best evidence 

synthesis).  Ωστόσο, αυτό κρύβει κάποιους κινδύνους αφού ο ισχυρισμός ότι μια έρευνα 

είναι «μεθοδολογικά ανεπαρκής» στηρίζεται πάντα σε θεωρητικές υποθέσεις για το τι 
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είναι κατάλληλο σε μια έρευνα, και όχι σε επισταμένη εξέταση αυτών των αδυναμιών 

(Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010).   Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι καμιά 

έρευνα δεν μπορεί αν θεωρηθεί ως απόλυτα «μεθοδολογικά επαρκής», γι’ αυτό και 

πιθανόν να αποκλείονται από την ανάλυση δεδομένα και παράγοντες που δυνατό να 

επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο για τη 

συμπερίληψη μιας έρευνας στη μετα-ανάλυση να εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η 

συγκεκριμένη έρευνα δίνει ξεκάθαρες πληροφορίες για την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων της.   

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Kyriakides και Creemers (2010) στο στάδιο της 

επιλογής οι ερευνητές πρέπει να εξετάζουν κατά πόσο μια έρευνα είναι σχετική με το θέμα 

τους, δηλαδή κατά πόσο η έρευνα αυτή μελετά τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές στις 

οποίες επικεντρώνεται η μετα-ανάλυσή τους. Οι έρευνες που μελετούν τη σχέση ανάμεσα 

σε διάφορες μεταβλητές και διαφορετικά δομικά στοιχεία της εξαρτημένης μεταβλητής 

της μετα-ανάλυσης πρέπει να αποκλείονται.  Για παράδειγμα, στην περίπτωση της 

παρούσας μετα-ανάλυσης, η οποία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της επίδρασης της 

συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στην τάξη στα αποτελέσματα των μαθητών, οι έρευνες 

που μελετούν τη σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη και την 

αντίληψη που έχουν οι γονείς για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού θα πρέπει 

να αποκλείονται, γιατί δεν έχουν άμεση συνάφεια με το στόχο της μετα-ανάλυσης.  

Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές δε δείχνουν τη σχέση της αποτελεσματικής διδασκαλίας 

με την επίδοση των μαθητών.     

 Τα ακόλουθα τρία κριτήρια αποτέλεσαν τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να 

αποφασιστεί η συμπερίληψη των ερευνών στη μετα-ανάλυση.  Καταρχήν επιλέγηκαν 

έρευνες που έγιναν μόνο κατά την περίοδο 1980-2010 και οι οποίες διερευνούσαν την 

επίδραση που είχαν παράγοντες στο επίπεδο της τάξης στα αποτελέσματα των μαθητών.  

Δεύτερο κριτήριο ήταν το κατά πόσο μια έρευνα εξέταζε την επίδραση κάποιου 

παράγοντα πάνω σε μαθησιακά αποτελέσματα.  Ο όρος μαθησιακά αποτελέσματα είναι 

γενικός και αναφέρεται σε αποτελέσματα που αφορούν τόσο το γνωστικό, το μετα-

γνωστικό, συναισθηματικό ή/και το ψυχοκινητικό τομέα.  Τρίτο κριτήριο ήταν το κατά 

πόσο υπήρχαν επαρκή στοιχεία, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ο βαθμός επίδρασης. Τέλος, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η μετα-ανάλυση που έγινε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

επικεντρώθηκε σε έρευνες που διερευνούσαν μόνο τους παράγοντες που είχαν άμεση 

επίδραση (direct effect) στα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

 Κωδικοποίηση ερευνών 
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Μετά την επιλογή των ερευνών που έχουν συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση, 

ακολούθησε η κωδικοποίηση των δεδομένων όλων των ερευνών με βάση κάποια κριτήρια. 

Η διαδικασία κωδικοποίησης των δεδομένων είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία η οποία 

πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο και με ακρίβεια.  Οι Stock (1994) και Orwin 

(1994) κάνουν αναφορά σε πολλές διαδικασίες που εμπλέκονται στο στάδιο της 

κωδικοποίησης.  Καταρχήν, η πολυπλοκότητα της κωδικοποίησης εξαρτάται από τους 

στόχους της μετα-ανάλυσης. Επίσης, η διαδικασία κωδικοποίησης θα είναι πολύπλοκη αν 

ο ερευνητής έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποια χαρακτηριστικά των ερευνών δυνατό να 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης. Από την άλλη, η κωδικοποίηση θα 

μπορούσε να είναι εύκολη στην περίπτωση που οι έρευνες που έχουν γίνει για ένα 

συγκεκριμένο θέμα, είχαν διεξαχθεί με παρόμοιες μεθόδους, σε πληθυσμούς με παρόμοια 

χαρακτηριστικά και οι εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές διαμορφώθηκαν με 

παρόμοιο τρόπο. Σε τέτοια περίπτωση πολύ λίγα χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας θα 

χρειαζόταν να κωδικοποιηθούν, κάνοντας έτσι τη διαδικασία της κωδικοποίησης εύκολη.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει διάφορους 

τρόπους κωδικοποίησης σε μετα-αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα (Hunter & 

Schmidt, 2004), εντούτοις δεν υπάρχει ένα πρότυπο σχήμα κωδικοποίησης το οποίο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως το τέλειο παράδειγμα, ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς ότι η 

κωδικοποίηση εξαρτάται από τους συγκεκριμένους στόχους κάθε μετα-ανάλυσης.  

 Για τους σκοπούς της παρούσας μετα-ανάλυσης οι έρευνες έχουν κωδικοποιηθεί με 

βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Α΄ κατηγορία κριτηρίων: οι οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ και οι διαστάσεις τους 

Σε ένα πρώτο στάδιο, εξεταζόταν ο ορισμός του παράγοντα αποτελεσματικής διδασκαλίας 

που διερευνούσε μια έρευνα.  Επομένως, διαπιστωνόταν αν ο συγκεκριμένος παράγοντας, 

σύμφωνα με τον ορισμό του, σχετιζόταν με έναν από τους οκτώ παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ.  Οι παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας  

που δε σχετίζονταν με το ΔΜΕΑ, αποτέλεσαν ξεχωριστές κατηγορίες μεταβλητών.  

 

 Β΄ κατηγορία κριτηρίων: κριτήρια που δυνατό να επηρεάζουν την επίδραση των 

παραγόντων αποτελεσματικότητας 

Ακολούθως οι μεταβλητές κωδικοποιήθηκαν επίσης με βάση κάποια άλλα κριτήρια, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικότητας στα μαθησιακά 

αποτελέσματα επηρεάζεται από κάποιες μεταβλητές.  Για παράδειγμα, κρίθηκε αναγκαίο 

να διερευνηθεί κατά πόσο η επίδραση ενός παράγοντα στα μαθησιακά αποτελέσματα 
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διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα στην οποία διεξάγεται η έρευνα.  Επομένως, 

διερευνήθηκε κατά πόσο η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα αποτελεσματικής 

διδασκαλίας εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται (context-specific) ή κατά 

πόσο η επίδρασή του στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η ίδια ανεξάρτητα από τη χώρα 

στην οποία διεξάγεται η έρευνα και επομένως έχει γενική (generic) επίδραση.  Με τον ίδιο 

τρόπο διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο η επίδραση των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας στα αποτελέσματα των μαθητών είναι γενικοί ή διαφοροποιείται αν 

ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια: 

o Βαθμίδα  εκπαίδευσης (ηλικία). 

o Χώρα διεξαγωγής της έρευνας.   

o Είδος της έρευνας ως προς τη μεθοδολογία. 

o Θέμα του Α.Π. στο οποίο έγιναν οι μετρήσεις. 

o Είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνωστικά/μετα-γνωστικά, 

συναισθηματικά, ψυχοκινητικά και συμπεριφοράς). 

o Κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική δομή των δεδομένων και επομένως 

γίνεται χρήση των πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης ή όχι. 

 

 Μέθοδοι μετα-ανάλυσης: η χρήση πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης 

Το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση των δεδομένων που είχαν προκύψει από τη συλλογή και 

κωδικοποίηση των ερευνών. Παρόλο που δύναται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές 

μέθοδοι για τη διενέργεια μιας ποσοτικής σύνθεσης ερευνών, η χρήση της τεχνικής των 

πολυεπίπεδων μοντέλων, θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για την ανάλυση των 

δεδομένων της μετα-ανάλυσης της παρούσας έρευνας (Cohen & Manion, 1994). Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσέγγιση αυτή συνάδει με τη δομή των πολυεπίπεδων 

μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

στις έρευνες που διεξάγονται στον τομέα της ΕΕΑ (Creemers 1994; Scheerens 1992; 

Stringfield & Slavin 2002). Το βασικό κριτήριο στο οποίο στηρίχθηκε η επιλογή της 

συγκεκριμένης τεχνικής είναι το γεγονός ότι η χρήση πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης 

συμβάλλει στον εντοπισμό εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να ερμηνεύσουν 

τη διασπορά της επίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη (Hunter & 

Schmidt, 2004) (στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας τη διασπορά της επίδρασης 

των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών). Έτσι, οι 

διαφορές στους βαθμούς επίδρασης των παραγόντων μοντελοποιούνται ως συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών της έρευνας, όπως για παράδειγμα ως συνάρτηση των διαφορετικών 
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τύπων μαθησιακών αποτελεσμάτων, του διαφορετικού επιπέδου εκπαίδευσης ή της 

διαφορετικής φύσης της έρευνας.   

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, εντοπίζοντας τους παράγοντες που εξηγούν τη 

διασπορά στην τιμή των αποτελεσμάτων ενός παράγοντα αποτελεσματικότητας, βοηθά 

στο να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός ο παράγοντας είναι γενικός (generic) ή κατά πόσο η 

επίδρασή του εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται (specific).  Για παράδειγμα, 

αν η διασπορά στην τιμή της επίδρασης ενός παράγοντα δεν μπορεί να ερμηνευτεί από το 

γεγονός ότι οι έρευνες που έχουν συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση έγιναν σε 

διαφορετικές χώρες, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο παράγοντας είναι γενικός 

και ότι η επίδρασή του στα αποτελέσματα των μαθητών δεν εξαρτάται από το πλαίσιο της 

χώρας.  Από την άλλη, μέσα από τη μετα-ανάλυση θα μπορούσαν να εντοπιστούν 

παράγοντες που έχουν ειδική επίδραση.  Αναλυτικότερα, αν ένας παράγοντας επηρεάζει 

μόνο μια κατηγορία και καθόλου τις υπόλοιπες κατηγορίες, τότε ο παράγοντας έχει ειδική 

επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα (specific) (για παράδειγμα ένας παράγοντας 

φαίνεται να επηρεάζει μόνο τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης). Πρέπει να επισημανθεί ότι, 

αν ένας παράγοντας επηρεάζει περισσότερο μια κατηγορία από ότι τις υπόλοιπες 

κατηγορίες, τότε ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει γενική, αλλά διαφοροποιημένη 

επίδραση (differential).  Για παράδειγμα, ένας παράγοντας φαίνεται να επηρεάζει 

περισσότερο τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης και λιγότερο τα παιδιά της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Επομένως, μέσα από τη διεξαγωγή της παρούσας μετα-ανάλυσης εντοπίστηκε ο 

τρόπος με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ερευνών επηρεάζουν το βαθμό 

επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών.  

Κατά συνέπεια, έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για την επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών της έρευνας (παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας) στην εξαρτημένη 

μεταβλητή της έρευνας (επίδοση των μαθητών). Έτσι, μέσα από τη συγκεκριμένη 

διαδικασία απαντήθηκε ένα από τα ερωτήματα της έρευνας: το κατά πόσο η επίδραση των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι γενική, όπως υποστηρίζεται στο ΔΜΕΑ, 

ή διαφοροποιημένη.  

 Γενικότερα, το πολυ-επίπεδο μοντέλο ανάλυσης μπορεί να εφαρμοστεί για να 

αναλυθούν οι παρατηρούμενες επιδράσεις διάφορων παραγόντων (Raudenbush & Bryk 

1985). Συγκεκριμένα, έρευνες που εντοπίστηκαν να διερευνούν την επίδραση του ίδιου 

παράγοντα στα αποτελέσματα των μαθητών μπορούν να θεωρηθούν ως ένα δείγμα από 

τον πληθυσμό των ερευνών που έχουν γίνει για να διερευνήσουν τη σχέση του 

συγκεκριμένου παράγοντα με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  Κάθε έρευνα θα μπορούσε 
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έτσι να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη επανάληψη της ίδιας έρευνας (independent replication).  

Αυτή η αντιμετώπιση ωστόσο, δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των πολλαπλών 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσα από μια έρευνα, όπως για παράδειγμα όταν μια 

έρευνα μετρά την επίδραση ενός παράγοντα σε περισσότερα από ένα μαθησιακά 

αποτελέσματα (π.χ. στην επίδοση στα μαθηματικά και την επίδοση στη γλώσσα), ενώ 

χρησιμοποιεί το ίδιο δείγμα σχολείων ή μαθητών. Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο 

πρόβλημα το μοντέλο των δύο επιπέδων διευρύνεται σε  τρία επίπεδα.  Το ψηλότερο 

επίπεδο που προκύπτει αναφέρεται ως «μοντέλο επαναλήψεων μεταξύ των ερευνών» 

(across-replication level) και τα πολλαπλά αποτελέσματα μέσα σε μια έρευνα ως το 

«μοντέλο επαναλήψεων μέσα στην ίδια την έρευνα» (the within-replication level) 

(Creemers & Kyriakides,2008). Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της στατιστικής 

μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων της μετα-ανάλυσης είναι ότι οι πληροφορίες που 

προέρχονται από κάθε έρευνα ξεχωριστά σταθμίζονται με βάση την αξιοπιστία των 

πληροφοριών.   

 Το πολυεπίπεδο μοντέλο μετα-ανάλυσης (Raudenbush & Bryk 1985; Raudenbush 

1994), ξεκινώντας από το «μοντέλο επαναλήψεων μέσα στην ίδια την έρευνα» (“within-

replications model”)  δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

drs = δrs + ers 

 

 Η πιο πάνω εξίσωση δηλώνει ότι η τιμή της επίδρασης d σε r επαναλήψεις σε μια 

έρευνα s (drs) είναι συνάρτηση του πληθυσμού της παραμέτρου (δrs) και του σχετικού 

σφάλματος δειγματοληψίας (ers). Το σφάλμα δειγματοληψίας αποδίδεται στο γεγονός ότι 

σε κάθε επανάληψη της έρευνας (replication), μόνο ένα δείγμα εκπαιδευτικών μελετείται. 

Όσον αφορά στο «μοντέλο μεταξύ των επαναλήψεων» (between-replications model), 

χρησιμοποιείται η ακόλουθη εξίσωση: 

 

δrs = δs + urs 

 

 Στο πιο πάνω μοντέλο αναγνωρίζεται ότι η πραγματική επαναλαμβανόμενη τιμή 

επίδρασης (true replication effect size) είναι συνάρτηση της τιμής της επίδρασης του 

παράγοντα σε μια έρευνα s και του σφάλματος δειγματοληψίας urs. Τέλος, το «μοντέλο 

επαναλήψεων μεταξύ των ερευνών» (between-studies model) προκύπτει από την 

ακόλουθη εξίσωση: 
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δs = δ0 + vs 

 Η πιο πάνω εξίσωση δηλώνει ότι η πραγματική άγνωστη τιμή επίδρασης ενός 

παράγοντα (the true unknown effect size), όπως υπολογίζεται σε μια έρευνα s (δs) είναι 

συνάρτηση της τιμής επίδρασης του παράγοντα σε όλες τις έρευνες (the effect size across 

studies) (δ0), με σφάλμα το οποίο υπάρχει λόγω τυχαίας δειγματοληψίας (random 

sampling error) vs και το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι οι έρευνες επιλέγηκαν από ένα 

πληθυσμό ερευνών. 

 Για να αποτιμηθεί η επίδραση των χαρακτηριστικών της κάθε έρευνας που έχει 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μετα-ανάλυση, το «μοντέλο μεταξύ των επαναλήψεων» 

(between-replication model) επεκτάθηκε, ώστε να λαμβάνει υπόψη το βαθμό επίδρασης 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε έρευνας.  Λόγω του ότι όλες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές αποτελούσαν ομάδες μεταβλητών, εισήχθηκαν στην εξίσωση ως ψευδο-

μεταβλητές (dummies), με μια από τις ομάδες να λειτουργεί ως το σημείο αναφοράς.  

Συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές που μπήκαν στο μοντέλο και οι οποίες 

αφορούσαν τα χαρακτηριστικά των ερευνών που χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση, 

είναι οι ακόλουθες: 

  

 Τομείς μαθησιακών αποτελεσμάτων  

Μια ομάδα μεταβλητών διερευνούσε την επίδραση του τομέα των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, στα οποία αναφερόταν η κάθε μια από τις έρευνες που συμπεριλήφθηκαν 

στη μετα-ανάλυση.  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν έρευνες οι οποίες εξέταζαν την επίδραση 

των παραγόντων σε σχέση με τους ακόλουθους τύπους μαθησιακών αποτελεσμάτων: (α) 

επίδοση στα μαθηματικά, (β) επίδοση στη γλώσσα, (γ) επίδοση στις φυσικές επιστήμες, (γ) 

αποτελέσματα του συναισθηματικού τομέα των μαθητών (για παράδειγμα αυτο-εκτίμηση 

των μαθητών, βαθμός παρακίνησης, στάσεις απέναντι στο σχολείο, τον εκπαιδευτικό, τους 

άλλους μαθητές ή/και απέναντι σε ένα γνωστικό αντικείμενο του Αναλυτικού 

Προγράμματος) και (ε) αποτελέσματα που έχουν σχέση με άλλους τομείς, όπως τον 

ψυχοκινητικό τομέα (φυσική αγωγή), τη συμπεριφορά των μαθητών (για παράδειγμα 

τήρηση των κανόνων της τάξης), τις μετα-γνωστικές δεξιότητες και την αυτο-ρύθμιση της 

μάθησης. Για τα αποτελέσματα που αφορούν τον ψυχοκινητικό τομέα, τη συμπεριφορά, τη 

μεταγνώση και την αυτό-ρυμθιζόμενη μάθηση έχει εντοπιστεί μόνο ένας μικρός ερευνών.  

Έτσι, οι παράγοντες αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν μαζί σε μια κατηγορία που ονομάστηκε 

«άλλα αποτελέσματα». Επομένως, στην εξίσωση έγινε εισαγωγή τεσσάρων ψευδο-

μεταβλητών (dummy variables), ενώ η επίδοση στα μαθηματικά χρησιμοποιήθηκε ως το 

σημείο αναφοράς.  
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 Βαθμίδα εκπαίδευσης 

 Οι έρευνες της μετα-ανάλυσης κατηγοριοποιήθηκαν επίσης ανάλογα με την ηλικία των 

μαθητών που συμμετείχαν στην κάθε μια από αυτές.  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν έρευνες 

που έγιναν στο νηπιαγωγείο, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Επειδή ο αριθμός των ερευνών που έγιναν στο νηπιαγωγείο ήταν πολύ 

μικρός, οι έρευνες αυτές μπήκαν στην ίδια κατηγορία με τις έρευνες για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Έτσι, δύο ψευδο-μεταβλητές (dummy variables) μπήκαν στην εξίσωση 

(δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρήθηκε 

ως το σημείο αναφοράς. 

 

 Χώρα διεξαγωγής της έρευνας  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ερευνών που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων ήταν η χώρα στην οποία είχαν διεξαχθεί.  Συγκεκριμένα, οι έρευνες 

κατηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες: Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασιατικές χώρες 

και άλλες χώρες. Η ομάδα των ερευνών που είχαν διεξαχθεί στις Η.Π.Α. χρησιμοποιήθηκε 

ως η βασική ομάδα και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, δηλαδή η Ευρώπη, οι Ασιατικές χώρες 

και άλλες χώρες, μπήκαν στην εξίσωση ως ψευδο-μεταβλητές.  

 

 Είδος της έρευνας 

Επιπλέον, οι έρευνες κατηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες έξι ομάδες ανάλογα με το 

σχεδιασμό της κάθε έρευνας: έρευνες που εξετάζουν την επίδραση ενός παράγοντα σε μια 

χρονική στιγμή μόνο (cross-sectional studies), διαχρονικές έρευνες (longitudinal studies), 

πειραματικές έρευνες (experimental), ψευδο-πειραματικές έρευνες (quasi-experimental) 

και έρευνες που εξέταζαν ακραίες περιπτώσεις (outlier studies). Οι έρευνες που εξέταζαν 

την επίδραση ενός παράγοντα σε μια μόνο χρονική στιγμή (cross-sectional studies) 

χρησιμοποιήθηκαν ως το σημείο αναφοράς. Τα υπόλοιπα είδη ερευνών, δηλαδή οι 

διαχρονικές, οι πειραματικές, οι ψευδο-πειραματικές και έρευνες που εξέταζαν ακραίες 

περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν ως ψευδο-μεταβλητές.  

 

 Χρήση πολύ-επίπεδων μοντέλων ανάλυσης των δεδομένων   

Ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων ήταν 

το κατά πόσο σε μια έρευνα λήφθηκε υπόψη η ιεραρχική φύση των δεδομένων και 

επομένως έγινε χρήση των πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης ή όχι. Για το λόγο αυτό η 

χρήση των πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε ως το σημείο αναφοράς, 
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ενώ η μη χρήση των πολυεπίπεδων μοντέλων αποτέλεσε τη ψευδο-μεταβλητή, η οποία 

εισήχθη στο μοντέλο με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο κριτήριο θα 

μπορούσε να ερμηνεύσει μέρος της διασποράς του βαθμού επίδρασης των παραγόντων.  

 

Με στόχο να υπολογιστεί η επίδραση όλων των προαναφερθέντων ανεξάρτητων 

μεταβλητών, το «μοντέλο μεταξύ των επαναλήψεων» επεκτάθηκε και διαμορφώθηκε όπως 

φαίνεται πιο κάτω:  

δrs =δ0 +γ1γλώσσαrs +γ2επιστήμηrs + γ3συναισθηματικόςτομέαςrs +γ4άλλα 

αποτελέσματαrs+γ5δευτεροβάθμιαrs+γ6τριτοβάθμιαrs+γ7ευρώπηrs+γ8ασίαrs+γ9άλλες 

χώρεςrs+γ10ψευδο-πειραματικήrs+ γ11διαχρονικήrs+ γ12πειραματικήrs+ γ13outlierrs+     γ14 

πολυεπίπεδηrs    + vs 

όπου:  

γλώσσα   0 = άλλο και 1 = μαθησιακά αποτελέσματα στη μητρική  

    γλώσσα  

φυσική     0 = άλλο και 1 = μαθησιακά αποτελέσματα στις   

    φυσικές επιστήμες 

συναισθηματικός  0=άλλο και 1=μαθησιακά αποτελέσματα στο 

συναισθηματικό τομέα  

άλλα αποτελέσματα  0=άλλο και 1=μαθησιακά αποτελέσματα στον ψυχοκινητικό 

τομέα, στη μεταγνώση και στην αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση. 

δευτεροβάθμια  0 = άλλο και 1= δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

τριτοβάθμια   0 = άλλο και 1= τριτοβάθμια εκπαίδευση  

ευρώπη    0= άλλο και 1=έρευνα διεξήχθη στην Ευρώπη  

ασία    0= άλλο και 1=έρευνα διεξήχθη σε ασιατική χώρα άλλες 

χώρες    0= άλλο και 1= έρευνα διεξήχθη σε χώρα άλλη από τις  

    Η.Π.Α., την Ευρώπη ή κάποια από τις Ασιατικές χώρες  

διαχρονική   0 = άλλο και 1=διαχρονική έρευνα 

ψευδο-πειραματική  0 = άλλο και 1= ψευδο-πειραματική 

πειραματική    0 = άλλο και 1=πειραματική έρευνα  

outlier     0 = άλλο και  1= έρευνα ακραίων περιπτώσεων 

πολυεπίπεδη    0=μονο-επίπεδη ανάλυση και 1=πολυ-επίπεδη ανάλυση 
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Θα πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι όταν εξετάζονταν αποκλίσεις στην επίδραση 

ενός συγκεκριμένου παράγοντα, για τον οποίο δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα ή υπήρχε 

μικρός αριθμός  ερευνών (συγκεκριμένα αριθμός βαθμών επίδρασης μικρότερος από 5), 

τότε η συγκεκριμένη μεταβλητή αφαιρείτο από την εξίσωση.  Για παράδειγμα για τον 

παράγοντα δόμηση της διδασκαλίας, δεν εντοπίστηκαν πειραματικές ή ψευδοπειραματικές 

έρευνες που εξετάζουν την επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στην επίδοση των 

μαθητών.  Για το λόγο αυτό οι συγκεκριμένες ψευδο-μεταβλητές δε λήφθηκαν υπόψη στην 

εξίσωση, όταν έγινε η ανάλυση του παράγοντα δόμηση της διδασκαλίας. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η πολυ-επίπεδη ανάλυση των δεδομένων της μετα-

ανάλυσης διενεργήθηκε δύο φορές. Την πρώτη φορά όλες οι έρευνες συμπεριλήφθηκαν 

στην ανάλυση. Στη συνέχεια αποκλείστηκαν από την ανάλυση έρευνες που εντόπισαν 

επιδράσεις που ήταν είτε ιδιαίτερα ψηλές, είτε ιδιαίτερα χαμηλές (outliers) (πέραν των 

τριών τυπικών αποκλίσεων), για να διερευνηθεί κατά πόσο η συμπερίληψή τους ή όχι 

επηρεάζει τα αποτελέσματα (sensitivity analysis). 

 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης για το σχεδιασμό της 

 β΄ φάσης της έρευνας 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο υποκεφάλαιο του παρόντος κεφαλαίου, η 

μετα-ανάλυση γίνεται συνήθως για δύο κυρίως λόγους.  Καταρχήν οι ερευνητές 

ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν τη συσσωρευμένη γνώση σε ένα επιστημονικό τομέα, 

δίνοντας έτσι συγκεκριμένες απαντήσεις για την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων σε 

κάποιες άλλες μεταβλητές.  Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα 

άτομα που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν εκπαιδευτική πολιτική.  Κατά δεύτερο, οι 

ερευνητές δυνατό να διεξάγουν μετα-ανάλυση, με στόχο να χρησιμοποιήσουν τα 

αποτελέσματα για να αναπτύξουν μια νέα θεωρία ή για να σχεδιάσουν μελλοντικές 

έρευνες. Ωστόσο, ο σκοπός της μετα-ανάλυσης που έχει διεξαχθεί στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό από προγενέστερες μετα-αναλύσεις 

στον τομέα της ΕΕΑ.   

Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί η παρούσα μετα-ανάλυση έχει ως 

θεωρητική πλαίσιο το ΔΜΕΑ, βάσει του οποίου έχει γίνει η δόμηση και ταξινόμηση των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που έχουν εντοπιστεί στις διάφορες σχετικές 

έρευνες.  Με τον τρόπο αυτό έγινε συστηματικός έλεγχος της εγκυρότητας του ΔΜΕΑ στο 

επίπεδο της διδασκαλίας. Πέρα όμως από την εγκυροποίηση του μοντέλου, τα 

αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό της δεύτερης φάσης 

της έρευνας.  Συγκεκριμένα, μέσα από τη μετα-ανάλυση προέκυψαν κάποιοι νέοι 
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παράγοντες, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ και οι οποίοι φάνηκαν να 

έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα των μαθητών.  Με στόχο την εξέταση της 

σημασίας των νέων παραγόντων, αλλά και του διευρυμένου θεωρητικού πλαισίου του 

ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης, σχεδιάστηκε η β΄ φάση της παρούσας έρευνας. Ο 

ερευνητικός σχεδιασμός της β΄ φάσης της έρευνας αναλύεται στη συνέχεια. 

 

 

Β΄ φάση έρευνας: Διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας για έλεγχο του μοντέλου στο 

επίπεδο της τάξης με βάση τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης 

Αναλυτικότερα, στη δεύτερη φάση της έρευνας διεξήχθη διαχρονική ποσοτική έρευνα, 

η οποία στόχευε: 

 Στη διερεύνηση του βαθμού επίδρασης παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

οι οποίοι προέκυψαν μέσα από τη μετα-ανάλυση και δε συμπεριλαμβάνονται στο 

ΔΜΕΑ, στην επίδοση των μαθητών, καθώς και στον καθορισμό της σημασίας των 

παραγόντων αυτών στο πλαίσιο της κυπριακής εκπαίδευσης.  

 Στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διαφοροποιείται η επίδραση των 

παραγόντων του ΔΜΕΑ στα μαθησιακά αποτελέσματα μετά τη συμπερίληψη των 

νέων παραγόντων σε αυτό. 

 Στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι νέοι παράγοντες που προέκυψαν 

μπορούν να μετρηθούν με βάση τις πέντε διαστάσεις που αναφέρονται στο ΔΜΕΑ.  

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι νέοι παράγοντες που προέκυψαν 

μέσα από τη μετα-ανάλυση ήταν συνολικά επτά και ήταν οι ακόλουθοι: προώθηση της 

αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης των μαθητών, χρήση των εννοιολογικών χαρτών, 

διαπροσωπική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, χρήση της τεχνολογίας, δραματοποίηση, 

διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και οργάνωση της τάξης.  Ωστόσο, επιλέγηκαν 

αρχικά μόνο δύο από αυτούς για τη διεξαγωγή της διαχρονικής έρευνας: η προώθηση της 

αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης και η χρήση των εννοιολογικών χαρτών.  Η επιλογή των δύο 

συγκεκριμένων παραγόντων βασίστηκε σε τρεις κυρίως λόγους.  Καταρχήν οι δύο αυτοί 

παράγοντες φάνηκαν να έχουν σχετικά μεγάλο βαθμό επίδρασης στα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  Δεύτερο, και οι δύο παράγοντες συνάδουν με τις αρχές του 

εποικοδομητισμού, γι’ αυτό και η εμπειρική διερεύνησή τους με στόχο τη συμπερίληψή 

τους στο ΔΜΕΑ εξυπηρετεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της παρούσας έρευνας.  

Συγκεκριμένα, όπως έχει αναφερθεί στα δύο πρώτα κεφάλαια ο συνδυασμός παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που συνάδουν με το μοντέλο της άμεσης και της ενεργούς 
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διδασκαλίας και παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που συνάδουν με τις αρχές 

του εποικοδομητισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επίτευξη της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας. Το ΔΜΕΑ όπως υποστηρίζεται από τους δημιουργούς του είναι ένα 

περιεκτικό μοντέλο που αξιοποιεί το συνδυασμό αυτό. Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί 

επίσης στα προηγούμενα κεφάλαια, λόγω του ότι το ΔΜΕΑ βασίστηκε κυρίως σε 

προγενέστερα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στο της ΕΕΑ, καθώς και στα αποτελέσματα 

ερευνών που έγιναν στο χώρο της ΕΑ, και τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις αρχές της 

άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας, πιθανόν η βαρύτητα που δίνεται στις δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις να μην είναι ισοβαρής.  Επομένως, η επέκταση του ΔΜΕΑ με 

παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας που συνάδουν με τις αρχές του 

εποικοδομητισμού, όπως είναι η προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης και η χρήση 

των εννοιολογικών χαρτών, συμβάλλει στην πιο ισοζυγισμένη έμφαση στις δύο 

προσεγγίσεις.  Τρίτο, οι υπόλοιποι παράγοντες αποκλείστηκαν για τους ακόλουθους 

λόγους: η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας παρόλο που φάνηκε να έχει μέτριο 

βαθμό επίδρασης, εντούτοις στηρίζεται μόνο σε μια έρευνα.  Επίσης, οι παράγοντες 

«οργάνωση της τάξης» και «διαπροσωπική σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές» 

φάνηκαν να έχουν μικρό βαθμό επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Επιπλέον, οι 

παράγοντες «άμεση διδασκαλία» και «εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας», 

αποτελούν ομάδες παραγόντων, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη από το δυναμικό μοντέλο. 

 Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι αρχικά έγινε μια πιλοτική έρευνα με τη διεξαγωγή 

παρατηρήσεων σε τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την οποία δεν ήταν 

δυνατό να εντοπιστεί η χρήση των εννοιολογικών χαρτών από τους εκπαιδευτικούς του 

δείγματος της παρούσας έρευνας.  Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε όπως ο συγκεκριμένος 

παράγοντας αποκλειστεί από την κύρια φάση της διαχρονικής έρευνας.  Επομένως, στη 

διαχρονική έρευνα διερευνήθηκε τελικά μόνο η προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης ως παράγοντα αποτελεσματικής διδασκαλίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

για επέκταση του ΔΜΕΑ. 

 

 Τεκμηρίωση της χρήσης της διαχρονικής έρευνας 

Στη διαχρονική έρευνα συλλέγονται δεδομένα σε διαφορετικά χρονικά σημεία.  Ο 

Wills (1992) και οι Teddlie and Reynolds (2000) τονίζουν ότι η διαχρονική έρευνα είναι 

απαραίτητη για να γίνει δυνατή η σύνδεση της μέτρησης της προόδου των μαθητών με τη 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σχολείων ή/και των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αν οι 

έρευνες αυτές έχουν μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τους Kyriakides και Creemers (2006), 

οι μικρής διάρκειας διαχρονικές έρευνες (δηλαδή όταν η μέτρηση των επιδόσεων των 
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μαθητών γίνεται σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα, τα οποία έχουν μικρή χρονική 

απόσταση μεταξύ τους) έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν επιτρέπουν τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας των μετρήσεων που αναφέρονται στην πρόοδο της επίδοσης των μαθητών.  

Ιδανικά, στις διαχρονικές έρευνες στα σχολεία πρέπει να γίνονται τρεις μετρήσεις σε 

διάρκεια δύο σχολικών ετών (Gustafson, 1988). 

 Παρόλα αυτά η παρούσα διαχρονική έρευνα είχε σχετικά μικρή διάρκεια, αφού η 

συλλογή των δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις των μαθητών διήρκησε μόνο μια 

σχολική περίοδο (έγινε δηλαδή στην αρχή και στο τέλος της ίδιας σχολικής χρονιάς 2010-

2011).  Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, αφού μια έρευνα με τρεις μετρήσεις έχει μεγάλο κόστος 

και διάρκεια και είναι δύσκολο να γίνει στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής.  

Παράλληλα,  κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής διάρκειας έρευνας δυνατό να 

παρουσιαστούν κάποια προβλήματα, κυρίως λόγω του ότι οι μαθητές του δείγματος 

δυνατό να αλλάξουν τμήμα ή σχολείο με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι μετρήσεις. 

 

 Τεκμηρίωση της χρήσης της μεθόδου παρατήρησης στην τάξη 

Η συστηματική παρατήρηση στην τάξη είναι μια ποσοτική μέθοδος μέτρησης των 

συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα στην τάξη και ο σχεδιασμός τους απαιτεί το σαφή 

καθορισμό των γεγονότων ή των συμπεριφορών που θα παρατηρηθούν και πώς αυτά τα 

στοιχεία θα καταγραφούν (Waxman, 2003).  Γενικά, τα δεδομένα που προκύπτουν από 

αυτή τη διαδικασία επικεντρώνονται στη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων 

συμπεριφορών στην τάξη και  στο χρόνο διάρκειάς τους.  Τα συστατικά στοιχεία που έχει 

συνήθως μια παρατήρηση είναι: α) έχει συγκεκριμένο σκοπό, β) δίνονται λειτουργικοί 

ορισμοί για όλες τις συμπεριφορές που παρατηρούνται, γ) ακολουθείται κάποια διαδικασία 

εκπαίδευσης του παρατηρητή, δ) επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ε) γίνεται σε 

ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, στ) υπάρχει ένα πρόγραμμα διενέργειας των 

παρατηρήσεων, ζ) χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη μέθοδος καταγραφής των δεδομένων 

και η) καθορίζεται η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων (Stallings & Mohlman, 1988).  

 Παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλες τεχνικές παρατήρησης για τη 

διερεύνηση της αποτελεσματικής διδασκαλίας, εκείνη που είναι ευρέως διαδεδομένη είναι 

η συστηματική παρατήρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στο αλληλεπιδραστικό 

σύστημα κωδικοποίησης  (interactive coding system) (Robson, 1993).  Αυτό το σύστημα 

επιτρέπει στον παρατηρητή να καταγράψει όλες σχεδόν τις συμπεριφορές του 

εκπαιδευτικού και του μαθητή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Stallings & 

Mohlman, 1988). Με άλλα λόγια αυτό το σύστημα παρατήρησης που απαιτεί σε μικρό 

βαθμό από τον ερευνητή να ερμηνεύσει τις συμπεριφορές που παρατηρεί (low-inference) 
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εξασφαλίζει τη χρήση συγκεκριμένων και εύκολα αναγνωρίσιμων συμπεριφορών, τις 

οποίες ο παρατηρητής μπορεί πολύ εύκολα να κωδικοποιήσει (Stodolsky, 1990). 

 Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα διεξαγωγής παρατηρήσεων στην 

τάξη είναι: α) οι παρατηρήσεις επιτρέπουν στους ερευνητές να μελετήσουν την 

εκπαιδευτική πρακτική σε πραγματικά περιβάλλοντα (naturalistic settings), β) δίνει πιο 

λεπτομερή και ακριβή στοιχεία από ότι άλλες μορφές συλλογής δεδομένων, γ) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει την αλλαγή και να επικυρώσει την αλλαγή 

(Anderson & Burns, 1989). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι περιγραφές για τη διδασκαλία που 

προκύπτουν μέσα από αυτή τη μέθοδο βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του τι 

συμβαίνει στην τάξη, καθώς και στην ανάπτυξη μοντέλων βελτίωσης της διδασκαλίας 

(Waxman, 2003; Waxman & Huang, 1999). Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της 

μεθόδου αυτής είναι ότι τα αποτελέσματα πολλών ερευνών παρατήρησης (observational 

studies) δημιούργησαν μια ουσιαστική γνωσιολογική βάση για την αποτελεσματική 

διδασκαλία (Waxman, 1995; Waxman & Huang, 1999).   

 

 Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

Στο στάδιο της κύριας φάσης της διαχρονικής έρευνας διενεργήθηκε κατά στάδιο 

δειγματοληψία, μέσα από την οποία επιλέγηκαν 19 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια επιλέγηκαν 37 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δίδασκαν στις Δ΄ και Ε΄ τάξεις των 

συγκεκριμένων σχολείων. Τελικά όμως έγινε κατορθωτό να ληφθούν δεδομένα μόνο από 

36 εκπαιδευτικούς (μία εκπαιδευτικός αρνήθηκε την παρακολούθηση μαθήματος στην 

τάξη της).  Ο συνολικός αριθμός των μαθητών του δείγματος ήταν 793, εκ των οποίων τα 

409 (51.56%) ήταν αγόρια και τα 384 (48.44%).  Με τη βοήθεια του στατιστικού 

κριτηρίου χ2 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές του 

δείγματος σε σχέση με τον ευρύτερο πληθυσμό (χ2=0.89, df=1, p=.43), όσον αφορά το 

φύλο των παιδιών.  Όσον αφορά την ηλικία των μαθητών, στην έρευνα συμμετείχαν 390 

μαθητές της Δ΄ τάξης και 403 μαθητές της Ε΄ τάξης. Συγκρίνοντας τους αριθμούς των 

μαθητών της έρευνας με τους αντίστοιχους αριθμούς των μαθητών των σχολείων της 

Κύπρου, παρατηρούμε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=1.21, df=107, 

p=0.22).  

 

 Μέσα συλλογής των δεδομένων 

  Δοκίμια μαθηματικών  

Έγιναν μετρήσεις του γνωστικού επιπέδου των μαθητών στα μαθηματικά με 

δοκίμια που αξιολογούν τις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στα μαθηματικά όπως 
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προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, 

1994). Ειδικότερα, οι μετρήσεις έγιναν σε 793 μαθητές Δ΄ και Ε΄ τάξης, τόσο στην αρχή, 

όσο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό τον 

σκοπό, είχαν αναπτυχθεί και εγκυροποιηθεί στο παρελθόν, αφού είχαν χρησιμοποιηθεί σε 

προηγούμενες έρευνες που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο (π.χ., 

Antoniou & Kyriakides, 2011; Kyriakides & Creemers, 2008), και συνεπώς κρίθηκαν 

κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα έρευνα.  

 Για παράδειγμα, τα δοκίμια που χορηγήθηκαν στους μαθητές της Ε΄ τάξης στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς είχαν μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας από τα δοκίμια που 

χορηγήθηκαν στους ίδιους μαθητές της Ε΄ τάξης στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Για να 

μπορεί να διενεργηθεί σωστή σύγκριση των επιδόσεων στα δοκίμια, οι επιδόσεις των 

μαθητών στα διαφορετικά δοκίμια έπρεπε να καταστούν συγκρίσιμες. Η εξίσωση των 

δοκιμίων έγινε με τη χρήση της σύγχρονης θεωρίας μέτρησης (IRT). Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε για την εξίσωση των δοκιμίων είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται 

και στις έρευνες PISA (βλέπε OECD 2002). Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι στις 

έρευνες PISA η εξίσωση των δοκιμίων γίνεται οριζόντια (εξίσωση διαφορετικών 

εκδόσεων των δοκιμίων), ενώ σε αυτή την έρευνα η εξίσωση των δοκιμίων ήταν κάθετη. 

Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις μετατράπηκαν στην ίδια κλίμακα στη βάση των 

χαρακτηριστικών των μοντέλων IRT, θεωρώντας ότι το επίπεδο/ικανότητα των μαθητών 

ως προς ένα γνώρισμα (latent level of ability (θ)) και ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων 

στα δοκίμια (difficulty level of an item (β)) μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια κλίμακα, 

όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένες συνθήκες (Bond & Fox, 2001). Η ικανότητα (δηλαδή 

η επίδοση στα διάφορα θέματα του αναλυτικού) για κάθε μαθητή προσδιορίστηκε σε κάθε 

έκδοση του δοκιμίου, με τη βοήθεια των ερωτήσεων που ήταν κοινές στα διάφορα δοκίμια 

αξιολόγησης (anchoring items). Για την έρευνα αυτή, χρησιμοποιήθηκαν αρκετές κοινές 

ασκήσεις (σχεδόν 12% των anchoring items στα δοκίμια) που μετρούν αντιπροσωπευτικό 

περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος (Kolen & Brennan, 1995). Οι αναλύσεις 

έγιναν με τη χρήση του Extended Logistic Model του Rasch (Andrich, 1988) το οποίο 

λαμβάνει υπόψη τη διατακτική φύση των δεδομένων. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, αφού σε 

κάποιες από τις ασκήσεις οι απαντήσεις δεν διορθώνονταν με διχοτομικό τρόπο, δηλαδή 

ορθό ή λάθος.  Ανάλογα με την πορεία που ακολουθούσαν οι μαθητές για να λύσουν την 

άσκηση δυνατό να έπαιρναν μέρος του βαθμού που αντιστοιχούσε στη συγκεκριμένη 

άσκηση.  

 

  Όργανα παρατήρησης 
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Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι πέντε διαστάσεις του 

κάθε παράγοντα αποτελεσματικότητας, ένα όργανο παρατήρησης που απαιτεί από τον 

παρατηρητή να ερμηνεύσει σε μεγάλο βαθμό την παρατηρούμενη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού (high-inference) και ένα όργανο παρατήρησης, για το οποίο ο παρατηρητής 

δε χρειάζεται να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (low-inference) 

επιλέγηκαν για τη διεξαγωγή της παρατήρησης στην τάξη.  Το όργανο παρατήρησης, στο 

οποίο ο παρατηρητής δε χρειάζεται να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού έχει 

μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας σε σχέση με το όργανο παρατήρησης, στο οποίο ο 

ερευνητής πρέπει να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Αντίθετα, το όργανο 

παρατήρησης στο οποίο ο παρατηρητής χρειάζεται να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού έχει μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας σε σχέση με το όργανο παρατήρησης, 

στο οποίο ο ερευνητής δε χρειάζεται να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. 

Τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

προηγούμενες έρευνες που έγιναν στην Κύπρο (Kyriakides & Creemers,2008, Kyriakides, 

Creemers & Antoniou, 2009). Το όργανο παρατήρησης το οποίο δεν απαιτούσε από τον 

ερευνητή να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού  (low-inference) αναφέρεται 

σε πέντε από τους οχτώ παράγοντες αποτελεσματικότητας: τον προσανατολισμό της 

διδασκαλίας, τη δόμηση της διδασκαλίας, τη μοντελοποίηση, την υποβολή και αξιοποίηση 

ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και την παροχή ευκαιριών πρακτικής 

εφαρμογής.  Το όργανο αυτό σχεδιάστηκε με τρόπο που βοηθά τη συλλογή δεδομένων που 

αφορούν τη διάσταση της ποιότητας των πέντε αυτών παραγόντων. Για τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας το συγκεκριμένο όργανο παρατήρησης επεκτάθηκε, ώστε να μετρά και 

όλες τις διαστάσεις του παράγοντα «προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης» (βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).   

Συγκεκριμένα, στο τμήμα που αφορούσε τη διάσταση της συχνότητας του 

παράγοντα «προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης» σημειώνονταν όλες οι 

δραστηριότητες (και η διάρκειά τους) που στόχευαν στο να βοηθήσουν τους μαθητές να 

αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία και μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία της μάθησης.  

Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούσαν τα παιδιά να κατευθύνουν και να ρυθμίζουν τις 

ενέργειές τους προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την μεγιστοποίηση των 

προσωπικών τους αποτελεσμάτων. Παράλληλα, σημειωνόταν κατά πόσο οι 

δραστηριότητες αυτές διαφοροποιούνταν ως προς την εστίασή τους σε διαφορετικούς 

μαθησιακούς στόχους.  Συγκεκριμένα, σημειωνόταν κατά πόσο μια δραστηριότητα 

προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης αφορούσε: μόνο τους στόχους του 

μαθήματος της ημέρας, τους στόχους μια σειράς μαθημάτων της ίδιας ενότητας, τους 
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στόχους μαθημάτων διαφορετικών ενοτήτων ή τους στόχους και άλλων μαθημάτων του 

Αναλυτικού Προγράμματος. Επιπλέον, στο όργανο παρατήρησης σημειωνόταν το στάδιο 

στο οποίο παρατηρείτο η κάθε δραστηριότητα προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης, δηλαδή αν παρατηρείτο πριν από την ενασχόληση των μαθητών με ένα 

μαθησιακό πρόβλημα, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης των μαθητών με ένα μαθησιακό 

πρόβλημα ή στο στάδιο της αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας ή/και του 

αποτελέσματος. Για τη μέτρηση της ποιότητας των δραστηριοτήτων προώθησης της αυτο-

ρυθμιζόμενης μάθησης στο όργανο παρατήρησης καταγραφόταν ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, δηλαδή το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός καθοδηγούσε τους μαθητές στο να 

χρησιμοποιούν διαδικασίες αυτο-ρύθμισης της μάθησης ή αν οι μαθητές από μόνοι τους 

ανέπτυσσαν την κατάλληλη συμπεριφορά αυτο-ρύθμισης της μάθησης.  Η ποιότητα 

μετριόταν παράλληλα μέσα από την καταγραφή του βαθμού καταλληλότητας των 

διαδικασιών που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές για αυτο-ρύθμιση της μάθησής τους, 

δηλαδή κατά πόσο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες οδηγούσαν στην επίτευξη των 

στόχων του μαθήματος  ή ήταν αναποτελεσματικές.  Τέλος, καταγραφόταν αν 

παρατηρείτο διαφοροποίηση σε σχέση με τις δραστηριότητες προώθησης της αυτο-

ρυθμιζόμενης μάθησης και κατά πόσο η δραστηριότητα διαφοροποιείτο ανάλογα με τις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του μαθησιακού 

έργου ή σε σχέση και με τα δύο προαναφερθέντα.  

 Όσον αφορά στο όργανο παρατήρησης, στο οποίο ο ερευνητής χρειαζόταν να 

ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (high-inference) (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), 

κάλυπτε αρχικά τους οκτώ παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ.  Για 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, διαμορφώθηκε κατάλληλα, ώστε να καλύπτει και 

τον παράγοντα «προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης». Στο όργανο αυτό οι 

παρατηρητές σημείωναν σε κλίμακα Likert 1-5, το βαθμό συχνότητας εμφάνισης των 

συμπεριφορών του εκπαιδευτικού που σχετίζονταν με τους συγκεκριμένους παράγοντες.  

Οι δηλώσεις που αναφέρονταν στη μέτρηση του φαίνονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2 

Δηλώσεις που αφορούν την προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, όπως 

παρουσιάζονται στο όργανο παρατήρησης (high-inference) 

Διάσταση Δήλωση στο όργανο παρατήρησης 

Συχνότητα   Ο εκπαιδευτικός παρείχε την ευκαιρία στους μαθητές να 

επιλέξουν τα μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιούσαν για να 

λύσουν ένα μαθησιακό πρόβλημα. 

 Ο εκπαιδευτικός παρείχε στους μαθητές την ευκαιρία να 

επιλέξουν την αναπαράσταση που θα χρησιμοποιήσουν για  να 

λύσουν ένα μαθησιακό πρόβλημα. 

Εστίαση   Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για προώθηση 

της αυτο-ρυμθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν μόνο το μάθημα 

της ημέρας. 

 Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για προώθηση 

της αυτο-ρυμθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν πολλές ενότητες. 

 Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για προώθηση 

της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν διάφορα μαθήματα 

του αναλυτικού προγράμματος. 

 Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για προώθηση 

της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν διάφορα μαθήματα 

της ίδιας ενότητας. 
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Στάδιο   Πριν από την ενασχόληση με ένα μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. 

πείραμα στην επιστήμη, πρόβλημα στα μαθηματικά) ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγούσε ή ενθάρρυνε τους μαθητές του να 

αναφέρουν διάφορες στρατηγικές που θα τους βοηθούσαν στην 

επίλυση του προβλήματος, 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός μαθησιακού προβλήματος 

(π.χ. πείραμα στην επιστήμη, πρόβλημα στα μαθηματικά), όταν 

κάποιος μαθητής συναντούσε δυσκολίες ο εκπαιδευτικός 

καθοδηγούσε το μαθητή να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική 

για να ξεπεράσει τη δυσκολία. 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός μαθησιακού προβλήματος, 

όταν κάποιος μαθητής συναντούσε δυσκολίες ο εκπαιδευτικός 

ενθάρρυνε τους υπόλοιπους μαθητές να προτείνουν στρατηγικές 

που θα βοηθούσαν το συγκεκριμένο το μαθητή να ξεπεράσει τη 

δυσκολία. 

 Μετά το τέλος ενός μαθησιακού έργου ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε 

τους μαθητές του να αξιολογούν τη διαδικασία που ακολούθησαν 

για να εκτελέσουν το έργο. 

Ποιότητα   Ο εκπαιδευτικός πρότεινε ο ίδιος στους μαθητές του στρατηγικές 

για την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος ή για την 

αντιμετώπιση μιας μαθησιακής δυσκολίας. 

 Οι στρατηγικές που επέλεγαν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν για 

την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος βοηθούσαν στην 

επιτυχή επίλυση του μαθησιακού προβλήματος. 

 Οι μαθητές αυτόβουλα επέλεγαν την κατάλληλη στρατηγική για 

την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος ή για την 

αντιμετώπιση μιας δυσκολίας που συναντούσαν. 

 Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές να ελέγχουν κατά πόσο 

έχουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να επιλύσουν ένα 

μαθησιακό πρόβλημα. 

 Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε την ετερο-αξιολόγηση ανάμεσα στους 

μαθητές της τάξης του. 

 Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές να ελέγχουν κατά πόσο 
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έχουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να επιλύσουν ένα 

μαθησιακό πρόβλημα. 

Διαφοροποίηση   Ο εκπαιδευτικός παρείχε τον ίδιο βαθμό βοήθειας σε όλους τους 

μαθητές (κατά την ανάλυση η δήλωση αυτή αντιστράφηκε). 

 Ο εκπαιδευτικός παρείχε τον ίδιο βαθμό βοήθειας στους μαθητές 

του ανεξάρτητα από το βαθμό δυσκολίας του μαθησιακού έργου 

(κατά την ανάλυση η δήλωση αυτή αντιστράφηκε). 

  

  

 

 

 

 

Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων  

Τα δεδομένα της διαχρονικής έρευνας αναλύθηκαν με τη χρήση δύο στατιστικών 

τεχνικών:   

1. Αρχικά έγινε χρήση των «δομικών μοντέλων εξίσωσης» (Structural Equation 

Modelling) για να ελεγχθεί η εγκυρότητα των δεδομένων που προέκυψαν από τις 

παρατηρήσεις και παράλληλα για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι 

πρωτογενείς παράγοντες (first-order factors) και οι διαστάσεις 

αποτελεσματικότητας επαληθεύονται.  

2. Στη συνέχεια, με στόχο να μετρηθεί ο βαθμός επίδρασης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών  στα μαθησιακά αποτελέσματα, έγινε πολυεπίπεδη ανάλυση των 

δεδομένων (Bryk & Raudenbush, 1992; Goldstein, 2003; Snijders & Bosker, 1999) 

με τη χρήση του λογισμικού MLwiN (Rasbash et al., 2005). 

 

 Η εξαρτημένη και οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας παρουσιάζονται στη 

συνέχεια.  

 

 Μεταβλητές 

 Εξαρτημένη μεταβλητή: Επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά 

Τα δοκίμια των μαθηματικών χορηγήθηκαν σε όλους τους μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης 

του δείγματος, στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα κριτηριακά δοκίμια που 

αναπτύχθηκαν (criterion-referenced tests) είναι πιο αποτελεσματικά από τα δοκίμια που 
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επιδιώκουν να δημιουργήσουν νόρμες (norm-referenced tests), για να συγκρίνουν την 

επίδοση κάποιου μαθητή με την αναμενόμενη γνώση που πρέπει να έχει ο μαθητής για την 

ηλικία του. Συνεπώς, για τους μαθητές της ίδιας ηλικιακής ομάδας, χρησιμοποιήθηκαν 

κριτηριακά δοκίμια στα μαθηματικά, που δομήθηκαν για να μετρούν τις γνώσεις και 

δεξιότητες των μαθητών στα μαθηματικά σύμφωνα με τους στόχους του ΑΠ. Στα δοκίμια, 

οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές ασκήσεις που 

σχετίζονται με κάθε στόχο του ΑΠ για τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης.  

 

 Ερμηνευτικές μεταβλητές  

 Ερμηνευτικές μεταβλητές στο επίπεδο του μαθητή  

Α) Προηγούμενη γνώση-Ετοιμότητα (Aptitude) 

Η ετοιμότητα αφορά το βαθμό στον οποίο ένας μαθητής είναι ικανός να 

ανταποκριθεί στον επόμενο μαθησιακό στόχο. Για το σκοπό της έρευνας, η ετοιμότητα 

αποτελεί την αρχική επίδοση στα μαθηματικά. Προκειμένου να εξακριβωθεί η αρχική 

επίδοση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών των σχολείων της έρευνας, έγιναν 

μετρήσεις στη αρχή της σχολικής χρονιάς 2010 – 2011 στα μαθηματικά, με δοκίμια που 

αξιολογούσαν τις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στα μαθηματικά όπως 

προσδιορίζονται στο ΑΠ σπουδών της Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, 1994).  

 

Β) Παράγοντες συγκειμένου των μαθητών  

Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για δύο παράγοντες συγκειμένου των μαθητών: 

φύλο (0 = αγόρια, 1 = κορίτσια) και ΚΟΕ. Όσον αφορά το ΚΟΕ, υπήρχαν πέντε 

μεταβλητές: το επίπεδο μόρφωσης του πατέρα και της μητέρας (π.χ. απόφοιτοι δημοτικού, 

λυκείου, κολεγίου/πανεπιστημίου), το κοινωνικό επίπεδο του επαγγέλματος του πατέρα, το 

κοινωνικό επίπεδο του επαγγέλματος της μητέρας και η οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας. Ακολουθώντας την κατάταξη των επαγγελμάτων που χρησιμοποιείται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, έγινε εφικτή η κατανομή των επαγγελμάτων των γονιών σε τρεις 

ομάδες με σχετικά παρόμοια μεγέθη: επαγγέλματα της εργατικής τάξης, επαγγέλματα της 

μεσαίας τάξης  και επαγγέλματα της ανώτερης τάξης. Στη συνέχεα υπολογίστηκαν οι αξίες 

των πέντε πιο πάνω μεταβλητών, οι οποίες και αποτελούσαν την ένδειξη για το ΚΟΕ κάθε 

μαθητή.  

 

 Ερμηνευτικές (ανεξάρτητες) μεταβλητές στο επίπεδο του εκπαιδευτικού  

Α) Προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης 
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Ο παράγοντας αποτελεσματικής διδασκαλίας «προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης», ο οποίος έχει προκύψει από τη μετα-ανάλυση που έγινε στην πρώτη φάση της 

παρούσας έρευνας είναι μια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές στο επίπεδο του 

εκπαιδευτικού.  Η μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα έγινε με τη χρήση των οργάνων 

παρατήρησης που έχουν περιγραφεί πιο πάνω.  

 

Β) Παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας σύμφωνα με το ΔΜΕΑ 

  Ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας στο επίπεδο του εκπαιδευτικού είναι επίσης 

οι παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ. Αναλυτικότερα, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, στο ΔΜΕΑ η ποιότητα της 

διδασκαλίας συνδέεται με οκτώ παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο της τάξης, και 

αφορούν στον τρόπο διδασκαλίας. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: (α) 

προσανατολισμός των μαθητών στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, (β) δόμηση του 

μαθήματος, (γ) χρήση εμπεδωτικών ασκήσεων,   (δ) διαχείριση του διδακτικού χρόνου, (ε) 

μαθησιακό περιβάλλον της τάξης, (στ) υποβολή και αξιοποίηση ερωτήσεων στη 

διδασκαλία, (ζ) ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και αξιολόγηση του μαθητή. Η επίδραση 

των παραγόντων αυτών στην εξαρτημένη μεταβλητή μετρήθηκε μέσα από παρατηρήσεις 

των εκπαιδευτικών υποκειμένων της έρευνας στην τάξη, με τη χρήση των οργάνων 

παρατήρησης που έχουν αναλυθεί πιο πάνω.  

  

 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων 

 Εγκυροποίηση με τη χρήση της σύγχρονης θεωρίας μέτρησης 

Τα μοντέλα της σύγχρονης θεωρίας μέτρησης (π.χ. το μοντέλο Rasch) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για ανάπτυξη μονοδιάστατων κλιμάκων που να αξιοποιούνται για 

σκοπούς σύγκρισης των διαφόρων πειραματικών ομάδων. Στην παρούσα έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε η σύγχρονη θεωρία μέτρησης και συγκεκριμένα το μοντέλο Rasch, για 

να εξισωθούν τα δοκίμια που δόθηκαν στις δύο ηλικιακές ομάδες της έρευνας (Δ΄ και Ε΄ 

τάξεις). 

 

 Πολυεπίπεδα μοντέλα ανάλυσης 

Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές πολυεπίπεδης ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να 

εντοπιστεί ο βαθμός της επίδρασης των εννέα παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

στις επιδόσεις των μαθητών της Δ΄ και Ε΄ τάξης στα μαθηματικά.  

 Τα πολυεπίπεδα μοντέλα ανάλυσης επιτρέπουν τον εντοπισμό παραγόντων που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού ή/και μιας σχολικής μονάδας και 
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οι οποίοι δρουν σε διαφορετικά επίπεδα (Goldstein, 2003; Snijders & Bosker, 1999).  Με 

τα πολυεπίπεδα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταβλητές που σχετίζονται 

μεταξύ τους - κάτι που δεν επιτρέπεται στα απλά μοντέλα παλινδρόμησης - με την πιο 

δυνατή μεταβλητή να επικρατεί. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει την 

αποφυγή λαθών, όπως η ετερογένεια της παλινδρόμησης (heterogeneity of regression).  

Τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν όταν μια μεταβλητή, όπως για παράδειγμα το ΚΟΕ, έχει 

διαφορετικό νόημα και συνεπώς διαφορετική επίδραση στα διάφορα επίπεδα του 

σχολείου. Για παράδειγμα, το μέσο ΚΟΕ του σχολείου μπορεί να έχει επίδραση στην 

επίδοση του μαθητή, πέρα από την επίδραση του ΚΟΕ του ιδίου του μαθητή.  Με τη 

χρήση των πολυεπίπεδων μοντέλων αποφεύγεται ο «κακός» υπολογισμός των τυπικών 

σφαλμάτων, που οφείλεται στο γεγονός ότι δε λαμβάνεται υπόψη η εξάρτηση ανάμεσα 

στις απαντήσεις ατόμων μέσα στο ίδιο σχολείο. Τα πολυεπίπεδα μοντέλα αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα αυτό, ενσωματώνοντας στο μοντέλο μια μοναδική τυχαία επίδραση (random 

effect) για κάθε σχολείο (Bryk & Raudenbush, 1992). Ακόμη, με την πολυεπίπεδη 

ανάλυση  μπορεί να γίνει κατανοητό πού και πώς συμβαίνουν οι επιδράσεις.  

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές πολυεπίπεδης ανάλυσης, 

προκειμένου ερμηνευτεί η διασπορά της επίδοσης των μαθητών με τη χρήση 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Το ενδιαφέρον που αποδόθηκε για τον εντοπισμό άλλων 

παραγόντων που επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα, εκτός από τους εννέα 

παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας, προκύπτει  από το γεγονός ότι οι πολύχρονες 

έρευνες στο χώρο της ΕΕΑ κατέδειξαν πως υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες στο 

επίπεδο του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του σχολείου (πέραν των εννέα παραγόντων), 

οι οποίοι έχουν σημαντική επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών. Συνεπώς, για τον 

εντοπισμό του πραγματικού βαθμού επίδρασης των εννέα παραγόντων, συγκεντρώθηκαν 

δεδομένα για παράγοντες που εδράζονταν στο επίπεδο του μαθητή, του εκπαιδευτικού και 

του σχολείου και οι οποίοι πιθανόν να επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών (για 

παράδειγμα ΚΟΕ, φύλο, κτλ).  

 

 Περιορισμοί έρευνας 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε στους στόχους της.  

Ωστόσο, η έρευνα δυνατό να έχει κάποιους περιορισμούς.   Ένας περιορισμός της έρευνας 

είναι ο χρονικός περιορισμός για την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους 

Kyriakides και Creemers (2006) οι μικρής διάρκειας διαχρονικές έρευνες δυνατό να 

παρουσιάζουν αδυναμίες στον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων που αναφέρονται 

στην πρόοδο της επίδοσης των μαθητών.   
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 Ένας άλλος περιορισμός της παρούσας έρευνας εστιάζεται στο γεγονός ότι η 

μέτρηση των βασικών μεταβλητών (παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας) 

στηρίχθηκε μόνο σε δύο παρατηρήσεις που έγιναν στην τάξη.  Για να υπάρχουν λιγότερα 

λάθη στη μέτρηση (measurement error) θα ήταν καλύτερα να γίνονταν τουλάχιστον τρεις 

παρατηρήσεις.  Για τριγωνοποίηση των δεδομένων θα ήταν καλύτερο επίσης, να 

λαμβάνονταν δεδομένα σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας και από τους μαθητές, μέσα 

από ένα ερωτηματολόγιο.  Οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν έγιναν λόγω του ψηλού 

κόστους που θα είχαν, το οποίο δεν θα μπορούσε να καλυφθεί στα πλαίσια μιας 

διδακτορικής διατριβής. 

Παράλληλα, το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα είναι διαχρονική δημιουργεί ακόμα 

έναν περιορισμό, αφού αυτή η μορφή εκπαιδευτικής έρευνας μπορεί να καταλήξει μόνο σε 

συνδέσεις – συσχετίσεις παραγόντων της αποτελεσματικής διδασκαλίας με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

 Τέλος, ένας άλλος περιορισμός αφορά τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών μόνο 

σε μια συγκεκριμένη ηλικία (Δ΄ και Ε΄ τάξη), σε ένα θέμα του Α.Π. (στα μαθηματικά) και 

μόνο για ένα τύπο αποτελεσμάτων (αποτελέσματα στο γνωστικό τομέα), κάτι που δεν 

επιτρέπει τη διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων της ηλικίας και του γνωστικού 

θέματος στη σχέση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας με την επίδοση.  Με 

αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να διερευνηθεί κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί είναι γενικοί ή 

κάποιοι από αυτούς έχουν εξειδικευμένη (specific) επίδραση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την 

ανάλυση των δεδομένων.  Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της μετα-ανάλυσης των ερευνών που έγιναν διεθνώς την περίοδο 1980-2010 και 

διερευνούσαν την επίδραση παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στην επίδοση των 

μαθητών.  Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων με βάση την κωδικοποίηση 

των ερευνών.  Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυ-επίπεδης ανάλυσης 

των δεδομένων της μετα-ανάλυσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο η διασπορά του βαθμού επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

που έχουν εντοπιστεί, μπορεί να ερμηνευθεί από μεταβλητές που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας. Συγκεκριμένα, διερευνάται κατά πόσο τα 

αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα διεξαγωγής της έρευνας, με τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, το είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που εξετάζει, το 

μεθοδολογικό σχεδιασμό της ή/και με βάση το κατά πόσο λαμβάνει υπόψη την ιεραρχική 

δομή των δεδομένων. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης ανάλυσης των 

δεδομένων της διαχρονικής έρευνας με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο ο παράγοντας 

«προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης», καθώς και οι παράγοντες ποιοτικής 

διδασκαλίας του ΔΜΕΑ σχετίζονται με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.  Με 

τον τρόπο αυτό επιχειρείται να εξεταστεί για ακόμη μια φορά η εγκυρότητα του ΔΜΕΑ 

και να διερευνηθεί κατά πόσο χρειάζεται να συμπεριληφθεί στο μοντέλο ο παράγοντας της 

προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης.  
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Πίνακας 3 

Χαρακτηριστικά των ερευνών που συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση 

Παράγοντας ποιοτικής 

διδασκαλίας 

Βαθμός 

επίδρασης 

       Αριθμός ερευνών                              Τύπος μαθησιακών αποτελεσμάτων 
Βαθμίδα εκπαίδευσης 
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Α) Παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας ΔΜΕΑ 

Προσανατολισμός 0.36 14 2 12 5 1 0 6 9 0 

Δόμηση 0.36 34 1 32 7  2 2 16 18 0 

Μοντελοποίηση 0.42 35 18 32 (5) 7 0 0 17 18 1 

Εφαρμογή 0.19 27 1 26 4  2 2 14 13 1 

Τεχνικές ερωτήσεων 0.35 12 3 11 3 0 2 6 6 0 

Αξιολόγηση  0.35 28 2 27 5 0 0 17 15 0 

Διαχείριση χρόνου 0.36 30 0 28 2 2 1 19 12 0 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

0.46 78 24 74 (1) 18 0 5 37 38 5 

B) Παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας που δε σχετίζονται με το ΔΜΕΑ  

Εννοιολογικοί χάρτες 
0.75 

3 3 3(1) 0 0 0 1 1 1 

Αυτο-ρυθμιζόμενη 

μάθηση 
0.48 

16 11 11(5) 8 0 1 7 9 0 

Διαθεματικές 

δραστηριότητες 0.47 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Δραματοποίηση 0.38 

 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 
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Χρήση Η/Υ 0.21 8 6 6(1) 2 0 1 1 5 2 

Διαπροσωπική 

συμπεριφορά 
0.16 18  9 8 0 1 8 10  

Οργάνωση τάξης 0.05 9 1 8 2 0 2 4 5 0 

           

Γ) Ομάδες παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

Άμεση διδασκαλία 0.33 
26 10 25(2) 2 0 0 18 8  

Εποικοδομητική 

προσέγγιση 

0.003 
12 7 10(1) 4 0 1 7 5 0 
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Μέρος Α: Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης των ερευνών αποτελεσματικής διδασκαλίας

 Ο πίνακας 3  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ερευνών που 

έχουν συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση.  Στην πρώτη στήλη του πίνακα 3 εμφανίζονται οι 

παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Στη δεύτερη στήλη παρουσιάζεται ο βαθμός 

επίδρασης που ο κάθε παράγοντας φαίνεται να ασκεί στα μαθησιακά αποτελέσματα, έτσι 

όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα όλων των αντίστοιχων ερευνών.  Στην τρίτη και 

τέταρτη στήλη αναφέρεται ο αριθμός των ερευνών, καθώς και πόσες από αυτές τις έρευνες 

ήταν πειραματικές.   

 Στην 5η, 6η, 7η και 8η στήλη εμφανίζονται ο αριθμός των ερευνών που εξέτασαν 

επιδράσεις, ως προς συγκεκριμένα είδη μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Συγκεκριμένα, στην 

5η στήλη παρουσιάζεται ο αριθμός των ερευνών που εξέταζαν την επίδραση των 

παραγόντων στα γνωστικά αποτελέσματα, στη στήλη 6 ο αριθμός των ερευνών που 

εξέταζαν την επίδραση στα αποτελέσματα συναισθηματικού τύπου, στην 7η στήλη ο 

αριθμός των ερευνών που εξέταζαν αποτελέσματα του ψυχοκινητικού τομέα και  στην 8η 

στήλη οι έρευνες που εξέταζαν αποτελέσματα που σχετίζονταν με τη συμπεριφορά των 

μαθητών.  Αν κανείς προσθέσει τον αριθμό των ερευνών, που αφορούσαν ένα 

συγκεκριμένο παράγοντα, στις τέσσερις αυτές στήλες, θα διαπιστώσει ότι το άθροισμά 

τους είναι μεγαλύτερο από το συνολικό αριθμό ερευνών που εντοπίστηκαν για το 

συγκεκριμένο παράγοντα.  Για παράδειγμα, στον παράγοντα του προσανατολισμού, όταν 

προστεθεί ο αριθμός των ερευνών στις στήλες 5,6, 7 και 8, το άθροισμα είναι 18, ενώ ο 

συνολικός αριθμός των ερευνών που παρουσιάζεται στη δεύτερη στήλη είναι 14.  Αυτό 

οφείλεται στο ότι μια έρευνα δυνατό να εξέταζε περισσότερα από ένα είδη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, γι’ αυτό και συμπεριλαμβανόταν σε περισσότερες από μια κατηγορίες.  

Παράλληλα, όπως φαίνεται στον πίνακα 3, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών 

εξέταζαν την επίδραση των παραγόντων στα γνωστικά αποτελέσματα των μαθητών και 

ελάχιστες έρευνες μελετούσαν τη σχέση των παραγόντων αυτών με τη μεταγνώση των 

μαθητών.  Συγκεκριμένα, μόνο 5 έρευνες (από τις 35) εξέτασαν την επίδραση της 

μοντελοποίησης στα μεταγνωστικά αποτελέσματα και 1 έρευνα (από τις 78) εξέτασε την 

επίδραση του μαθησιακού περιβάλλοντος στα μεταγνωστικά αποτελέσματα. Ελάχιστες 

φαίνεται να ήταν επίσης οι έρευνες που εντοπίστηκαν να εξετάζουν το βαθμό επίδρασης 

των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στη συμπεριφορά των μαθητών ή στα 

αποτελέσματα του ψυχοκινητικού και του συναισθηματικού τομέα.   

 Οι στήλες 9,10 και 11 δείχνουν τις βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες είχαν 

διεξαχθεί οι έρευνες που εντοπίστηκαν σε σχέση με τους παράγοντες αποτελεσματικής 

διδασκαλίας.  Όπως φαίνεται, για κάθε ένα από τους παράγοντες οι έρευνες αφορούσαν 
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σχεδόν με την ίδια βαρύτητα την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ 

ελάχιστες ήταν οι έρευνες που αφορούσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι κάποιες έρευνες εξέτασαν την επίδραση ενός παράγοντα τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

 Ο πίνακας 3 αποτελείται από τρία μέρη, τα οποία έχουν προκύψει με βάση το 

πρώτο κριτήριο κωδικοποίησης των ερευνών που έχουν συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση 

(βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) . Έτσι, στο πρώτο μέρος του πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ 

παράγοντες του ΔΜΕΑ.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι  επτά παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία, αλλά δεν είναι 

σχετικοί με το δυναμικό μοντέλο.  Στο επόμενο μέρος του πίνακα 3 παρουσιάζονται 

έρευνες, οι οποίες εξέτασαν ομάδες παραγόντων και όχι μεμονωμένους παράγοντες.  

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ομάδες παραγόντων που διερευνούσαν το βαθμό επίδρασης 

της άμεσης και ενεργούς διδασκαλίας, καθώς και ομάδες παραγόντων που εξέταζαν το 

βαθμό επίδρασης της εποικοδομητικής προσέγγισης της διδασκαλίας.  Οι έρευνες αυτές 

κατηγοριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ομάδες, γιατί δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί 

ποιος μεμονωμένος παράγοντας εξεταζόταν κάθε φορά και ποιος ήταν ο βαθμός επίδρασής 

του.   

 Από το πρώτο μέρος του πίνακα 3 φαίνεται καταρχήν, ότι οι  βαθμοί επίδρασης 

των οκτώ παραγόντων του δυναμικού μοντέλου κυμαίνονται από 0.19 μέχρι 0.45.  

Σύμφωνα με τον Cohen (1990), το μέγεθος επίδρασης μέχρι και το 0.30 θεωρείται χαμηλό, 

από 0.31-0.50 θεωρείται μέτριο και πέραν του 0.50 θεωρείται ψηλό.  Έτσι, φαίνεται ότι 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η επίδραση που ασκούν οι παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ είναι μέτρια, με εξαίρεση τον παράγοντα της 

χρήσης των εμπεδωτικών ασκήσεων, ο οποίος φαίνεται να εμφανίζει σχετικά χαμηλό 

βαθμό επίδρασης, της τάξης του 0.19.  Τα αποτελέσματα αυτά όμως συνάδουν με το τι 

είδους επίδραση εμφανίζεται συνήθως στην εκπαιδευτική έρευνα.  Σπάνια εμφανίζονται 

μεγάλοι βαθμοί επίδρασης, ακόμα και στις πειραματικές έρευνες (Cohen, 1990).  Άρα, οι 

οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί στο να ερμηνεύσουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι αποκλίσεις που 

παρατηρούνται στο επίπεδο της τάξης δεν είναι μεγαλύτερες του 25%.  Έτσι, για 

παράδειγμα ο παράγοντας μαθησιακό περιβάλλον της τάξης, ο οποίος εμφανίζει το 

μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης (0.46), ερμηνεύει  πέραν του 20% από τα 25% που συνήθως 

εντοπίζεται στο επίπεδο της τάξης.    

 Επιπλέον, όπως φαίνεται στο πρώτο μέρος του πίνακα 3 ο αριθμός των 

πειραματικών ερευνών που έγιναν για να εξετάσουν την επίδρασή των οκτώ παραγόντων 
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αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ στα μαθησιακά αποτελέσματα, για κάποιους 

από αυτούς τους παράγοντες είναι πολύ μεγάλος ενώ για κάποιους άλλους σχεδόν 

ανύπαρκτος.  Για παράδειγμα, για τον παράγοντα της μοντελοποίησης οι μισές περίπου 

έρευνες που εντοπίστηκαν ήταν πειραματικές και για τον παράγοντα μαθησιακό 

περιβάλλον της τάξης περίπου 1 στις 4 έρευνες που εντοπίστηκαν ήταν πειραματικές.   

Παράλληλα, με βάση τον πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ερευνών 

που εξέταζαν την επίδραση των οκτώ παραγόντων του ΔΜΕΑ, μετρούσαν την επίδραση 

των παραγόντων αυτών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (cross-sectional studies) ή 

ήταν διαχρονικές.  

 Σε ότι αφορά τον τύπο των μαθησιακών αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι έρευνες μελετούσαν την επίδραση των οκτώ παραγόντων 

στα γνωστικά μαθησιακά αποτελέσματα.  Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, αφού 

σχετίζεται με την τάση που υπάρχει στο χώρο της ΕΕΑ, ώστε να χρησιμοποιούνται τα 

γνωστικά αποτελέσματα, καθώς επίσης και με την ευκολία  που υπάρχει στο να μετρήσει 

κανείς τέτοιου είδους μαθησιακά αποτελέσματα (Creemers, 2006).  Παρόλα αυτά για 

κάποιους παράγοντες υπάρχουν έρευνες που διερευνούσαν και αποτελέσματα 

συναισθηματικού τύπου, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν τον παράγοντα 

μαθησιακό περιβάλλον της τάξης (18 από τις 78 έρευνες).  Επίσης, σπάνια εντοπίστηκαν 

έρευνες που εξέταζαν τη σχέση των οκτώ παραγόντων με αποτελέσματα του 

ψυχοκινητικού τομέα (από 2 έρευνες για τους παράγοντες δόμηση της διδασκαλίας, 

εφαρμογή και διαχείριση του μαθησιακού χρόνου και μία έρευνα για τον παράγοντα 

προσανατολισμός), με αποτελέσματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά των μαθητών (από 

2 έρευνες για τους παράγοντες δόμηση της διδασκαλίας, εφαρμογή και τεχνικές 

ερωτήσεων, 1 έρευνα για τον παράγοντα διαχείριση του μαθησιακού χρόνου και 5 έρευνες 

για το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης), καθώς και αποτελέσματα που είχαν να κάνουν 

με τη μετα-γνώση (μόνο 5 από τις 32 έρευνες για τον παράγοντα μοντελοποίηση της 

διδασκαλίας και 1 από τις 74 έρευνές για το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης).  

 Μια τελευταία παρατήρηση που μπορεί να γίνει από το πρώτο μέρος του πίνακα 3 

είναι ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τους παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ αφορούσαν την πρωτοβάθμια ή τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι μισές περίπου έρευνες 

αφορούσαν την πρωτοβάθμια και οι άλλες μισές περίπου τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για το πανεπιστήμιο φαίνεται ότι σπάνια διεξάγονται 

σχετικές έρευνες.  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μόνο 5 έρευνες, για τον παράγοντα 
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μαθησιακό περιβάλλον της τάξης και από 1 έρευνα για τους παράγοντες της 

μοντελοποίησης και της χρήσης των εμπεδωτικών ασκήσεων.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του πίνακα 3, στο οποίο 

παρατίθενται οι παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας που εντοπίστηκαν, αλλά δε 

σχετίζονται με το ΔΜΕΑ.  Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται στον πίνακα με βάση το 

βαθμό επίδρασής τους στα μαθησιακά αποτελέσματα, αρχίζοντας από τον παράγοντα με 

που έχει το μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης.  Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πίνακα 3 

εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι 7 παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας, οι οποίοι  δε 

σχετίζονται  με το ΔΜΕΑ: η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, η προώθηση της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης, οι διαθεματικές δραστηριότητες, η δραματοποίηση, η χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα, η διαπροσωπική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

και η οργάνωση της τάξης.  Για τρεις από τους συγκεκριμένους παράγοντες έχει εντοπιστεί 

πολύ μικρός αριθμός ερευνών.  Πρόκειται για τους παράγοντες χρήση των εννοιολογικών 

χαρτών (μόνο 3 έρευνες), διαθεματικές δραστηριότητες (1 έρευνα) και δραματοποίηση (1 

έρευνα). Σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνών εντοπίστηκε σε σχέση με τους υπόλοιπους 

τέσσερις παράγοντες του δεύτερου μέρους του πίνακα 3, δηλαδή για την προώθηση της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης,  για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τη 

διαπροσωπική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και για την οργάνωση της τάξης.  

 Από τους παράγοντες αυτούς αντίστοιχη μέση τιμή επίδρασης με τους παράγοντες 

του δυναμικού μοντέλου εμφανίζει ο παράγοντας της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (β.ε. 

0.48), ο οποίος παράλληλα συνάδει με τις αρχές της εποικοδόμησης.  Είναι ενδιαφέρον 

επίσης, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερευνών που εξέταζαν τη σχέση του 

συγκεκριμένου παράγοντα με τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν πειραματικές ή 

ψευδοπειραματικές. Παράλληλα, εντοπίστηκαν έρευνες, οι οποίες διερευνούσαν τη σχέση 

του συγκεκριμένου παράγοντα όχι μόνο με τα γνωστικά μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά 

και με άλλους τύπους μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Συγκεκριμένα, οι μισές από τις 

έρευνες (8 από τις 16) εξετάζουν την επίδραση της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης και στα μαθησιακά αποτελέσματα συναισθηματικού τύπου και επιπλέον, οι 5 από 

τις 16 έρευνες εξετάζουν τη σχέση του συγκεκριμένου παράγοντα με την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι ο 

παράγοντας προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης είναι ένας παράγοντας που 

φαίνεται να αξίζει να ληφθεί υπόψη για επέκταση του δυναμικού μοντέλου. Αναφορικά με 

τον παράγοντα χρήση των εννοιολογικών χαρτών, παρόλο που έχουν εντοπιστεί μόνο 3 

πειραματικές έρευνες, εντούτοις ο βαθμός επίδρασής του στην επίδοση των μαθητών είναι 

αρκετά ψηλός (0.75) και είναι ο μεγαλύτερος βαθμός επίδρασης από όλους τους νέους 
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παράγοντες που έχουν εντοπιστεί.  Για το λόγο αυτό αρχικά είχε ληφθεί η απόφαση για 

περαιτέρω διερεύνησή του μέσα από εμπειρική έρευνα, για σκοπούς επέκτασης του 

δυναμικού μοντέλου. 

 Σε ότι αφορά τη διαπροσωπική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και την οργάνωση της τάξης, παρόλο που έχουν εντοπιστεί 

αρκετές  έρευνες οι τιμές επίδρασής τους στην επίδοση είναι πολύ μικρές (0.16, 0.2 και 

0.05 αντίστοιχα).  Έτσι, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δικαιολογημένα δε 

συμπεριλήφθηκαν στο δυναμικό μοντέλο. Αντίστοιχα για τους παράγοντες διαθεματικές 

δραστηριότητες και δραματοποίηση παρόλο που φαίνεται να έχουν σχετικά ψηλό βαθμό 

επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα (μεγαλύτερο από 0.35), εντούτοις για τον καθένα 

από αυτούς τους τρεις παράγοντες έχει εντοπιστεί μόνο μια έρευνα, η οποία εξετάζει τη 

σχέση τους με την επίδοση των μαθητών.   

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται στο δεύτερο μέρος του πίνακα 3 οι 

περισσότερες έρευνες που εντοπίστηκαν σε σχέση με τους παράγοντες αποτελεσματικής 

διδασκαλίας που δε συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ ( με εξαίρεση τον παράγοντα της 

διαπροσωπικής συμπεριφοράς) ήταν πειραματικές ή ψευδο-πειραματικές).   

 Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντοπίστηκαν περιπτώσεις ερευνών, όπου 

εξετάζονται αντί μεμονωμένοι παράγοντες, συνδυασμοί παραγόντων, οι οποίοι 

ακολουθούν τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία, δηλαδή τα μοντέλα της 

άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας και τον εποικοδομητισμό. Οι παράγοντες αυτοί 

παρουσιάζονται στο τρίτο μέρος του πίνακα 3. Όπως φαίνεται στον  πίνακα 3, και για τις 

δύο προσεγγίσεις εντοπίστηκε σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνών, οι οποίες εξέταζαν την 

επίδρασή τους στην επίδοση των μαθητών.  Φαίνεται επίσης, ότι οι μισές από τις έρευνες 

που εντοπίστηκαν για κάθε ένα από τους παράγοντες αυτούς ήταν πειραματικές.  Είναι 

ενδιαφέρον επίσης, ότι ο βαθμός επίδρασης της ομάδας μεταβλητών που αφορά το 

μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας είναι μέτριος (0.33), ενώ ο βαθμός επίδρασης της ομάδας 

μεταβλητών που αφορά την εποικοδομητική προσέγγιση είναι πολύ μικρός και μη 

στατιστικά σημαντικός (0.003).  Έτσι, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα μοντέλα της 

άμεσης και της ενεργούς διδασκαλίας έχουν μεγαλύτερη σημασία από την εποικοδομητική 

προσέγγιση της διδασκαλίας ή ακόμα ότι οι παράγοντες που αφορούν τον 

εποικοδομητισμό δε συνεισφέρουν στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Όμως αν παρατηρήσει 

κανείς, είτε τους παράγοντες του δυναμικού μοντέλου που σχετίζονται με τον 

εποικοδομητισμό, είτε τους παράγοντες που δε συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο (όπως 

για παράδειγμα, την αυτορυθμιζόμενη μάθηση ή τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών) 
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διαπιστώνει ότι όταν οι παράγοντες εξετάζονται μεμονωμένοι, τότε και οι παράγοντες που 

συνάδουν με την εποικοδομητική προσέγγιση είναι σημαντικοί. 

 Το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση των δεδομένων που είχαν προκύψει από τη 

συλλογή και κωδικοποίηση των ερευνών, με στόχο τον εντοπισμό εκείνων των 

μεταβλητών, οι οποίες μπορούσαν να ερμηνεύσουν τη διασπορά της επίδρασης των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών (τόσο των 

παραγόντων ποιοτικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ, όσο και των παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που δε συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο) (Hunter & 

Schmidt, 2004).  Έτσι, οι διαφορές στις τιμές της επίδρασης των παραγόντων 

παρουσιάστηκαν ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών της έρευνας, χρησιμοποιώντας την 

εξίσωση για την οποία έγινε αναφορά στο κεφάλαιο 3. Συγκεκριμένα, έρευνες που 

εντοπίστηκαν να διερευνούν την επίδραση του ίδιου παράγοντα στα αποτελέσματα των 

μαθητών, θεωρήθηκαν ως ένα δείγμα από τον πληθυσμό των ερευνών που έχουν γίνει για 

να διερευνήσουν τη σχέση του συγκεκριμένου παράγοντα με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Raudenbush & Bryk 1985).  Στη συνέχεια, για να δοθεί λύση στο πρόβλημα των 

πολλαπλών αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσα από μια έρευνα, όπως για παράδειγμα 

όταν μια έρευνα μετρούσε την επίδραση ενός παράγοντα σε περισσότερα από ένα 

μαθησιακά αποτελέσματα (π.χ. στην επίδοση στα μαθηματικά και την επίδοση στη 

γλώσσα), ενώ χρησιμοποιούσε το ίδιο δείγμα σχολείων ή μαθητών, το μοντέλο των δύο 

επιπέδων διευρύνθηκε σε  τρία επίπεδα.  Προέκυψε έτσι το μοντέλο επαναλήψεων μεταξύ 

των ερευνών (across-replication level) (δες κεφάλαιο 3). Για να αποτιμηθεί η επίδραση 

των χαρακτηριστικών της κάθε έρευνας που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μετα-

ανάλυση, το μοντέλο μεταξύ των επαναλήψεων (between-replication model) επεκτάθηκε, 

ώστε να λαμβάνει υπόψη το βαθμό επίδρασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε 

έρευνας.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, λόγω του ότι όλες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές ήταν κατηγορικής μορφής, εισήχθηκαν στην εξίσωση ως ψευδο-μεταβλητές 

(dummies) με μια από τις ομάδες να λειτουργεί ως το σημείο αναφοράς.   

 Συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές που μπήκαν στο μοντέλο και οι οποίες 

αφορούσαν τα χαρακτηριστικά των ερευνών που χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση, 

είναι οι ακόλουθες: (α) το είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων, (β) η βαθμίδα 

εκπαίδευσης, (γ) το είδος της έρευνας, (δ) η γεωγραφική περιοχή διεξαγωγής της έρευνας 

και (ε) η χρήση ή η μη χρήση πολύ-επίπεδων μοντέλων ανάλυσης των δεδομένων. Θα 

πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι στις περιπτώσεις όπου δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα ή 

υπήρχε μικρός αριθμός ερευνών σχετικά με μια ψευδο-μεταβλητή, τότε η συγκεκριμένη 

μεταβλητή δεν προστίθετο στην εξίσωση.  Για παράδειγμα για τον παράγοντα δόμηση της 
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διδασκαλίας, δεν εντοπίστηκαν πειραματικές ή ψευδοπειραματικές έρευνες που εξετάζουν 

την επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στην επίδοση των μαθητών.  Για το λόγο 

αυτό οι συγκεκριμένες ψευδο-μεταβλητές αφαιρέθηκαν από την εξίσωση, όταν έγινε η 

ανάλυση του παράγοντα δόμηση της διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της πολυ-επίπεδης 

ανάλυσης των δεδομένων της μετα-ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 4 που 

ακολουθεί. 

Αναλυτικότερα, στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι εννέα πολυ-επίπεδες αναλύσεις 

που έγιναν για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι αποκλίσεις των μέσων τιμών επίδρασης των 

παραγόντων ποιοτικής διδασκαλίας εξηγούνται από τα χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας.  

Τα χαρακτηριστικά της έρευνας που λήφθηκαν υπόψη, δηλαδή ο τύπος των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, η βαθμίδα της εκπαίδευσης στην οποία έγινε η έρευνα, η χώρα 

διεξαγωγής της έρευνας, το είδος της έρευνας και κατά πόσο λήφθηκε υπόψη η ιεραρχική 

δομή των δεδομένων στην ανάλυσή τους, φαίνονται στην πρώτη στήλη του πίνακα. Οι 

εννέα πολυεπίπεδες αναλύσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έγιναν τόσο για παράγοντες του 

δυναμικού μοντέλου όσο και για παράγοντες που δε συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ, για 

τους οποίους όμως έχει εντοπιστεί σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνών, ώστε να υπάρχει 

διασπορά και να μπορεί να εφαρμοστεί η πολυ-επίπεδη ανάλυση. Συγκεκριμένα, στην 

πολυεπίπεδη ανάλυση συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθοι εννέα παράγοντες, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα 4: (α) δόμηση της διδασκαλίας, (β) 

μοντελοποίηση της διδασκαλίας, (γ) εφαρμογή, (δ) αξιολόγηση, (γ) διαχείριση του 

μαθησιακού χρόνου, (δ) μαθησιακό περιβάλλον της τάξης, (ε) προώθηση της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης, (στ) άμεση διδασκαλία και (ζ) εποικοδομητική προσέγγιση 

της διδασκαλίας.  Σε περίπτωση που δεν είχαν εντοπιστεί έρευνες ή είχε εντοπιστεί μικρός 

αριθμός ερευνών (λιγότερες από 5) σε σχέση με κάποια από τα χαρακτηριστικά των 

ερευνών και δεν ήταν δυνατό να διενεργηθεί ανάλυση για τη συγκεκριμένη μεταβλητή, 

στον πίνακα σημειώνεται η ένδειξη Μ.Ε. (μη εφαρμόσιμο).  Στη δεύτερη γραμμή του 

πίνακα φαίνονται οι βαθμοί επίδρασης για κάθε παράγοντα που έχει συμπεριληφθεί στην 

πολυεπίπεδη ανάλυση και φαίνεται ότι και τα εννέα μοντέλα είναι στατιστικά σημαντικά, 

αφού μπορούσε να γίνει εκτίμησή της μέσης τιμής του μεγέθους επίδρασης (intercept).    
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Πίνακας 4 

Μεταβλητές που ερμηνεύουν τη διασπορά των εννέα παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

 

Χαρακτηριστικά 

ερευνών 

Δόμηση      

Εκτίμηση 

(p value) 

Μοντελοποίηση 

Εκτίμηση 

 (p value) 

Εφαρμογή  

Εκτίμηση 

(p value) 

Αξιολόγηση 

Εκτίμηση 

(p value) 

Διαχείριση 

χρόνου 

Εκτίμηση 

(p value) 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Εκτίμηση 

(p value) 

Αυτο-

ρυθμιζόμενη 

μάθηση 

Εκτίμηση 

(p value) 

Άμεση 

διδασκαλία 

Εκτίμηση 

(p value) 

Οικοδομιστική 

προσέγγιση 

Εκτίμηση 

(p value) 

Μέση τιμή μεγέθους 

επίδρασης 0.28 (.04) 0.33 (.03) 0.25 (.03) 0.29 (.03) 0.31 (.03) 0.41 (.04) 0.38 (.05) 0.25 (.05) 0.01 (.05) 

Είδος μαθησιακών 

αποτελεσμάτων  
         

Γλώσσα -0.05 (.71) -0.07 (.61) 0.11 (.41) -0.08 (.54) 0.05 (.78) -0.07 (.61) -0.09 (.14) -0.08 (.25) Μ.Ε. 

Επιστήμη  
-0.04 (.81)  0.05 (.72)  

-0.09 

(.52)  
Μ.Ε. 0.07 (.49) 0.08 (.51)  Μ.Ε. Μ.Ε. Μ.Ε. 

Συναισθηματικού 

τύπου  
-0.09 (.66) -0.11 (.46) 

-0.06 

(.56) 
-0.09 (.46) Μ.Ε. 0.13 (.05)* 0.06 (.78) Μ.Ε. 0.06 (.34) 

Άλλου τύπου 

αποτελέσματα 
0.04 (.23) -0.06 (.53) 0.06 (.33) -0.08 (.53) -0.06 (.39) 0.09 (.43) 0.04 (.82) -0.09 (.11) -0.07 (.43) 

Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης 
         

Δευτεροβάθμια 
0.09 (.14) 0.22 (.01)* 

-0.15 

(.04)* 
0.05 (.33) 0.08 (.21) 0.07 (.19) 0.15 (.03)* -0.06 (.56) 0.08 (.42) 

Τριτοβάθμια Μ.Ε. Μ.Ε. Μ.Ε. Μ.Ε. Μ.Ε. Μ.Ε. 0.24 (.01)* Μ.Ε. Μ.Ε. 

          

 

        

 

 

 

Περιοχή           
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Μ.Ε.: Μη εφαρμόσιμο.  Δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί ο βαθμός επίδρασης των συγκεκριμένων μεταβλητών, λόγω του δεν εντοπίστηκαν έρευνες σε 

σχέση με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή εντοπίστηκε μικρός αριθμός σχετικών ερευνών (έρευνες των οποίων ο συνολικός αριθμός των βαθμών 

επίδρασης ήταν μικρότερος από 5). 

*: Στατιστικά σημαντική επίδραση σε επίπεδο 0.05. 

 

Ευρώπη 0.04 (.58) 0.07 (.44) 0.08 (.22) 0.06 (.41) 0.07 (.42) 0.04 (.67) 0.04 (.88) 0.05 (.51) -0.04 (.78)  

Ασιατικές χώρες 
0.08 (.45) Μ.Ε. 

-0.05 

(.55) 
0.03 (.89) 0.06 (.34) -0.03 (.75) Μ.Ε. -0.02 (.90) 0.05 (.53) 

Άλλες χώρες -0.06 (.34) 0.04 (.88) Μ.Ε. -0.01 (.95) Μ.Ε. -0.05 (.42) -0.03 (.91) -0.04 (.81) Μ.Ε. 

Είδος έρευνας          

Διαχρονική 0.12 (.05)* 0.08 (.12) 0.05 (.29) 0.11 (.05)* 0.05 (.31) 0.06 (.17) Μ.Ε. 0.05 (.41) 0.07 (.11) 

Πειραματική Μ.Ε. 0.12 (.05)* Μ.Ε. Μ.Ε. Μ.Ε. 0.12 (.05)* 0.13 (.04)* 0.06 (.33) 0.12 (.01)* 

Ψευδο-πειραματική Μ.Ε. 0.19 (.01)* Μ.Ε. 0.06 (.21) Μ.Ε. 0.07 (.15) 0.22 (.01)* Μ.Ε. 0.15 (.01)* 

Ακραίων 

περιπτώσεων  
NA Μ.Ε. 

0.19 

(.03)* 
0.14 (.04)* 0.11 (.05)* 0.14 (.05)* Μ.Ε. 0.12 (.03)* Μ.Ε. 

Μονο-επίπεδη vs 

πολυεπίπεδη 

ανάλυση 
-0.04 (.35) -0.06 (.21) 

-0.03 

(.81) 
-0.04 (.41) -0.05 (.29) -0.06 (.21) -0.02 (.81) -0.05 (.21) -0.04 (.28) 
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 Αρχικά, παρατηρώντας στον πίνακα 4 την επίδραση που ασκούν οι μεταβλητές που 

αφορούν τα χαρακτηριστικά της έρευνας, στην εκτίμηση του παράγοντα δόμηση της 

διδασκαλίας,  μπορεί να διαπιστωθεί ότι η επίδρασή του συγκεκριμένου παράγοντα δεν 

εξαρτάται από το είδος του μαθησιακού αποτελέσματος που μετρήθηκε.  Συγκεκριμένα, 

φαίνεται ότι συγκρίνοντας την επίδραση της δόμησης της διδασκαλίας σε όλους τους 

τύπους των μαθησιακών αποτελεσμάτων (μαθηματικά, γλώσσα, επιστήμη, αποτελέσματα 

συναισθηματικού τύπου και άλλου τύπου μαθησιακά αποτελέσματα) δεν εντοπίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο 0.05. Το γεγονός αυτό δείχνει πως ο ίδιος 

βαθμός επίδρασης (0.36) του παράγοντα δόμηση στα μαθησιακά αποτελέσματα 

εντοπίζεται για κάθε ένα από τα είδη μαθησιακών αποτελεσμάτων που εξετάστηκαν.   

 Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται σε όλους τους παράγοντες αποτελεσματικής 

διδασκαλίας που έχουν συμπεριληφθεί στην πολυεπίπεδη ανάλυση, με εξαίρεση τον 

παράγοντα του μαθησιακού κλίματος της τάξης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του 

μαθησιακού κλίματος, όταν η έρευνα μετρούσε μαθησιακά αποτελέσματα 

συναισθηματικού τύπου, τότε εντοπιζόταν μεγαλύτερος βαθμός επίδρασης, απ’ ότι όταν 

μετρούσε οποιοδήποτε άλλο είδος μαθησιακών αποτελεσμάτων (π.χ. μαθηματικά, 

γλώσσα, επιστήμη, κ.ά.). Η διαφορά ήταν της τάξης του 0.13, η οποία είναι σχετικά μικρή, 

αλλά στατιστικά σημαντική (p<0.05).  Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το είδος των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων ο βαθμός επίδρασης για κάθε είδος μαθησιακών 

αποτελεσμάτων είναι γύρω στο 0.46, ενώ όταν εξετάζονται μαθησιακά αποτελέσματα 

συναισθηματικού τύπου, τότε η επίδραση είναι γύρω στο 0.59.   

 Σε ότι αφορά την ηλικία των παιδιών, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, μόνο για τρεις 

από τους εννέα παράγοντες φαίνεται να διαφοροποιείται ο βαθμός επίδρασης, ανάλογα με 

τη βαθμίδα της εκπαίδευσης στην οποία διεξάγεται η έρευνα. Στους υπόλοιπους 

παράγοντες η επίδραση που εντοπίζεται είναι εξίσου μεγάλη σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, για τον παράγοντα της μοντελοποίηση της διδασκαλίας η 

επίδραση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

μικρότερη σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Επίσης, η επίδραση του παράγοντα 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη για τους 

μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακόμα μεγαλύτερη για τους φοιτητές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δύο προαναφερθέντες 

παράγοντες συνάδουν με τον εποικοδομητισμό.  Από την άλλη ο παράγοντας της χρήσης 

εμπεδωτικών ασκήσεων (ο οποίος συνάδει με τα μοντέλα της άμεσης και ενεργούς 

διδασκαλίας) φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

περισσότερο σημαντικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: στις περιπτώσεις όπου οι 
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έρευνες μετρούσαν την επίδρασή του σε παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο βαθμός 

επίδρασης ήταν μειωμένος κατά -0.15 (p<0.05) σε σχέση με την επίδρασή του στα παιδιά 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς, οι τρεις αυτοί παράγοντες (μοντελοποίηση, 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης και εφαρμογή), ενώ είναι σχετικοί για όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, εντούτοις διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό επίδρασής τους. 

 Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της πολυ-επίπεδης ανάλυσης 

των δεδομένων της μετα-ανάλυσης σε σχέση με τη χώρα διεξαγωγής της έρευνας.  

Συγκεκριμένα, στον πίνακα 4 φαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση η γεωγραφική περιοχή 

στην οποία διεξήχθη η έρευνα (δηλαδή Ευρώπη, Ασία, Αμερική ή οποιαδήποτε άλλη 

χώρα), δε διαφοροποιεί την επίδραση οποιουδήποτε από τους εννέα παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που έχουν συμπεριληφθεί στην ανάλυση, αφού δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά σε οποιαδήποτε περίπτωση σε επίπεδο 0.05.  

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι η επίδραση των παραγόντων ποιοτικής 

διδασκαλίας δεν εξαρτάται από τη χώρα στην οποία εφαρμόζονται.  

 Από την άλλη, όπως παρατηρείται στον πίνακα 4, το είδος της έρευνας είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει σε αρκετές περιπτώσεις τις διαφορές που εμφανίζονται 

στις εκτιμήσεις της επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στην 

επίδοση των μαθητών.  Συγκεκριμένα, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου η επίδραση των 

παραγόντων εξεταζόταν με τη χρήση έρευνας ακραίων περιπτώσεων (outlier study), τότε 

βαθμός επίδρασης του  παράγοντα στην επίδοση των μαθητών ήταν ψηλότερος. Οι 

διαφορές ήταν της τάξης του 0.19 για τον παράγοντα εφαρμογή, της τάξης του 0.14 για 

τους παράγοντες αξιολόγηση και μαθησιακό περιβάλλον της τάξης,  0.11 για τον 

παράγοντα διαχείριση του μαθησιακού χρόνου και 0.12 για τον παράγοντα άμεση 

διδασκαλία.  Παρόλο που όλες οι διαφορές είναι μικρές, εντούτοις είναι στατιστικά 

σημαντικές στο επίπεδο του 0.05.  

 Διαφορές στην επίδραση των παραγόντων φαίνεται να υπάρχουν επίσης στις 

περιπτώσεις όπου η έρευνα που διενεργείται είναι ψευδο-πειραματική. Συγκεκριμένα, στις 

τρεις από τις πέντε περιπτώσεις παραγόντων για τους οποίους εντοπίστηκαν ψευδο-

πειραματικές έρευνες, οι  έρευνες αυτές παρουσίαζαν μεγαλύτερη επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, για τους παράγοντες μοντελοποίηση της 

διδασκαλίας, προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης και εποικοδομητική προσέγγιση 

της διδασκαλίας η διαφορά στην επίδραση ήταν στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0.05 και 

μεγαλύτερη κατά 0.19, 0.22 και 0.15 αντίστοιχα, όταν οι παράγοντες αυτοί εξετάζονταν με 

τη χρήση ψευδο-πειραματικών ερευνών, παρά με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου είδους 

έρευνας.   Επειδή όμως, και οι δύο τύποι ερευνών, δηλαδή οι έρευνες ακραίων 
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περιπτώσεων και οι ψευδο-πειραματικές, έχουν αρκετές αδυναμίες (Cohen & Manion, 

1986; Robson, 1993) κανείς θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν μελετά αποτελέσματα 

που προκύπτουν από τέτοιου τύπου έρευνες, αφού δυνατό να υπερεκτιμούν την 

πραγματική επίδραση κάποιων παραγόντων στα μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, από 

τον πίνακα 4 φαίνεται ότι οι πειραματικές έρευνες που σχεδιάστηκαν σωστά δείχνουν 

μεγαλύτερη επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Η διαφορά αυτή είναι της τάξης του 

0.12 (p<0.05) για τη μοντελοποίηση της διδασκαλίας, το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης 

και την εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της τάξης του 0.13 (p<0.05) για 

την προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθηση.  

 Είναι ενδιαφέρον ότι, η διαφορά που παρουσιάζεται στο βαθμό επίδρασης των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, όταν οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται με τη 

χρήση πειραματικών ερευνών είναι πολύ μικρότερη από τη διαφορά που παρουσιάζεται, 

όταν η επίδρασή τους εξετάζεται μέσα από έρευνα ακραίων περιπτώσεων ή ψευδο-

πειραματική έρευνα.  Για παράδειγμα στον παράγοντα μοντελοποίηση της διδασκαλίας η 

διαφορά των διαχρονικών ερευνών και των πειραματικών ερευνών με τις έρευνες που 

έχουν μόνο μια μέτρηση είναι 0.12, η οποία είναι περισσότερο λογική από τη διαφορά της 

επίδρασης των ψευδο-πειραματικών ερευνών με τις έρευνες που έχουν μόνο μια μέτρηση 

που είναι 0.19. Εκείνο επίσης που είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε δύο περιπτώσεις η 

διαχρονική έρευνα εμφανίζει στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη επίδραση στην επίδοση 

και αυτό αφορά τους παράγοντες της δόμησης (β.ε. 0.12) και της αξιολόγησης (β.ε. 0.11). 

Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 4 ο τύπος της ανάλυσης των δεδομένων, δηλαδή το 

κατά πόσο χρησιμοποιείται πολυ-επίπεδη ανάλυση ή όχι, δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα.   

 Επομένως, γενικότερα μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πολυ-

επίπεδης ανάλυσης των δεδομένων φαίνεται ότι οι διαφορές που εμφανίζονται στην 

επίδραση των παραγόντων ποιοτικής διδασκαλίας στα μαθησιακά αποτελέσματα 

ερμηνεύονται κυρίως από το είδος της έρευνας.  Δεν ερμηνεύονται ούτε από τη χώρα, δεν 

ερμηνεύονται ούτε ως προς τον τρόπο ανάλυσης ή από το είδος του μαθησιακού 

αποτελέσματος.  Άρα για να δούμε τον πραγματικό βαθμό επίδρασης των παραγόντων 

χρειαζόμαστε είτε πειραματικές έρευνες σωστά σχεδιασμένες είτε διαχρονικές έρευνες.  

Όταν καταφεύγουμε σε ψευδο-πειραματικές ή έρευνες ακραίων περιπτώσεων, τότε δυνατό 

να υπερβάλλουμε.      

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, η πολυ-επίπεδη ανάλυση των 

δεδομένων της μετα-ανάλυσης διενεργήθηκε δύο φορές. Την πρώτη φορά όλες οι έρευνες 

συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Στη συνέχεια αποκλείστηκαν από την ανάλυση έρευνες 

που εντόπισαν επιδράσεις που ήταν είτε ιδιαίτερα ψηλές, είτε ιδιαίτερα χαμηλές (πέραν 
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των τριών τυπικών αποκλίσεων), για να διερευνηθεί κατά πόσο η συμπερίληψή τους ή όχι 

επηρεάζει τα αποτελέσματα (sensitivity analysis).  Εκείνο που προέκυψε είναι ότι, τα 

αποτελέσματα δε διαφοροποιούνται ακόμα και όταν αφαιρεθούν οι ακραίοι βαθμοί 

επιδράσεων.  Συγκεκριμένα, οι βαθμοί επίδρασης των παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας παραμένουν στα ίδια επίπεδα και είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 

0.05.   

 

Μέρος Β΄: Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

Μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της έρευνας, 

δηλαδή των αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης, προκύπτει ότι κάποιοι παράγοντες, οι 

οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στα 

αποτελέσματα των μαθητών, γι’ αυτό και αξίζει να διερευνηθούν εμπειρικά.  Οι 

παράγοντες αυτοί είναι η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης και η χρήση των 

εννοιολογικών χαρτών.  Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, 

σχεδιάστηκε μια διαχρονική έρευνα για διερεύνηση του βαθμού επίδρασης των 

συγκεκριμένων παραγόντων στην επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.  

 Στα πλαίσια αυτά διενεργήθηκε αρχικά πιλοτική έρευνα. Στόχος ήταν η 

εγκυροποίηση του οργάνου παρατήρησης, στο οποίο είχαν συμπεριληφθεί, μαζί με τους 

οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ, οι παράγοντες της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης και της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών.  Για το λόγο αυτό έγιναν επισκέψεις 

σε 8 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διενεργήθηκαν παρατηρήσεις σε 28 

μαθήματα ελληνικών.  Συγκεκριμένα, έγιναν 2 παρατηρήσεις για κάθε έναν από τους 14 

εκπαιδευτικούς του δείγματος της πιλοτικής έρευνας.  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί δε χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων στην κύρια φάση 

της έρευνας.  Στα 28 μαθήματα, στα οποία έγιναν παρατηρήσεις, δεν παρατηρήθηκε σε 

καμία περίπτωση η χρήση των εννοιολογικών χαρτών. Δημιουργήθηκε έτσι το ερώτημα 

κατά πόσο, η απουσία του παράγοντα σχετιζόταν με το μάθημα των ελληνικών και κατά 

πόσο η χρήση των εννοιολογικών χαρτών εμφανίζεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του 

Αναλυτικού Προγράμματος.  Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα έγιναν επιπλέον 

10 παρατηρήσεις σε μαθήματα μαθηματικών και 10 παρατηρήσεις σε μαθήματα φυσικής 

επιστήμης.  Ωστόσο, ούτε σε αυτές τις παρατηρήσεις δεν παρατηρήθηκε σε καμιά 

περίπτωση η χρήση των εννοιολογικών χαρτών.  Για το λόγο αυτό λήφθηκε η απόφαση 

όπως η κύρια φάση της έρευνας επικεντρωθεί μόνο στη διερεύνηση του παράγοντα της 

προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  
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 Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας έδωσαν επίσης τη δυνατότητα να 

βελτιωθεί το έντυπο παρατήρησης για τον παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (για 

τον παράγοντα της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών κάτι τέτοιο δεν κατέστει δυνατό, 

αφού δεν παρατηρήθηκε σε καμιά περίπτωση).  Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του 

οργάνου παρατήρησης που αφορούσε τον παράγοντα της προώθησης της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης, παρουσιάζεται πιο κάτω, ο πίνακας 5. Στη στήλη 2 

παρουσιάζονται οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach a της κλίμακας του εντύπου 

παρατήρησης που αφορούσε τον παράγοντα της προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης, για κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις μέτρησης της αποτελεσματικότητας, όπως 

προέκυψαν από τις 48 παρατηρήσεις που διενεργήθηκαν στη φάση της πιλοτικής έρευνας. 

Στη στήλη 3 παρουσιάζονται οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach a του οργάνου 

παρατήρησης, όπως προέκυψαν από τις 72 παρατηρήσεις που έγιναν κατά την κύρια φάση 

της έρευνας.  Από τον πίνακα παρατηρείται ότι όλοι οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach 

a είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί, αφού ξεπερνούν το 0.90 (Cronbach, 1990). Έγινε επίσης 

έλεγχος, για κάθε επιμέρους διάσταση, κατά πόσο αφαιρώντας μια συγκεκριμένη 

μεταβλητή μπορούσε να αυξηθεί ο συντελεστής αξιοπιστίας.  Ωστόσο, σε καμιά 

περίπτωση δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο.  Το αποτέλεσμα αυτό έδειξε ότι τα δεδομένα 

ήταν αξιόπιστα.   

 

Πίνακας 5 

Συντελεστές αξιοπιστίας του εντύπου παρατήρησης Cronbach a που αφορούσε τον 

παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης για κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις  

 

Διαστάσεις 
Πιλοτική Έρευνα 

(n=48) 

Κύρια Έρευνα 

(n=72) 

Συχνότητα  0.92 0.94 

Εστίαση  0.90 0.91 

Στάδιο  0.92 0.92 

Ποιότητα 0.94 0.93 

Διαφοροποίηση  0.90 0.90 
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 Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα διενεργήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

(Byrne, 1998).  Το δομικό μοντέλο εξίσωσης που προέκυψε έδειξε πως τα δεδομένα που 

προκύπτουν αφορούν πέντε διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες συμπίπτουν με τις 

διαστάσεις του δυναμικού μοντέλου (επιβεβαιωτικό μοντέλο). Συγκεκριμένα, οι δείκτες 

του δομικού μοντέλου για τον παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης 

ήταν ικανοποιητικοί (CFI=0.94 και RMSEA=0.03) (Byrne, 1998). Το χ² ωστόσο, ήταν 

στατιστικά σημαντικό, στοιχείο όμως που οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος του δείγματος.  

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις φορτίσεις των παραγόντων του δομικού μοντέλου, οι 

οποίες ήταν στατιστικά σημαντικές (p<0.01). Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 1 όλοι οι 

παράγοντες είχαν θετική και σχετικά ψηλή φόρτιση (κυμαίνονταν από 0.78 μέχρι 0.94).   

 

Διάγραμμα 1.  Δομικό μοντέλο για τις πέντε διαστάσεις μέτρησης του παράγοντα 

προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης.   

 

 
 

Συχνότητα 

 

 

 

 

Εστίαση 

 

 

 

 

Στάδιο 

 

 

 

 

Ποιότητα 

 

 

 

 

Διαφοροποίηση  

 

 

 

0.94 

0.90 

0.83 

0.78 

0.82 

 

Αυτο-ρυθμιζόμενη 
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 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κύρια 

φάση της διαχρονικής έρευνας, η οποία στόχευε στο να διαπιστωθεί η σημασία της 

προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης στην επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.  

 

Μέρος Γ΄: Αποτελέσματα διαχρονικής έρευνας 

Η ανάλυση των δεδομένων της διαχρονικής έρευνας έγινε με τη χρήση των πολύ-

επίπεδων μοντέλων στατιστικής ανάλυσης και συγκεκριμένα με το στατιστικό πακέτο 

MLwiN (Rasbash et al., 1995). Σκοπός της ανάλυσης ήταν η μέτρηση της επίδρασης του 

παράγοντα προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στις επιδόσεις των μαθητών στα 

μαθηματικά. Παράλληλα, με την ανάλυση, επιχειρήθηκε και ο εντοπισμός του βαθμού 

στον οποίο υπήρχαν άλλες μεταβλητές που ερμηνεύουν τη διακύμανση στα αποτελέσματα 

των μαθητών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την ανάλυση ακολουθήθηκε μια πιο 

αυστηρή προσέγγιση. Ειδικότερα, κατά τη διεξαγωγή πολυεπίπεδων αναλύσεων, λόγω 

ακριβώς της ιεραρχικής δομής των δεδομένων, προστίθενται μεταβλητές στα διάφορα 

επίπεδα που μπορούν να ερμηνεύουν τις διαφορές που παρατηρούνται στις τιμές της 

εξαρτημένης μεταβλητής (την επίδοση στα μαθηματικά στην περίπτωση της παρούσας 

έρευνας). Στην προκειμένη περίπτωση, στις αναλύσεις, η μεταβλητή προώθηση της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης προστέθηκε τελευταία στα μοντέλα, δηλαδή αφού 

προστέθηκαν οι μεταβλητές που αφορούσαν στο επίπεδο του μαθητή, της τάξης και του 

σχολείου. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται τι επιπλέον (value-added) μπορεί να προσφέρει η 

συμπερίληψη αυτού του παράγοντα στους υπόλοιπους οκτώ του ΔΜΕΑ. Έτσι, στο 

τελευταίο μοντέλο κάθε ανάλυσης εντοπίζονται οι τυχόν επιδράσεις που αφορούν 

αποκλειστικά τον παράγοντα προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης στην επίδοση των 

μαθητών. 

 Το πρώτο βήμα στην ανάλυση ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων, τα οποία 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την ιεραρχική δομή των 

δεδομένων. Δημιουργήθηκαν μηδενικά μοντέλα (empty models) με όλους του δυνατούς 

συνδυασμούς των επιπέδων της ανάλυσης (μαθητές, τάξεις και σχολεία) και έγινε 

σύγκριση των likelihood statistics του κάθε μοντέλου (Snijders & Bosker, 1999). Στη 

συνέχεια, προστέθηκαν στο μηδενικό μοντέλο οι ερμηνευτικές μεταβλητές, αρχίζοντας 

από μεταβλητές που αφορούν το υπόβαθρο του μαθητή (ΚΟΕ, φύλο, προηγούμενη 

γνώση).  Για να χρησιμοποιηθούν οι μεταβλητές αυτές στο επίπεδο της τάξης και του 

σχολείου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το επίπεδο του μαθητή (aggregate data). Έτσι, 

έγινε κατορθωτό να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό μεταβλητές πλαισίου επηρεάζουν αρχικά 

τις επιδόσεις των μαθητών. Στο τρίτο στάδιο προστέθηκαν μεταβλητές που αφορούσαν 
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την ποιότητα διδασκαλίας.  Αρχικά, προστέθηκαν μόνο οι οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ. 

Ακολούθως, προστέθηκε στο μοντέλο και ο παράγοντας της αυτορυθμιζόμενης μάθησης. 

Από τη σύγκριση φάνηκε ότι το καλύτερο μοντέλο ήταν εκείνο που λαμβάνει υπόψη τόσο 

το επίπεδο της τάξης, όσο και τα επίπεδα του σχολείου και των μαθητών.  Το αποτέλεσμα 

αυτό συνάδει με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που έγιναν στο χώρο της ΕΕΑ, 

τόσο την Κύπρο (Creemers & Kyriakides, 2008; Kyriakides & Creemers, 2009), όσο και 

στο εξωτερικό (Teddlie & Reynolds, 2000; Muijs & Reynolds, 2003). Οι ερμηνευτικές 

μεταβλητές μετατράπηκαν σε σταθμισμένες (δηλαδή, Z-scores με μέσο όρο=0 και τυπική 

απόκλιση=1).  

 Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις της κάθε μεταβλητής και στην 

παρένθεση τα τυπικά σφάλματα που προέκυψαν από την πολυ-επίπεδη ανάλυση. Στο 

μηδενικό μοντέλο παρουσιάζονται οι αποκλίσεις στα τρία επίπεδα: στο επίπεδο του 

μαθητή, της τάξης και του σχολείου.  Και στις τρεις περιπτώσεις οι αποκλίσεις είναι 

στατιστικά σημαντικές.  Στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει προστεθεί καμιά μεταβλητή. 

Φαίνεται καταρχήν ότι το μηδενικό μοντέλο που περιλαμβάνει τα επίπεδα των μαθητών, 

τάξεων και σχολείων, αποτελεί την καλύτερη λύση. Φαίνεται επίσης ότι 67.2% της 

κατανομής εδραζόταν το επίπεδο του μαθητή, 21.3% στο επίπεδο της τάξης και 11.5% στο 

επίπεδο του σχολείου.  Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα σχετικών 

προγενέστερων ερευνών που έχουν διεξαχθεί τόσο στην Κύπρο (Kyriakides et al., 2000), 

όσο και στο εξωτερικό (Luyten, 1994; Teddlie & Reynolds, 2000).  Αξίζει να σημειωθεί 

όμως, ότι εμφανίζονται σχετικά πιο μεγάλες οι αποκλίσεις στο επίπεδο της τάξης και του 

σχολείου από ότι στις προγενέστερες έρευνες, αλλά αυτό πιθανό να οφείλεται στο γεγονός 

ότι στα μαθηματικά παρατηρείται συνήθως μεγαλύτερος βαθμός επίδρασης της 

εκπαίδευσης, από ότι σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (Teddlie & Reynolds, 2000).  
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Πίνακας 6 

Παραμετρικές μετρήσεις και τυπικά σφάλματα  για την ανάλυση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά (Μαθητές εντός τάξεων, εντός 

σχολείων) 

Παράγοντες Μοντέλο 

0 

Μοντέλο 

1 

Μοντέλο 

2α 

Μοντέλο 

 2β 

Μοντέλο 

 2γ 

Μοντέλο  

2δ 

Μοντέλο  

2ε 

Μοντέλο  

3α 

Μοντέλο   

3δ 

Μοντέλο      

3ε 

Σταθερό μέρος(Intercept)  4.8(.3) 3.2(.3) 2.1(2) 2.5(.2)  2.2(.2) 1.9(.2) 2.1(.2) 1.8(.2) 1.4(.2) 1.5(.2) 

 

Επίπεδο μαθητή 

          

Προηγούμενη γνώση  .49 (.05) .47 (.05) .47 (.05) .48 (.05) .48 (.05) .48 (.05) .47 (.05) .48 (.05) .49 (.05) 

Φύλο (αγόρια=0, κορίτσια=1)  Μ.Σ.Σ.* Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. 

KOE  .30 (.06) .28 (.05) .27 (.05) .25 (.05) .26 (.05) .27 (.05) .28 (.05) .28 (.05) .29 (.05) 

 

Επίπεδο τάξης 

          

Συγκείμενο            

Μέση προηγούμενη γνώση  .14 (.04) .12 (.04) .13 (.04) .13 (.04) .13 (.04) .13 (.04) .12 (.04) .13 (.04) .12 (.04) 

Μέσο ΚΟΕ  .09 (.04) .08 (.04) .09 (.04) .08 (.04) .07 (.03) .06 (.03) .08 (.04) .08 (.03) .07 (.03) 

Ποσοστό κοριτσιών   Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. 

Ποιότητα διδασκαλίας           

Συχνότητα Δόμηση    .09 (.02)     .09 (.02)   

Συχνότητα Προσανατολισμός    .07 (.02)     .08 (.02)   

Συχνότητα Τεχν. ερωτήσεων    .08 (.02)     .08 (.02)   

Συχνότητα Εφαρμογή    .07 (.02)     .06 (.02)   

Συχνότητα Μοντελοποίηση    Μ.Σ.Σ.     Μ.Σ.Σ.   

Συχνότητα Αξιολόγηση    .11 (.02)     .10 (.02)   

Συχνότητα Διαχείριση χρόνου    .09 (.02)     .09 (.02)   

Συχ/τα Αλληλ.εκπαιδευτικού-μαθητών   .08 (.02)     .08 (.02)   
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Συχνότητα Αλληλ.μαθητών-μαθητών   Μ.Σ.Σ.     Μ.Σ.Σ.   

Συχ/τα Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση        .07 (.02)   

 

 

          

Στάδιο Δόμηση     .10 (.02)       

Στάδιο Προσανατολισμός     .11 (.02)       

Στάδιο Τεχν. ερωτήσεων     .09 (.02)       

Στάδιο Εφαρμογή     .09 (.02)       

Στάδιο Μοντελοποίηση     Μ.Σ.Σ.       

Στάδιο Διαχείριση χρόνου     Μ.Σ.Σ.       

Στάδιο Αξιολόγηση     .07 (.02)       

Στάδιο Αλληλ.εκπαιδευτικού-μαθητών    Μ.Σ.Σ.       

Στάδιο Αλληλ. μαθητών-μαθητών    Μ.Σ.Σ.       

           

Εστίαση Δόμηση      .08 (.02)      

Εστίαση Προσανατολισμός      Μ.Σ.Σ.      

Εστίαση Τεχν. ερωτήσεων      Μ.Σ.Σ.      

Εστίαση Εφαρμογή      .09 (.02)      

Εστίαση Μοντελοποίηση      .09 (.02)      

Εστίαση Αξιολόγηση      .06 (.02)      

Εστίαση  Αλληλ.εκπαιδευτικού-μαθητών     Μ.Σ.Σ.      

Εστίαση Αλληλ. μαθητών-μαθητών     Μ.Σ.Σ.      

           

Ποιότητα Δόμηση       Μ.Σ.Σ.   Μ.Σ.Σ.  

Ποιότητα Προσανατολισμός       .12 (.02)   .11 (.02)  

Ποιότητα Ερωτήσεων       .14 (.03)   .12 (.03)  

Ποιότητα Ανατροφοδότησης      .13 (.02)   .13 (.02)  
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Ποιότητα Εφαρμογή       .10 (.02)   .10 (.02)  

Ποιότητα Αξιολόγηση       .15 (.03)   .15 (.03)  

Ποιότητα Αλληλ.εκπαιδευτικού-μαθητών       .09 (.02)   .10 (.02)  

Ποιότητα Αλληλ.μαθητών-μαθητών      .12 (.03)   .11 (.03)  

Ποιότητα Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση         .08 (.02)  

           

Διαφοροποίηση Δόμηση        Μ.Σ.Σ.   Μ.Σ.Σ. 

Διαφοροποίηση Προσανατολισμός        Μ.Σ.Σ.   Μ.Σ.Σ. 

Διαφοροποίηση Τεχν. ερωτήσεων        .08 (.02)   .08 (.02) 

Διαφοροποίηση Εφαρμογή        .07 (.02)   .09 (.02) 

Διαφοροποίηση Αξιολόγηση        .08 (.02)   .08 (.02) 

Διαφ.  Αλληλ.εκπαιδευτικού-μαθητών       Μ.Σ.Σ.   Μ.Σ.Σ. 

Διαφ. Αλληλ. μαθητών-μαθητών       .07 (.02)   .08 (.02) 

Ποιότητα Μοντελ.συμπεριλαμβ. διαφ.       .16 (.03)   .12 (.03) 

Διαφ.Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση  

 

    
 

  
 

.07 (.02) 

 

 

Επίπεδο σχολείου 

     

 

  

 

 

Συγκείμενο           

Μέση προηγούμενη γνώση  Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. 

Μέσο ΚΟΕ  .11 (.03) .11 (.03) .12 (.03) .12 (.03) .11 (.03) .12 (.03) .10 (.03) .11 (.03) .11 (.03) 

Ποσοστό κοριτσιών   Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. Μ.Σ.Σ. 

Κατανομή αποκλίσεων            

Σχολείο    11.5% 9.7% 9.6% 9.6% 9.7% 9.5% 9.6% 9.6% 9.5% 9.6% 

Τάξη    21.3% 14.1% 8.8% 10.2% 8.4% 7.5% 8.1% 7.2% 6.4% 6.8% 

Μαθητής   67.2% 31.1% 28.2% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 28.1% 
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*: Μ.Σ.Σ.: η επίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική επίδραση 

**: η κάθε τιμή του κριτηρίου χ² συγκρίνεται με το μοντέλο 1, για τα μοντέλα 2α-2ε 

***: η κάθε τιμή του κριτηρίου χ² των μοντέλων 3α-3ε, συγκρίνεται με αντίστοιχα μοντέλα 2α-2ε 

 

 

 

Ερμηνευμένο                     45.1% 53.4% 52.1% 53.8% 54.9% 54.2% 55.1% 56.0% 55.5% 

Έλεγχος σημαντικότητας            

Χ2  (likelihood statistics)        1015.6               786.7 610.8** 660.0 680.2 567.4 641.5 575.8*** 537.1 610.3 

Μείωση    228.9 175.9 126.7 106.5 219.3 145.2 35.0 30.3 31.2 

Βαθμοί ελευθερίας   5 7 5 4 7 5 1 1 5 

p-value  .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 

ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



124 

 

Στο μοντέλο 1 προστέθηκαν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για σκοπούς 

ελέγχου του υπόβαθρου των μαθητών (background variables).  Οι μεταβλητές αυτές, όπως 

έχει αναφερθεί, προέκυψαν από τα δεδομένα των μαθητών και μπήκαν ως σύνολο 

δεδομένων (aggregate data) και στο επίπεδο της τάξης και στο επίπεδο του σχολείου.  

Παρατηρώντας τον πίνακα 6, διαπιστώνεται ότι οι μεταβλητές του κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου και της προηγούμενης γνώσης είναι στατιστικά σημαντικές με βαθμό επίδρασης 

0.30 και 0.49 αντίστοιχα, ενώ δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές με 

βάση το φύλο των μαθητών.  Οι δύο συγκεκριμένες μεταβλητές φαίνεται να επηρεάζουν 

μαθησιακά αποτελέσματα στο επίπεδο της τάξης, ενώ στο επίπεδο του σχολείου η μόνη 

μεταβλητή που φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των 

μαθητών είναι η προηγούμενη γνώση, με βαθμό επίδρασης 0.11.  Τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών που έγιναν 

στο χώρο της ΕΕΑ, στην Κύπρο και στο εξωτερικό (Creemers & Kyriakides, 2008; Muijs 

& Reynolds, 2003).  Φανερώνουν επίσης, ότι οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, για την ερμηνεία αποκλίσεων στις επιδόσεις των μαθητών σε κάποιο 

γνωστικό αντικείμενο.  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο 1 ερμηνεύει 45.1% της 

απόκλισης των επιδόσεων των μαθητών.   

 Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση μόνο οι παράγοντες ποιοτικής 

διδασκαλίας του δυναμικού μοντέλου, για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι παράγοντες 

αυτοί επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.  Έτσι, στο μοντέλο 2α προστέθηκαν οι 

οκτώ παράγοντες του δυναμικού μοντέλου ως προς τη διάσταση της συχνότητας, σε όσους 

είχαν συμπεριληφθεί στο μοντέλο 1. Με παρόμοιο τρόπο στο μοντέλο 2β προστέθηκαν οι 

οκτώ παράγοντες ως προς τη διάσταση του σταδίου, σε όσους είχαν συμπεριληφθεί στο 

μοντέλο 1.  Στη συνέχεια σε καθένα από τα μοντέλα 2γ -2ε προστίθεντο στο μοντέλο 1, 

μια από τις πέντε διαστάσεις των οκτώ παραγόντων (2γ-στάδιο, 2δ-ποιότητα, 2ε-

διαφοροποίηση).  Για να διαπιστωθεί αν τα πέντε αυτά μοντέλα εξηγούν με καλύτερο 

τρόπο τις επιδόσεις των μαθητών, είναι απαραίτητο να συγκριθούν με σημείο αναφοράς το 

μοντέλο 1.  Παρατηρώντας τους δείκτες του χ² test, διαπιστώνεται ότι και τα πέντε 

μοντέλα είναι καλύτερα από το μοντέλο 1.   

 Αναλυτικότερα, στο μοντέλο 2α προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις.  

Καταρχήν, φαίνεται ότι η επίδραση της διάστασης της συχνότητας των εξής παραγόντων 

είναι στατιστικά σημαντική: δόμηση της διδασκαλίας, προσανατολισμός, τεχνικές 

ερωτήσεων, χρήση εμπεδωτικών ασκήσεων, αξιολόγηση, διαχείριση του μαθησιακού 

χρόνου και αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-μαθητών.  Οι βαθμοί επίδρασης των 

προαναφερθέντων παραγόντων κυμαίνονται γύρω στο 0.10.  Από την άλλη, φαίνεται ότι η 
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συχνότητα της μοντελοποίησης της διδασκαλίας, καθώς και η συχνότητα των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών δεν επηρεάζει την επίδοση των μαθητών στα 

μαθηματικά, αφού η επίδραση των δύο αυτών παραγόντων δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. Το μοντέλο 2α ερμηνεύει 53.4% της συνολικής απόκλισης.  Επομένως, 

βελτιώνει το μοντέλο 1 κατά 8.3%.  Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συνεισφοράς 

εδράζεται στο επίπεδο της τάξης, αφού η απόκλιση στο επίπεδο της τάξης μειώθηκε από 

14.1% σε 8.8%. 

 Αναφορικά με το μοντέλο 2β, το οποίο αφορούσε τη διάσταση του σταδίου, αυτό 

φαίνεται να βελτιώνει το μοντέλο 1 κατά 7%, ερμηνεύοντας το 52.1% της συνολικής 

απόκλισης της επίδοσης των παιδιών στα μαθηματικά.  Οι παράγοντες που φάνηκε να 

έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών, ως προς τη διάσταση 

του σταδίου ήταν η δόμηση της διδασκαλίας, ο προσανατολισμός, οι τεχνικές των 

ερωτήσεων, η χρήση εμπεδωτικών ασκήσεων και η αξιολόγηση. Αντίθετα, η 

μοντελοποίηση της διδασκαλίας, η διαχείριση του μαθησιακού χρόνου, οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μαθητών, φάνηκαν να μην έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση.  Επομένως, η διάσταση 

του σταδίου των συγκεκριμένων παραγόντων φαίνεται μην ερμηνεύει την επίδοση των 

μαθητών στα μαθηματικά.  

 Παράλληλα, από το μοντέλο 2γ φαίνεται ότι τέσσερις από τους παράγοντες του 

ΔΜΕΑ έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση ως προς τη διάσταση της εστίασης (οι 

παράγοντες της δόμησης, της χρήσης εμπεδωτικών ασκήσεων, της μοντελοποίησης και 

της αξιολόγησης). Η επίδραση των παραγόντων αυτών κυμαινόταν από 0.06 μέχρι 0.09, με 

χαμηλότερη την επίδραση του παράγοντα της αξιολόγησης.  Οι υπόλοιποι παράγοντες 

(προσανατολισμός, τεχνικές των ερωτήσεων, αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, 

αλληλεπιδράσεις μαθητών-μαθητών) δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση ως προς τη 

διάσταση της εστίασης.  Το μοντέλο 2γ βελτιώνει επίσης το μοντέλο 1, ερμηνεύοντας το 

53.8% της συνολικής απόκλισης σε σχέση με το 45.1% που ερμηνεύει το μοντέλο 1.  Η 

συνεισφορά του μοντέλου 2γ εδράζεται κυρίως στο επίπεδο της τάξης, αφού η απόκλιση 

στο επίπεδο αυτό μειώνεται κατά 5.7%.    

 Επιπλέον, το μοντέλο 2δ αφορά τη διάσταση της ποιότητας των οκτώ παραγόντων 

του ΔΜΕΑ.  Όπως φαίνεται στον πίνακα 6,  ο μόνος παράγοντας αποτελεσματικής 

διδασκαλίας του ΔΜΕΑ που δεν είναι στατιστικά σημαντικός ως προς τη διάσταση της 

ποιότητας είναι ο παράγοντας της δόμησης της διδασκαλίας.  Όλοι οι υπόλοιποι 

παράγοντες φαίνεται να είναι σημαντικοί ως προς τη διάσταση της ποιότητας για την 

ερμηνεία της επίδοσης των παιδιών στα μαθηματικά. Γενικότερα, φαίνεται ότι ως προς τη 
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διάσταση της ποιότητας οι παράγοντες του ΔΜΕΑ παρουσιάζουν σχετικά ψηλούς βαθμούς 

επίδρασης (γενικά ψηλότερους από ό,τι οι βαθμοί επίδρασης των υπόλοιπων διαστάσεων).  

Συγκεκριμένα, ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων αυτών είναι πέραν του 0.10 με 

ψηλότερο το βαθμό επίδρασης του παράγοντα της αξιολόγησης, ο οποίος φτάνει το 0.15. 

Το μοντέλο 2δ ερμηνεύει 54.9% της συνολικής απόκλισης, βελτιώνοντας το μοντέλο 1 

κατά 9.8%.  Η συνεισφορά και του μοντέλου αυτού, όπως και των προηγούμενων 

μοντέλων εδράζεται στο επίπεδο της τάξης (η απόκλιση στο επίπεδο της τάξης μειώνεται 

κατά 6.6%). 

  Επίσης, στο μοντέλο 2ε προκύπτουν οι πιο κάτω παρατηρήσεις.  Καταρχήν 

φαίνεται ότι η επίδραση της διάστασης της διαφοροποίησης για πέντε παράγοντες του 

ΔΜΕΑ είναι στατιστικά σημαντική (τεχνικές ερωτήσεων, χρήση εμπεδωτικών ασκήσεων, 

αξιολόγηση, μοντελοποίηση και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών).  Η επίδραση των 

παραγόντων αυτών κυμαίνεται από 0.7 μέχρι το 0.16.  Επομένως, φαίνεται ότι η διάσταση 

της διαφοροποίησης των συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να ληφθεί υπόψη για την 

ερμηνεία της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά.  Αντίθετα, φαίνεται ότι η διάσταση 

της ποιότητας για τους παράγοντες της δόμησης, της διδασκαλίας, του προσανατολισμού 

και των αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού-μαθητών, δεν είναι σημαντική για τα μαθησιακά 

αποτελέσματα στα μαθηματικά.  Το μοντέλο 2ε ερμηνεύει 54.2% της συνολικής 

απόκλισης.  Επομένως, βελτιώνει το μοντέλο 1 κατά 9.1%.  Το μεγαλύτερο μέρος αυτής 

της συνεισφοράς εδράζεται στο επίπεδο της τάξης, αφού η απόκλιση στο επίπεδο της 

τάξης μειώθηκε από 14.1% σε 8.1%. 

 Με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από τα μοντέλα 2α-2ε, 

διαπιστώνεται ότι η διάσταση της ποιότητας είναι η πιο σημαντική διάσταση για τους 

οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ.  Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

παραγόντων ήταν στατιστικά σημαντικοί, ως προς τη διάσταση της ποιότητας.  

Παράλληλα, από τον πίνακα 6 φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας παράγοντας που να μην 

έχει στατιστικά επίδραση, τουλάχιστον ως προς μία διάσταση. Για παράδειγμα, ο 

παράγοντας μοντελοποίηση της διδασκαλίας, ως προς τη διάσταση της συχνότητας και του 

σταδίου δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών στα 

μαθηματικά, ενώ ως προς τη διάσταση της εστίασης, της ποιότητας και της 

διαφοροποίησης φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα των 

παιδιών στα μαθηματικά. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνάδει με προηγούμενες έρευνες 

που έχουν γίνει με στόχο την εγκυροποίηση του δυναμικού μοντέλου (Kyriakides & 

Creemers, 2008, 2009).   
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 Στο τέταρτο στάδιο της ανάλυσης, προστέθηκαν οι πέντε διαστάσεις του 

παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Συγκεκριμένα, στα μοντέλα 

3α-3ε προστέθηκαν αντίστοιχα η κάθε μια από τις διαστάσεις της συχνότητας, του 

σταδίου, της εστίασης, της ποιότητας και της διαφοροποίησης του παράγοντα αυτού.  Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται μόνο τα τρία από τα πέντε αυτά μοντέλα, αφού ήταν εκείνα στα 

οποία εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα 

του προηγούμενου σταδίου (μοντέλα 2α-2ε). Πιο συγκεκριμένα, βελτίωση παρατηρείται 

όταν προστίθενται οι διαστάσεις της συχνότητας (μοντέλο 3α), της ποιότητας (μοντέλο 3δ) 

και της διαφοροποίησης (μοντέλο 3ε).   

 Όπως διαπιστώνεται με βάση τα αποτελέσματα, η συχνότητα της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης έχει στατιστικά σημαντική επίδραση, με βαθμό επίδρασης 

0.07.  Το μοντέλο βελτιώνεται στατιστικά σημαντικά, όπως φαίνεται από τις τελευταίες 

τέσσερις γραμμές του πίνακα 6.  Συγκεκριμένα, το χ² μειώθηκε κατά 35 και αυτό με ένα 

βαθμό ελευθερίας ισοδυναμεί σε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε επίπεδο 0.05.  

Επιπλέον, έγινε δυνατό να εξηγηθεί 55.1% της διασποράς σε σύγκριση με 53.4% της 

διασποράς που εξηγούσε το μοντέλο 2α.  Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης επεξήγησε επιπλέον 1.7% της συνολικής απόκλισης στην 

επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.  Φαίνεται επίσης, ότι το κέρδος από το 

συγκεκριμένο παράγοντα ήταν στη συντριπτική του πλειοψηφία στο τι μπορούμε να 

ερμηνεύσουμε στο επίπεδο της τάξης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της απόκλισης στο 

επίπεδο της τάξης μειώθηκε από 8.8% που ήταν στο μοντέλο 2α σε 7.2%.  Το αποτέλεσμα 

αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού η αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι ένας παράγοντας που 

αφορά την τάξη.  Παρόλο, που κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το 1.7% που 

επεξηγεί ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι πολύ μικρό ποσοστό, εντούτοις η σημασία του 

ενισχύεται αν αναλογιστούμε ότι ουσιαστικά ερμηνεύει το 1.7% από το 21.3% που είναι η 

διασπορά στο επίπεδο της τάξης. 

 Ακολούθως, προστέθηκε στο μοντέλο 2β η διάσταση του σταδίου του παράγοντα 

της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Η επίδραση της διάστασης αυτής όμως, για τον 

παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης δεν ήταν στατιστικά σημαντική, γι’ αυτό και 

το μοντέλο 3β δεν ήταν καλύτερο από το μοντέλο 2β.  Έτσι, το μοντέλο 3β δεν 

εμφανίζεται στον πίνακα 6.  Στη συνέχεια, προστέθηκε στο μοντέλο 2γ η διάσταση του 

σταδίου του παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Ούτε για τη διάσταση αυτή δεν 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση με αποτέλεσμα το μοντέλο 3γ δε βελτιώθηκε 

με την προσθήκη της διάστασης του σταδίου της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Για το λόγο 

αυτό, ούτε το μοντέλο 3γ δεν εμφανίζεται στον πίνακα 6. Επομένως, φαίνεται ότι οι δύο 
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αυτές διαστάσεις του παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (οι διαστάσεις του 

σταδίου και της εστίασης) δεν ερμηνεύουν την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά.   

 Στη συνέχεια στο μοντέλο 2δ προστέθηκε η διάσταση της ποιότητας του 

παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί 

στον πίνακα 6 η διάσταση της ποιότητας της αυτορυθμιζόμενης μάθησης έχει στατιστικά 

σημαντική επίδραση (β.ε. 0.08) στην επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά.  Παράλληλα, 

φαίνεται ότι με την προσθήκη της διάστασης της ποιότητας του συγκεκριμένου 

παράγοντα, το μοντέλο βελτιώνεται στατιστικά σημαντικά, αφού το χ² μειώθηκε κατά 30 

με 1 βαθμό ελευθερίας και αυτό ισοδυναμεί σε στατιστικά σημαντική βελτίωση.  

Επιπλέον, έγινε δυνατό να εξηγηθεί 56% της διασποράς σε σύγκριση με 54.9% της 

διασποράς που εξηγούσε το μοντέλο 2δ.  Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης επεξήγησε επιπλέον 1.1% της συνολικής απόκλισης στην 

επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, με το κέρδος να εδράζεται κυρίως και πάλι στο 

επίπεδο της τάξης, αφού η απόκλιση στο επίπεδο της τάξης μειώθηκε από 7.5% σε 6.4%. 

 Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται για το μοντέλο 3ε, στο οποίο προστέθηκε 

η διάσταση της διαφοροποίησης του παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης.  Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η διάσταση της διαφοροποίησης του παράγοντα της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης βελτιώνει στατιστικά σημαντικά το μοντέλο 2ε, με το χ² να 

μειώνεται κατά 35.  Με 5 βαθμούς ελευθερίας αυτό ισοδυναμεί σε στατιστικά σημαντική 

βελτίωση. Ο βαθμός επίδρασης της διαφοροποίησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης στα 

μαθηματικά είναι 0.07.  Παράλληλα, φαίνεται ότι η διάσταση της διαφοροποίησης του 

συγκεκριμένου παράγοντα μπορεί να εξηγήσει το 1.3% της συνολικής διασποράς της 

επίδοσης των παιδιών στα μαθηματικά, αφού η απόκλιση στο επίπεδο της τάξης μειώθηκε 

από 8.1% σε 6.8% στη διάσταση της διαφοροποίησης. Τέλος, δημιουργήθηκε το μοντέλο 

4 στο οποίο προστέθηκαν και οι οκτώ παράγοντες του δυναμικού μοντέλου, ως προς τις 

πέντε διαστάσεις. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει 

επιπλέον 3.8% της συνολικής απόκλισης, σε σύγκριση με το μοντέλο 2α.  Το 

συγκεκριμένο μοντέλο συγκρίνεται με το μοντέλο 5, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν και οι 

πέντε διαστάσεις του παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Το μοντέλο 5 φάνηκε 

να είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 0.05 και να ερμηνεύει επιπλέον 1.9 % της 

απόκλισης σε σύγκριση με το μοντέλο 4. Ακολούθως, στο κεφάλαιο 5, γίνεται συζήτηση 

των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη συνεισφορά της παρούσας έρευνας στον τομέα της 

ΕΕΑ, όσο και στην προσπάθεια για ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται μια σύνοψη  και συζήτηση των σημαντικότερων 

αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι 

εισηγήσεις που προκύπτουν από τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα, γίνεται 

αναφορά σε εισηγήσεις που αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής, σε 

εισηγήσεις για την ερευνητική κοινότητα και τέλος κατατίθενται εισηγήσεις για 

μελλοντικές έρευνες.  

 Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης καταδεικνύουν καταρχήν ότι υπάρχουν 

αρκετές έρευνες που εξετάζουν την επίδραση παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

στην επίδοση των μαθητών.  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 198  οι οποίες διερευνούσαν τη 

σημασία διάφορων παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας σε διάφορα είδη 

μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Ωστόσο, 32 από τις έρευνες αυτές παρείχαν ελλιπή στοιχεία 

ή τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονταν με τρόπο που δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στη μετα-ανάλυση.  Για το λόγο αυτό στη μετα-ανάλυση τελικά 

εισήχθηκαν 167 έρευνες.  Επομένως, χρειάζεται να απασχολήσει την ερευνητική 

κοινότητα στο χώρο των επιστημών της αγωγής και ιδιαίτερα τους εκδότες διεθνών 

περιοδικών με σύστημα κριτών, η ανάγκη πιο συγκεκριμένων οδηγιών για το τι πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα άρθρο ποσοτικής έρευνας, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια μετα-

αναλύσεων.  Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να δίνονται οι βαθμοί επίδρασης ή στην 

περίπτωση όπου υπάρχουν δομικά μοντέλα να παρουσιάζεται ο πίνακας διακυμάνσεων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν κινηθεί κάποια επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της 

εκπαιδευτικής ψυχολογίας, τα οποία πλέον απαιτούν τη συμπερίληψη των βαθμών 

επίδρασης στις έρευνες που εκδίδουν.   

 Παρόλα αυτά, με βάση τις έρευνες που έχουν συμπεριληφθεί στη μετα-ανάλυση, 

διαπιστώνεται ότι έχει διεξαχθεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνών, οι οποίες 

διερευνούσαν ξεχωριστά την επίδραση του κάθε ενός από τους οκτώ παράγοντες 

ποιοτικής διδασκαλίας  του ΔΜΕΑ ή έρευνες που εξέταζαν περισσότερους από ένα 

παράγοντες του ΔΜΕΑ.  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε για όλους τους παράγοντες διψήφιος 

αριθμός ερευνών (ο αριθμός των ερευνών ανά παράγοντα κυμαινόταν από 12 μέχρι 78).   

Επίσης, εντοπίστηκαν έρευνες από διάφορες χώρες του κόσμου και κυρίως, έρευνες που 

ΧΡ
ΙΣΤ
ΙΑΝ

Α Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΦΟ
ΡΟ
Υ



130 

 

έγιναν σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.  Παράλληλα, οι έρευνες που 

εξέταζαν τους παράγοντες του δυναμικού μοντέλου αφορούσαν τόσο την πρωτοβάθμια 

όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Εντοπίστηκε όμως, και μικρός αριθμός ερευνών 

που αφορούσαν παιδιά, τα οποία φοιτούν στο νηπιαγωγείο και κάποιες άλλες που 

αφορούσαν φοιτητές πανεπιστημίου ή κολεγίου. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερευνών που εντοπίστηκαν σε σχέση με τους οκτώ παράγοντες του δυναμικού μοντέλου 

εξέταζαν την επίδραση των παραγόντων αυτών στα γνωστικά μαθησιακά αποτελέσματα 

των μαθητών.  Πολύ μικρός ήταν ο αριθμός των ερευνών που εξέταζαν την επίδραση των 

οκτώ παραγόντων στα μαθησιακά αποτελέσματα συναισθηματικού τύπου, ενώ ακόμα 

λιγότερες ήταν οι έρευνες που αφορούσαν τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

ψυχοκινητικού τομέα  ή αποτελέσματα που σχετίζονταν με τη συμπεριφορά των μαθητών. 

Αναφορικά με το είδος των ερευνών, η πλειοψηφία των ερευνών που εντοπίστηκαν σε 

σχέση με τους οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ ήταν διαχρονικές ή εξέταζαν την επίδραση 

των παραγόντων αυτών σε μια μόνο χρονική στιγμή.  Ελάχιστες ήταν οι πειραματικές 

έρευνες που εντοπίστηκαν για τους οκτώ παράγοντες, με εξαίρεση τη μοντελοποίηση της 

διδασκαλίας (περίπου οι μισές έρευνες που εντοπίστηκαν ήταν πειραματικές) και το 

μαθησιακό περιβάλλον της τάξης (περίπου μία στις τέσσερις έρευνες που εντοπίστηκαν 

ήταν πειραματικές). Παράλληλα, και οι οκτώ παράγοντες του δυναμικού μοντέλου 

φάνηκαν να έχουν μέτριο βαθμό επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα 

αυτό θεωρείται ικανοποιητικό αν ληφθεί υπόψη ότι ερμηνεύουν ένα σημαντικό ποσοστό 

από το συνολικό 25% της απόκλισης στο επίπεδο της τάξης.  Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι 

έρευνες που γίνονται στο χώρο της εκπαίδευσης παρουσιάζουν βαθμούς επίδρασης, οι 

οποίοι δεν είναι μεγάλου μεγέθους (Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010; Cronbach, 

1990). 

 Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη μετα-ανάλυση ήταν ότι οι 

παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας του δυναμικού μοντέλου έχουν γενική επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  Συγκεκριμένα, μέσα από την πολυ-επίπεδη ανάλυση των 

δεδομένων της μετα-ανάλυσης φάνηκε ότι οι παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας 

του ΔΜΕΑ ασκούν επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Η επίδραση αυτή είναι 

ανεξάρτητη από τη χώρα διεξαγωγής της έρευνας, από την ηλικία των μαθητών και από το 

είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που εξετάζεται.   Ένας μόνο παράγοντας φάνηκε 

να έχει επίδραση σε όλα τα αποτελέσματα, αλλά ο βαθμός επίδρασής του να αυξάνεται, 

όταν μετρούμε αποτελέσματα συναισθηματικού τύπου. Επιπλέον, ως προς την ηλικία των 

παιδιών φάνηκε ότι ένας από τους παράγοντες έχει διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα.  

Συγκεκριμένα, ο παράγοντας της χρήσης εμπεδωτικών ασκήσεων φάνηκε να είναι πιο 
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σημαντικός για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στοιχείο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, αφού ο παράγοντας αυτός συνάδει με το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας.  

Παρόμοιο συμπέρασμα για τον παράγοντα της χρήσης εμπεδωτικών ασκήσεων έχει 

προκύψει επίσης από μια προγενέστερη έρευνα που έγινε στην Κύπρο, σύμφωνα με την 

οποία η εφαρμογή είναι σημαντικότερη για τα μικρότερα παιδιά (Kyriakides & Creemers, 

2009).    

 Επιπλέον, μέσα από την πολυ-επίπεδη ανάλυση των δεδομένων της μετα-

ανάλυσης, φάνηκε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που διαφοροποιεί την επίδραση των 

οκτώ παραγόντων του ΔΜΕΑ στα αποτελέσματα των μαθητών είναι το είδος της έρευνας.  

Αναλυτικότερα, φάνηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου διενεργείται έρευνα ακραίων 

περιπτώσεων, οι οκτώ παράγοντες παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης.  Η 

σημασία του αποτελέσματος αυτού όμως, μπορεί να αμφισβητηθεί αν λάβει κανείς υπόψη 

τις σοβαρές αδυναμίες του συγκεκριμένου τύπου έρευνας (Robson, 2003).  Παράλληλα, η 

πολυ-επίπεδη ανάλυση έδειξε ότι δύο από τους παράγοντες του δυναμικού μοντέλου 

παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό επίδρασης, όταν η έρευνα που διενεργείται είναι 

πειραματική (η μοντελοποίηση και το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης), ενώ άλλοι δύο 

παράγοντες παρουσιάζονται πιο σημαντικοί όταν η έρευνα που διενεργείται είναι 

διαχρονική (η δόμηση της διδασκαλίας και η διαχείριση του μαθησιακού χρόνου). 

Επομένως, φαίνεται ότι όταν εξετάζεται ο βαθμός επίδρασης κάποιων παραγόντων είναι 

απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη το είδος της έρευνας που έγινε.  Για παράδειγμα, όταν 

συγκρίνουμε την επίδραση δύο παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, οι οποίοι 

εξετάστηκαν μέσα από διαφορετικά είδη έρευνας (και ειδικότερα αν ο ένας από αυτούς 

εξετάστηκε μέσα από πειραματική έρευνα και ο άλλος όχι), δυνατό να οδηγηθούμε σε 

λάθος συμπεράσματα. Υποδεικνύει επίσης, ότι οι ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ, ίσως, 

πρέπει να διεξάγουν διαχρονικές ή πειραματικές έρευνες, όταν εξετάζουν τη σημασία των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στα αποτελέσματα των μαθητών.   

 Παράλληλα, μέσα από τη μετα-ανάλυση εντοπίστηκαν επτά παράγοντες που δε 

συμπεριλαμβάνονται στο ΔΜΕΑ.  Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι περισσότερες έρευνες που 

αφορούσαν τους συγκεκριμένους παράγοντες ήταν πειραματικές ή ψευδο-πειραματικές.  Ο 

βαθμός επίδρασης των τριών από τους επτά αυτούς παράγοντες που εντοπίστηκαν ήταν 

πολύ μικρός, γεγονός που δικαιολογεί τη μη συμπερίληψή τους στο δυναμικό μοντέλο.  

Επίσης δύο από τους παράγοντες αυτούς, παρόλο που φάνηκε να έχουν σημαντική 

επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα, εντοπίστηκε μόνο μια έρευνα, η οποία να 

εξετάζει τη σημασία τους. Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι χρειάζονται περαιτέρω 

έρευνες για διερεύνηση του πραγματικού βαθμού επίδρασής τους στην επίδοση των 
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μαθητών. Επομένως, η συμπερίληψη των δύο αυτών παραγόντων στο δυναμικό μοντέλο 

δε στοιχειοθετείται με βάση τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης.   

 Από την άλλη, δύο από τους νέους παράγοντες που εντοπίστηκαν φάνηκαν να 

έχουν σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Πρόκειται για τον παράγοντα 

«προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης» και τον παράγοντα «χρήση των 

εννοιολογικών χαρτών».  Η σημασία της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης ενισχύεται και από 

το γεγονός ότι εντοπίστηκε σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνών, οι οποίες διερευνούσαν την 

επίδρασή της στα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι, ο συγκεκριμένος παράγοντας 

συμπεριλήφθηκε στην πολυ-επίπεδη ανάλυση των δεδομένων της μετα-ανάλυσης. Εκείνο 

που προέκυψε από τη χρήση της πολυεπίπεδης ανάλυσης είναι καταρχήν ότι η αυτο-

ρυθμιζόμενη μάθηση, όπως και οι παράγοντες του δυναμικού μοντέλου, έχει γενική 

επίδραση στην επίδοση των μαθητών. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η επίδρασή της δε 

διαφοροποιείται ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα που εξετάζεται, ούτε ως προς τη χώρα 

διεξαγωγής της έρευνας.  Ωστόσο, και αυτός ο παράγοντας φαίνεται να έχει 

διαφοροποιημένη επίδραση ως προς την ηλικία των παιδιών.  Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι 

η σημασία της προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης αυξάνεται καθώς μεγαλώνουν 

τα παιδιά, αποτέλεσμα που υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές (βλέπε για 

παράδειγμα Tynjälä, 1999).  Παράλληλα, φάνηκε ότι όταν ο παράγοντας αυτός εξετάζεται 

με τη χρήση πειραματικής ή ψευδο-πειραματικής έρευνας, τότε παρουσιάζει μεγαλύτερο 

βαθμό επίδρασης.  

 Για τον παράγοντα της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών εντοπίστηκε πολύ 

μικρός αριθμός ερευνών, αλλά φάνηκε να έχει το μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης από τους 

νέους παράγοντες που εντοπίστηκαν.  Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, καθώς 

και το γεγονός ότι τόσο η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης όσο και η χρήση των 

εννοιολογικών χαρτών συνάδουν με την εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας, 

διαμορφώθηκε η υπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι δύο παράγοντες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για επέκταση του ΔΜΕΑ.  Για έλεγχο της υπόθεσης αυτής σχεδιάστηκε 

η δεύτερη φάση της έρευνας, η οποία αφορούσε τη διεξαγωγή μιας διαχρονικής έρευνας.  

Στόχος ήταν να εξεταστεί η σημασία των δύο συγκεκριμένων παραγόντων στην επίδοση 

των μαθητών στα μαθηματικά στο συγκείμενο της Κύπρου και να διαπιστωθεί αν 

πράγματι οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του 

δυναμικού μοντέλου στο επίπεδο της τάξης.   

 Αρχικά έγινε μια πιλοτική έρευνα, κατά την οποία διενεργήθηκαν παρατηρήσεις σε 

τάξεις για τα μαθήματα των ελληνικών, των μαθηματικών και της επιστήμης. Μέσα από 

την πιλοτική έρευνα εγκυροποιήθηκε το όργανο παρατήρησης που θα χρησιμοποιείτο για 
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την παρατήρηση των εκπαιδευτικών του δείγματος στην τάξη, κατά τη διεξαγωγή της 

κύριας φάσης της διαχρονικής έρευνας. Φάνηκε επίσης, ότι οι πέντε διαστάσεις 

αποτελεσματικότητας αξίζει να λαμβάνονται υπόψη, όταν μετριέται η επίδραση του 

παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Εκείνο επίσης που προέκυψε 

από την πιλοτική έρευνα είναι ότι σε όλα τα μαθήματα, στα οποία έγινε παρακολούθηση 

(28 μαθήματα ελληνικών, 10 μαθήματα μαθηματικών, 10 μαθήματα επιστήμης) δεν 

παρατηρήθηκε η χρήση των εννοιολογικών χαρτών από τους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο 

αυτό ο παράγοντας χρήση των εννοιολογικών χαρτών δε λήφθηκε υπόψη κατά τη 

διεξαγωγή της κύριας φάσης της διαχρονικής έρευνας, η οποία επικεντρώθηκε τελικά μόνο 

στον παράγοντα της προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η σημασία της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών για τα μαθησιακά 

αποτελέσματα αξίζει να διερευνηθεί σε άλλες χώρες ή/και βαθμίδες εκπαίδευσης.   

 Επομένως, στη φάση της διαχρονικής έρευνας, διερευνήθηκε σε ποιο βαθμό η 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης βελτιώνει το ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης.  

Αναλυτικότερα, στόχος ήταν να διαπιστωθεί πόσο επιπλέον ποσοστό της διασποράς των 

επιδόσεων εξηγεί ο παράγοντας της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, από τους 

οκτώ παράγοντες στο επίπεδο της τάξης (value-added).   Εκείνο που προέκυψε από την 

πολυ-επίπεδη ανάλυση των δεδομένων της διαχρονικής έρευνας είναι ότι τρεις από τις 

διαστάσεις της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (η συχνότητα, η ποιότητα και η 

διαφοροποίηση) είναι σημαντικές και εξηγούν επιπλέον μέρος της διασποράς της επίδοσης 

στα μαθηματικά  από τους οκτώ παράγοντες.  Φάνηκε επίσης ότι ο βαθμός επίδρασης της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης είναι της ίδιας τάξης με το βαθμό επίδρασης των παραγόντων 

του ΔΜΕΑ.  Επομένως, παρόλο που, με βάση τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης ο 

συγκεκριμένος παράγοντας φάνηκε να έχει σχετικά μεγαλύτερη επίδραση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα από τους οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ, εντούτοις αυτό ίσως οφειλόταν στο 

γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες που εντοπίστηκαν σε σχέση με την προώθηση της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης ήταν πειραματικές.  Επομένως, τα αποτελέσματα της 

διαχρονικής έρευνας υποδεικνύουν ότι ο παράγοντας της προώθησης της αυτο-

ρυθμιζόμενης μάθησης αξίζει να προστεθεί στο δυναμικό μοντέλο.   

 Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία των πέντε διαστάσεων των οκτώ 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ δεν έγινε κατορθωτό να εξεταστεί 

μέσα από τη μετα-ανάλυση, λόγω του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών που 

εντοπίστηκαν μετρούσαν μόνο τη διάσταση της συχνότητας.  Ωστόσο, η σημασία των 

πέντε διαστάσεων φάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα της διαχρονικής έρευνας, τόσο για 

τους οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ, όσο και για τον παράγοντα της προώθησης της 
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αυτορυθμιζόμενης μάθησης που προστέθηκε στο μοντέλο.  Καταρχήν, τα εναλλακτικά 

μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν την επίδραση της κάθε διάστασης 

ξεχωριστά, φάνηκαν να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 

αρχικό μοντέλο 1.  Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φάνηκε να ισχύει για τις διαστάσεις 

όλων των παραγόντων (των οκτώ παραγόντων του ΔΜΕΑ και του παράγοντα της 

προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης) που είχαν συμπεριληφθεί στην πολυ-επίπεδη 

ανάλυση.  Παράλληλα, φάνηκε ότι κάποιοι από τους οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ έχουν 

σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών μόνο ως προς κάποιες διαστάσεις 

αποτελεσματικότητας, ενώ ως προς κάποιες άλλες διαστάσεις όχι.  Αυτό φάνηκε να ισχύει 

και για την προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, αφού μόνο τρεις από τις 

διαστάσεις του (η συχνότητα, η ποιότητα και η διαφοροποίηση) είχαν σημαντική επίδραση 

στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Επομένως, φαίνεται ότι μια έρευνα μπορεί να οδηγηθεί σε 

λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία κάποιου παράγοντα όταν εξετάζει τον 

παράγοντα αυτό μονοδιάστατα.   

 Ανακεφαλαιώνοντας την πιο πάνω συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, φαίνεται ότι οι παράγοντες του ΔΜΕΑ είναι σημαντικοί για την επίτευξη 

αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Παράλληλα, φαίνεται ότι ο παράγοντας της προώθησης 

της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αξίζει να ληφθεί υπόψη για επέκταση του ΔΜΕΑ στο 

επίπεδο της τάξης.  Κλείνοντας την εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου εκείνο που 

προκύπτει είναι το ερώτημα του ποιες επιπτώσεις έχουν τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, τόσο για το θεωρητικό υπόβαθρο της ΕΕΑ, όσο και για την εκπαιδευτική 

πολιτική σε σχέση με τη διδασκαλία.  Τα  συγκεκριμένα ερωτήματα θα απαντηθούν στη 

συνέχεια. 

   

Συνεισφορά της έρευνας στον τομέα της ΕΕΑ 

Ο εντοπισμός των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας μέσα από τη μετα-

ανάλυση και ο έλεγχος της σημασίας τους στο συγκείμενο της Κύπρου, μέσα από την 

εμπειρική διαχρονική έρευνα, συμβάλλει στην εξεύρεση τρόπων επέκτασης του ΔΜΕΑ 

στο επίπεδο της τάξης. Έτσι, η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

θεωρητικής βάσης της ΕΕΑ, μέσα από την ανάπτυξη ενός εγκυρότερου και πληρέστερου 

θεωρητικού πλαισίου μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της 

τάξης.  

 Αναλυτικότερα, μέσα από τη μετα-ανάλυση, πέρα από την εγκυροποίηση της 

σημασίας των οκτώ παραγόντων του δυναμικού μοντέλου, διαφάνηκε παράλληλα η 

δυνατότητα διεύρυνσης του δυναμικού μοντέλου με την εισαγωγή ενός νέου παράγοντα, 
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εκείνου της προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αναλυτικότερα, ο 

συγκεκριμένος παράγοντας φάνηκε να έχει σχετικά ψηλό βαθμό επίδρασης στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, αντίστοιχο με το βαθμό επίδρασης που φάνηκαν να έχουν οι οκτώ 

παράγοντες του δυναμικού μοντέλου.  Επιπλέον, εντοπίστηκαν αρκετές έρευνες, οι οποίες 

εξέταζαν την επίδρασή του στην επίδοση των μαθητών. Η σημασία του συγκεκριμένου 

αποτελέσματος ενισχύεται από το γεγονός ότι ο παράγοντας αυτός συνάδει με τις αρχές 

του εποιδομητισμού. Στα τρία αυτά στοιχεία στηρίχθηκε η απόφαση για διεξαγωγή 

διαχρονικής έρευνας, με στόχο τη διερεύνηση της σημασίας της προώθησης της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης στην επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας στα μαθηματικά.  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής έρευνας επιβεβαίωσαν τη σημασία του συγκεκριμένου 

παράγοντα, αφού κατέδειξαν ότι ο παράγοντας αυτός μπορεί να ερμηνεύσει μέρος της 

απόκλισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Συγκεκριμένα, τρεις από τις διαστάσεις της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης, οι διαστάσεις της συχνότητας, της ποιότητας και της 

διαφοροποίησης, φάνηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των 

μαθητών του δείγματος της παρούσας έρευνας στα μαθηματικά.   

 Αναλυτικότερα, η πολυεπίπεδη ανάλυση των δεδομένων της διαχρονικής έρευνας 

κατέδειξε ότι κάθε φορά που προστίθετο στο αρχικό μοντέλο μια από τις τρεις 

προαναφερθέντες διαστάσεις της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, το μοντέλο παρουσίαζε 

βελτίωση που κυμαινόταν γύρω στο 1.4%.  Για παράδειγμα, όταν στο αρχικό μοντέλο που 

μετρούσε την επίδραση της διάστασης της συχνότητας των οκτώ παραγόντων του 

δυναμικού μοντέλου εισήχθη και η διάσταση της συχνότητας της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης, τότε το μοντέλο μπορούσε να ερμηνεύσει επιπλέον 1.7% της απόκλισης της 

επίδοσης των μαθητών. Με τον ίδιο τρόπο, όταν στο μοντέλο που μετρούσε τη διάσταση 

της ποιότητας των οκτώ παραγόντων προστέθηκε η διάσταση της ποιότητας της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης, το μοντέλο μπορούσε να ερμηνεύσει επιπλέον 1.1%.  Επίσης, 

όταν στο αρχικό μοντέλο που μετρούσε την επίδραση της διάστασης της διαφοροποίησης 

των οκτώ παραγόντων του δυναμικού μοντέλου προστέθηκε η διάσταση της 

διαφοροποίησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, τότε το μοντέλο ερμήνευε επιπλέον 

1.3%.  Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί βέβαια ότι το 1.4% περίπου που ερμηνεύει η 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης είναι πολύ μικρό ποσοστό και επομένως ο 

συγκεκριμένος παράγοντας δεν θα πρέπει να θεωρείται σημαντικός για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Ωστόσο, το συγκεκριμένο επιχείρημα αντικρούεται, αν 

ληφθεί υπόψη ο παράγοντας αυτός ουσιαστικά ερμηνεύει περίπου το 1.4% από το 21.3% 

της συνολικής απόκλισης στο επίπεδο της τάξης. Επομένως, φαίνεται ότι ένας 

αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, πέρα από τις δεξιότητες που έχουν αναφερθεί στην 
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προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να έχει και τη δεξιότητα να προωθεί την ανάπτυξη της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης στους μαθητές του.   

 Πέρα από τον παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης,  πρέπει να σημειωθεί ότι 

από τη μετα-ανάλυση είχε προκύψει ακόμα ένας παράγοντας, ο παράγοντας της χρήσης 

των εννοιολογικών χαρτών, ο οποίος φάνηκε ότι πιθανόν να είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι ο συγκεκριμένος 

παράγοντας είχε ένα αρκετά ψηλό βαθμό επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Ωστόσο, εντοπίστηκαν μόνο τρεις έρευνες οι οποίες να διερευνούσαν την επίδραση του 

συγκεκριμένου παράγοντα στα μαθησιακά αποτελέσματα, οι οποίες ήταν και οι τρεις 

πειραματικές.  Το γεγονός αυτό ίσως εξηγεί το μεγάλο βαθμό επίδρασης του 

συγκεκριμένου παράγοντα, αφού μέσα από την πολυ-επίπεδη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης φάνηκε ότι γενικότερα οι πειραματικές έρευνες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερους βαθμούς επίδρασης στην επίδοση.  Επομένως, αρχικά 

κρίθηκε αναγκαίο να διαπιστωθεί κατά πόσο ο ψηλός βαθμός επίδρασης των 

εννοιολογικών χαρτών που είχε προκύψει μέσα από τη μετα-ανάλυση ήταν ο πραγματικός, 

δηλαδή κατά πόσο η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα μπορούσε να επιβεβαιωθεί 

μέσα από τη διαχρονική έρευνα.  Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 4, στα 

πλαίσια της πιλοτικής έρευνας δεν παρατηρήθηκε η χρήση του συγκεκριμένου παράγοντα 

από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος.  Επομένως, η σημασία της χρήσης των 

εννοιολογικών χαρτών αξίζει να διερευνηθεί σε άλλες χώρες ή/και βαθμίδες. 

 Παράλληλα, η συνεισφορά της παρούσας έρευνας στη θεωρητική επέκταση του 

τομέα της ΕΕΑ εστιάζεται στον εντοπισμό παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που 

εμπίπτουν στην εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, η μετα-

ανάλυση, αλλά και η διαχρονική έρευνα επιβεβαίωσαν τη σημασία των παραγόντων 

ποιοτικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ που συνάδουν με τον εποικοδομητισμό.  Πέρα όμως 

από αυτό διαφάνηκε η σημασία ενός νέου παράγοντα που συνάδει με τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, του παράγοντα της  προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  Η αξία του 

συγκεκριμένου αποτελέσματος ενισχύεται από το γεγονός ότι τα μοντέλα μέτρησης της 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας που υπάρχουν ήδη στο χώρο της ΕΕΑ, όπως είναι και 

το ΔΜΕΑ, φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα μοντέλα της άμεσης και της 

ενεργούς διδασκαλίας και λιγότερη στον εποικοδομητισμό (Creemers, 1994; Scheerens, 

1992; Stringfield & Slavin, 1992) .  Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι η έρευνα 

για την ΕΑ εστιάζει το ενδιαφέρον της (ιδιαίτερα μέχρι πρόσφατα) στη διερεύνηση της 

επίδρασης παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας που σχετίζονται με την άμεση και 

την ενεργό διδασκαλία (Scheerens & Bosker, 1997), αφού αρκετοί από τους παράγοντες 
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που σχετίζονται με τον εποικοδομητισμό (όπως για παράδειγμα η μεταγνώση) είναι 

δύσκολο να μετρηθούν.  Έτσι, παρόλο που γίνονται θεωρητικές συζητήσεις στο χώρο της 

ΕΕΑ για τη σημασία των «νέων» θεωριών μάθησης (Creemers, 2006), εντούτοις οι 

έρευνες που έγιναν για αξιοποίησή αυτών των θεωριών στη διδασκαλία είναι λίγες.  

Επομένως, το γεγονός ότι στα πλαίσια της παρούσας έρευνας έχει εντοπιστεί ένας 

παράγοντας αποτελεσματικής διδασκαλίας που συνάδει με τον εποικοδομητισμό, και 

ταυτόχρονα έχει ελεγχθεί η σημασία του μέσα από εμπειρική έρευνα, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό.  Παρόλα αυτά, υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν πιο συστηματικά και άλλοι 

παράγοντες που σχετίζονται με τον εποικοδομητισμό από τους ερευνητές της ΕΕΑ.  Με 

τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατό να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι «νέες» θεωρίες 

μάθησης και να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των διαδικασιών στο επίπεδο της τάξης (De Jager, Reezigt & 

Creemers, 2002; Shavelson & Towne, 2002). 

 Επιπλέον, τόσο τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης όσο και τα αποτελέσματα της 

διαχρονικής έρευνες φανερώνουν ότι οι παράγοντες που συνάδουν με τα μοντέλα της 

άμεσης και ενεργούς διδασκαλίας και οι παράγοντες που συνάδουν με την εποικοδομητική 

προσέγγιση της διδασκαλίας μπορούν να συνδυαστούν.  Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί με βάση τρία στοιχεία που έχουν προκύψει από την παρούσα έρευνα.  

Καταρχήν από το γεγονός ότι, παράγοντες όπως οι τεχνικές των ερωτήσεων και η δόμηση 

της διδασκαλίας (οι οποίοι συνάδουν με την άμεση και ενεργή διδασκαλία), καθώς και 

παράγοντες όπως ο προσανατολισμός, η μοντελοποίηση της διδασκαλίας και η προώθηση 

της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (οι οποίοι συνάδουν με τον εποικοδομητισμό) έχουν 

σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Παράλληλα, με βάση τα 

αποτελέσματα της διαχρονικής έρευνας φάνηκε ότι παράγοντες και από τις δύο 

προσεγγίσεις επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την επίδοση των παιδιών.   

 Κατά δεύτερο, η μετα-ανάλυση έδειξε ότι ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας, που συνάδουν και με τις δύο προσεγγίσεις, δεν 

επηρεάζονται από το είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, αφού απορρίπτει την αντίληψη που επικρατεί ότι με την ανάπτυξη 

των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων σχετίζονται μόνο οι παράγοντες που συνάδουν με 

την άμεση και ενεργό διδασκαλία, ενώ με την ανάπτυξη των ανώτερων γνωστικών 

λειτουργιών και δεξιοτήτων σχετίζονται μόνο οι παράγοντες που συνάδουν με τον 

εποικοδομητισμό (Bransford et al., 2000; Brown et al., 1989; Greeno et al.,  1996; Mayer, 

2004). Αντίθετα, μέσα από την παρούσα έρευνα φάνηκε ότι παράγοντες και των δύο 

προσεγγίσεων είναι σημαντικές, για την ανάπτυξη τόσο των βασικών όσο και των 
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ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων.  Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα  

μιας έρευνας των Creemers et al. (1997) σύμφωνα με τα οποία, παράγοντες που συνάδουν 

με την άμεση διδασκαλία φάνηκαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μετα-γνωστικών 

δεξιοτήτων. 

 Τρίτο, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος δεν ήταν αποτελεσματικοί μόνο ως προς παράγοντες της μιας ή της άλλης 

προσέγγισης.  Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ήταν αποτελεσματικοί ως προς όλους 

τους παράγοντες. Για παράδειγμα εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που εντοπίστηκαν να 

οργανώνουν δραστηριότητες μοντελοποίησης της διδασκαλίας ή προωθούσαν την 

αυτορυθμιζόμενη μάθηση (παράγοντες που σχετίζονται με τον εποικοδομητισμό) 

παράλληλα, δομούσαν τη διδασκαλία τους και διαχειρίζονταν αποτελεσματικά το 

μαθησιακό χρόνο (παράγοντες που σχετίζονται με την άμεση και την ενεργή διδασκαλία).   

Το στοιχείο αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαφοροποιημένη 

αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αποτελεσματικοί ως 

προς ένα κριτήριο και μη αποτελεσματικοί ως προς άλλο (Campell et al., 2004; Kyriakides 

& Tsangaridou, 2004; Strand, 2010).  Εκείνο που διαφοροποιούν οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί είναι τη διδακτική τους συμπεριφορά, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις 

διαφορετικές ανάγκες των μαθητών τους (Κουτσελίνη2001; Kyriakides & Creemers, 

2006).  Για παράδειγμα, οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί αναμένεται όχι μόνο να δομούν 

τη διδασκαλία τους, αλλά και να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές μαθησιακές και 

συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους, παρέχοντας περισσότερες δραστηριότητες 

δόμησης στις ομάδες των μαθητών που τις χρειάζονται (για παράδειγμα στους μαθητές με 

χαμηλή επίδοση).    

 Επομένως, η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην ενίσχυση της άποψης ότι υπάρχει 

ανάγκη για συνδυαστική αξιοποίησή των δύο προσεγγίσεων, μια άποψη που 

υποστηρίζεται την τελευταία δεκαετία από αρκετούς ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ 

(Creemers, 2006; Creemers & Kyriakides, 2008; De Jager, 2002; Houtveen, Van der Grift 

& Creemers, 2004). Η πρόκληση βρίσκεται στην ισοζυγισμένη αξιοποίησή τους, ώστε ο 

συγκερασμός τους να έχει θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Για την αντιμετώπιση 

αυτής της πρόκλησης είναι απαραίτητο να γίνουν και άλλες έρευνες, κυρίως, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, για τον εντοπισμό και άλλων παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας 

που συνάδουν με τη θεωρία της εποικοδόμησης. 

 Επίσης, μέσα από την παρούσα έρευνα φάνηκε ότι υπάρχει ανάγκη να 

διασαφηνιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι παράγοντες του ΔΜΕΑ.  Συγκεκριμένα, φάνηκε 

ότι ο παράγοντας προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης εμπεριέχει κάποια στοιχεία 
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από τον παράγοντα της μοντελοποίησης, αλλά και από τον παράγοντα της αξιολόγησης.  

Ο πιο ξεκάθαρος ο ορισμός των παραγόντων θα βοηθήσει στη καλύτερη διερεύνηση του 

βαθμού επίδρασης των παραγόντων αυτών, αλλά και στην καλύτερη ερμηνεία και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ερευνών (Bosker & Scheerens, 1997). 

 Από τις δύο φάσεις της έρευνας έχουν προκύψει κάποια επιπλέον συμπεράσματα 

τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Ειδικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μετα-ανάλυση 

Σε προηγούμενες παραγράφους της παρούσας διατριβής έχουν αναφερθεί τα βασικά 

πλεονεκτήματα της διεξαγωγής ποσοτικών συνθέσεων των ερευνών της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας (δες κεφάλαιο 3), τα οποία προκύπτουν και στην παρούσα έρευνα.  

Συγκεκριμένα, τονίστηκε καταρχήν, η σημασία της διεξαγωγής μετα-ανάλυσης για το 

συγκερασμό των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων ερευνών που γίνονται σε διάφορες 

χώρες, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός επίδρασης διάφορων παραγόντων 

αποτελεσματικότητας ή παρεμβατικών προγραμμάτων σε κάποιες άλλες μεταβλητές 

(Hunter & Schmidt, 1994; Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010). Έτσι, οι 

διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα μιας 

μετα-ανάλυσης για διαμόρφωση αποδοτικότερης πολιτικής, αλλά και τα άτομα που 

εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα 

μιας μετα-ανάλυσης για βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.  Ιδιαίτερα την τελευταία 

δεκαετία υποστηρίζεται ολοένα σε μεγαλύτερο βαθμό η ανάγκη για ανάπτυξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία όχι μόνο να αξιοποιεί τη θεωρία (theory driven), αλλά 

και να στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα  (evidence-based policy) (Creemers & 

Kyriakides, 2012;  Slavin, 2002). Αυτό εξάλλου φαίνεται να αποτελεί και προτεραιότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες προκηρύξεις ερευνητικών 

προγραμμάτων (EAC/26/2009).  Τονίστηκε επίσης, η σημασία της διεξαγωγής μετα-

αναλύσεων, ώστε να εντοπιστούν παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

δημιουργία μιας νέας θεωρίας ή για την επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας θεωρίας. 

Παράλληλα, επισημάνθηκε η συνεισφορά της μετα-ανάλυσης στο σχεδιασμό μελλοντικών 

ερευνών, στοιχείο που επίσης αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα (Hedges & Olkin, 

1985).  Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί η μετα-ανάλυση μπορεί να συμβάλει στη διόρθωση 

των παρανοήσεων ή λανθασμένων συμπερασμάτων, τα οποία δυνατό να προκύπτουν από 

διαφόρων μορφών σφάλματα που πιθανόν να έχει μια έρευνα (όπως για παράδειγμα το 

σφάλμα στη δειγματοληψία) (Hunter and Schmidt, 2004).  
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 Η μετα-ανάλυση που διενεργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας ωστόσο, 

μπορεί να συμβάλει παράλληλα, στη μεθοδολογική ανάπτυξη του τομέα της ΕΕΑ, αφού 

διαφοροποιείται μεθοδολογικά από προηγούμενες μετα-αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί 

στο χώρο της ΕΑ.  Συγκεκριμένα, η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή τη 

μετα-ανάλυσης που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, είναι πρωτότυπη.  Για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε ως βάση ένα συγκεκριμένο 

θεωρητικό πλαίσιο, το δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, τόσο για 

την οργάνωση και την ταξινόμηση των παραγόντων της μετα-ανάλυσης, όσο και για την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων.   Έτσι, τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκαν για έλεγχο της σημασίας των παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας του δυναμικού μοντέλου και παράλληλα προέκυψαν διάφορα ερωτήματα που 

σχετίζονταν με τις δυνατότητες διεύρυνσης του μοντέλου. Συγκεκριμένα, προέκυψε το 

ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να επεκταθεί το δυναμικό μοντέλο στο επίπεδο της 

τάξης με την προσθήκη δύο νέων παραγόντων, της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης και της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών. Έτσι, η μετα-ανάλυση που έχει 

διενεργηθεί στην πρώτη φάση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε τη βάση για το 

σχεδιασμό μιας διαχρονικής έρευνας, ώστε να απαντηθούν εμπειρικά τα συγκεκριμένα 

ερωτήματα. Επομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μέσα από τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση διεξαγωγής μετα-ανάλυσης, έγινε κατορθωτό όχι μόνο να συνοψιστούν τα 

αποτελέσματα ποικίλων ερευνών σχετικά με τους παράγοντες αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, αλλά παράλληλα να εξεταστεί συστηματικά η εγκυρότητα ενός θεωρητικού 

μοντέλου και να διαπιστωθούν τρόποι για επέκτασή του.  Με τον τρόπο αυτό, η 

συγκεκριμένη προσέγγιση συμβάλλει στην ανάπτυξη και επέκταση θεωριών στον τομέα 

της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.   

 Παράλληλα, στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, όπου η μετα-ανάλυση 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του δυναμικού μοντέλου στο επίπεδο της 

τάξης, κατέστει δυνατό να εξεταστεί κατά πόσο ισχύει ο ισχυρισμός των Cremmers και 

Kyriakides (2008) ότι η επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι 

γενικής φύσης.  Συγκεκριμένα, εξετάστηκε κατά πόσο ο βαθμός επίδρασης των οκτώ 

παραγόντων του μοντέλου, αλλά και των νέων παραγόντων που προέκυψαν εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας (για παράδειγμα, της χώρας στην οποία διεξάγεται, 

της ηλικίας των παιδιών, του τύπου της έρευνας, του είδους των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων).   Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 4, η γενική φύση τόσο των 

παραγόντων του δυναμικού μοντέλου όσο και του παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης, υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης, αφού η επίδραση των 
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εννέα παραγόντων δε φάνηκε να διαφοροποιείται ως προς τη χώρα διεξαγωγής της 

έρευνας ή ως προς το είδος των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Εξαίρεση αποτέλεσε η 

στατιστικά σημαντική διαφορά που εντοπίστηκε στην επίδραση του παράγοντα 

«μαθησιακό περιβάλλον της τάξης», όπου φάνηκε ότι η επίδρασή του αυξάνεται όταν 

μετρούνται μαθησιακά αποτελέσματα συναισθηματικού τύπου.  Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα δείχνει ότι για την επίτευξη συναισθηματικών στόχων είναι ακόμα πιο 

σημαντικό ο εκπαιδευτικός να προωθεί  την αλληλεπίδραση των ατόμων που συμμετέχουν 

στη μαθησιακή διαδικασία (τόσο των μαθητών μεταξύ τους, όσο και των μαθητών και του 

ίδιου του εκπαιδευτικού).  Το συγκεκριμένο στοιχείο ενισχύεται από την εκπαιδευτική 

έρευνα (Fraser, 1994).  Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο Shulman (1986) η έρευνα 

σχετικά με το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης έχει δείξει ότι η επίδραση του 

εκπαιδευτικού στους μαθητές του, καθορίζεται από την ψυχο-συναισθηματική αντίδραση 

των μαθητών στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού.  Παράλληλα, ο Shuell (1993) 

υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τις 

κοινωνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη είναι σημαντικός για την 

ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση. 

 Παράλληλα, τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης κατέδειξαν ότι κάποιοι από τους 

παράγοντες αποτελεσματικότητας έχουν διαφοροποιημένη επίδραση ανάλογα με το είδος 

της έρευνας που διενεργείται, αφού δύο παράγοντες εμφάνιζαν μεγαλύτερο βαθμό 

επίδρασης, όταν η έρευνα ήταν πειραματική, ενώ δύο άλλοι παράγοντες εμφάνιζαν 

μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης όταν η έρευνα ήταν διαχρονική. Επομένως, κάποιος θα 

μπορούσε να ισχυριστεί ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν περισσότερο οι διαχρονικές 

έρευνες, αφού σε αυτό το είδος ερευνών μπορεί να παρατηρηθεί τι πραγματικά συμβαίνει 

στην εκπαίδευση, χωρίς την παρέμβαση του ερευνητή (Robson, 1993).  Επίσης, ο Wills 

(1992) και οι Teddlie και Reynolds (2000) τονίζουν, πως η σημασία των διαχρονικών 

ερευνών έγκειται στο ότι μπορούν να συνδέσουν τη μέτρηση της προόδου των μαθητών με 

τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αν οι έρευνες αυτές 

έχουν μεγάλη διάρκεια.   

Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει επίσης την ανάγκη συστηματικότερης 

αξιοποίησης των πειραματικών ερευνών στον τομέα της ΕΕΑ. Τα πλεονεκτήματα της 

πειραματικής έρευνας εστιάζονται στα εξής: (α) είναι ένας τρόπος εντοπισμού μεγάλου 

εύρους διασποράς και επομένως, μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή εγκυρότερων 

συμπερασμάτων για τη σημασία των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας και (β) 

είναι η μοναδική μορφή ερευνητικού σχεδιασμού που μπορεί να καταδείξει σχέσεις αιτίας 

– αιτιατού (οι άλλες μορφές εκπαιδευτικής έρευνας που χρησιμοποιούνται μπορούν μόνο 
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να καταλήξουν σε συνδέσεις – συσχετίσεις παραγόντων) (Robson, 2003).  Θα πρέπει να 

σημειωθεί ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί των πειραματικών 

ερευνών, αφού είναι δυνατό τα αποτελέσματά τους να υπερεκτιμούν τη σημασία ενός 

παράγοντα.  Συγκεκριμένα, πιθανόν ο βαθμός επίδρασης που εντοπίζεται μέσα από μια 

πειραματική έρευνα να μην αντικατοπτρίζει μόνο την επίδραση του παράγοντα που 

εξετάζεται, αλλά και την επίδραση που προκύπτει λόγω της στήριξης που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην πειραματική διαδικασία (Robson, 1993).  Το 

στοιχείο αυτό αποτελεί έναν από τους περιορισμούς στην εγκυρότητα των πειραματικών 

ερευνών έρευνας και συνεπώς στη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων τους.  Η επίδραση 

του συγκεκριμένου φαινομένου μπορεί να εξουδετερωθεί μόνο όταν η ομάδα ελέγχου τύχει 

της ίδιας προσοχής από τους ερευνητές, όπως και η κάθε πειραματική ομάδα (Creemers, 

Kyriakides & Sammons, 2010). Για το λόγο αυτό θα ήταν καλύτερο να διενεργηθούν 

πειραματικές έρευνες που μελετούν συνδυασμό παραγόντων (multi-treatment experimental 

studies).   Για παράδειγμα, θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα πείραμα στο οποίο μια ομάδα 

εκπαιδευτικών να δέχεται στήριξη, ώστε να χρησιμοποιεί τους οκτώ παράγοντες 

αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ και μια άλλη ομάδα να δέχεται στήριξη για τη 

χρήση των εννέα παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένου και 

του παράγοντα της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης).  Μέσα από τη σύγκριση 

των δύο ομάδων θα μπορούσε να διαπιστωθεί ο πραγματικός βαθμός επίδρασης του 

παράγοντα της  προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης στα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί 

ένα τέτοιο πρόγραμμα. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη αναπτυχθεί μια δυναμική προσέγγιση 

για τη διδασκαλία, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να δείξει τη σημασία του 

παράγοντα αυτού (Creemers & Kyriakides, 2012).   

 Από την πολυεπίπεδη ανάλυση της μετα-ανάλυσης διαπιστώθηκε επίσης, ότι 

κάποιοι παράγοντες εμφανίζουν διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα ως προς την 

ηλικία των παιδιών.  Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης και η μοντελοποίηση της διδασκαλίας είναι περισσότερο σημαντικοί παράγοντες 

για τα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ η χρήση εμπεδωτικών ασκήσεων είναι περισσότερο 

σημαντικός παράγοντας για τα μικρότερα παιδιά. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η αυτορυθμιζόμενη μάθηση παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά της 

τάξης του 0.15 (p<0.05), όταν αφορά παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακόμα 

μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική διαφορά, της τάξης του 0.24 (p<0.05), όταν αφορά 

φοιτητές κολλεγίου ή πανεπιστημίου.  Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τις θέσεις και 

άλλων ερευνητών (Harter, 1999; Paris & Paris, 2001; Tynjälä, 1999).   
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 Αναλυτικότερα, οι Paris και Paris (2001) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που φοιτούν 

στις μικρότερες τάξεις του σχολείου παρουσιάζουν δεξιότητες αυτορυθμιζόμενης μάθησης 

σε μικρότερο βαθμό από ότι τα παιδιά σε μεγαλύτερες τάξεις.  Αυτό δυνατό να οφείλεται 

σε παράγοντες, όπως είναι η ηλικία και η γνωστική ανάπτυξη που σχετίζεται με αυτήν, οι 

διαφορετικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες καθώς και το γεγονός 

ότι στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά έχουν διδαχτεί σε μικρότερο βαθμό αυτές τις 

δεξιότητες (Harter, 1999; Paris&Cunningham, 1996; Swanson, 1990).   Αυτό δεν 

ακυρώνει τη σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αντίθετα, το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι 

μια δεξιότητα που αναπτύσσεται και βελτιώνεται μέσα από την εκπαίδευση ενισχύει τη 

σημασία της προώθησής της από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα, οι 

Whitebread et al. (2009) υποστηρίζουν ότι τα μικρά παιδιά (μικρότερα από 6 ετών) 

μπορούν ήδη από μικρή ηλικία να αναπτύξουν και να εμφανίσουν κάποιες πρώιμες 

λειτουργίες που σχετίζονται με την αυτορυθμιζόμενη μάθηση, όταν η προώθηση των 

λειτουργιών αυτών γίνεται στο κατάλληλο πλαίσιο.  Για παράδειγμα, μέσα από έρευνες 

φάνηκε ότι τα μικρότερα παιδιά μπορούν να αξιολογήσουν τη δική τους επίδοση όταν τα 

έργα με τα οποία ασχολούνται είναι αυθεντικά, και επομένως έχουν νόημα για αυτά 

(Veenman et al., 2006).  Παράλληλα, άλλες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα μικρά παιδιά 

μπορούν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές μάθησης, όταν η μάθηση 

συμβαίνει σε ένα πλαίσιο αυθεντικό και όταν τα μαθησιακά έργα ανταποκρίνονται στις 

ηλικιακές τους δυνατότητες (Alexander et al., 2006; Veenman & Spans, 2005).  Πέρα από 

αυτό οι Veenman et al. (2006) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανόν η 

αυτορυθμιζόμενη μάθηση να  είναι ήδη ανεπτυγμένη από την προσχολική ηλικία ή την 

ηλικία των πρώτων σχολικών χρόνων σε ένα πολύ βασικό επίπεδο, και προκύπτει μέσα 

από την αντιγραφή των συμπεριφορών των μεγαλύτερων ατόμων του περιβάλλοντος, τα 

οποία λειτουργούν ως πρότυπα.  Προκύπτει δηλαδή, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που 

έχουν τα παιδιά με τα άτομα του κοντινού κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Γίνεται όμως, 

ακόμα πιο εξειδικευμένη και ακαδημαϊκά προσανατολισμένη, όταν η επίσημη εκπαίδευση 

απαιτεί τη χρήση της δεξιότητας αυτής σε μεγαλύτερο βαθμό και όταν τα παιδιά 

εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη δεξιότητα  (Paris & Paris, 2001).  

 Γενικότερα, οι ερευνητές φαίνεται να θεωρούν ότι η αυτορυθμιζόμενη μάθηση 

δυνατό να αναπτυχθεί με τρεις τρόπους.  Καταρχήν, μπορεί να προκύψει έμμεσα και πιο 

συγκεκριμένα εμπειρικά μέσα από τη συχνή εμπλοκή των παιδιών σε διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες (Paris & Paris, 2001).  Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν από μόνα τους 

να κατανοήσουν ότι το να ελέγχει κανείς το δοκίμιο αξιολόγησής του πριν το παραδώσει 
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μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, κάποιες 

δεξιότητες αυτορυθμιζόμενης μάθησης μπορεί να προκύψουν ως συνήθεια: τα παιδιά μέσα 

από την τριβή τους με τις απαιτήσεις του σχολικού συστήματος, αναπτύσσουν κάποιες 

συμπεριφορές που ξέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναμένουν από αυτούς να έχουν ή που 

ανταποκρίνονται στους κανόνες του σχολείου  και της τάξης.  Κατά δεύτερο, η 

αυτορυθμιζόμενη μάθηση μπορεί να προκύψει άμεσα, μέσα από τη σκόπιμη διδασκαλία 

των δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτή (Greeno & Goldman, 1998; Schoenfeld, 1992).  

Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να απαριθμεί στους μαθητές του τα στάδια 

που πρέπει να ακολουθούνται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.  Θα μπορούσε 

επίσης να διδάξει στους μαθητές του τρόπους με τους οποίους θα παραμένουν 

επικεντρωμένοι στους στόχους τους και πώς θα ξεπερνούν τις μαθησιακές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν (Corno, 1993). Τρίτο, η αυτορυθμιζόμενη μάθηση αναπτύσσεται μέσα από 

την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες  που απαιτούν τη χρήση σχετικών 

δεξιοτήτων (Brown & Campione, 1990; Lave, 1991; Rogoff et al., 1995).   

Στους ίδιους λόγους που έχουν συζητηθεί στις πιο πάνω παραγράφους πιθανόν να 

οφείλεται και το γεγονός ότι η μοντελοποίηση της διδασκαλίας φάνηκε να είναι 

περισσότερο σημαντική για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού και  ο 

συγκεκριμένος παράγοντας αναφέρεται στην προώθηση της ανάπτυξης στρατηγικών 

μάθησης.  

 Παράλληλα, όπως έχει αναφερθεί, μέσα από την πολυ-επίπεδη ανάλυση των 

δεδομένων διαπιστώθηκε ότι η χρήση εμπεδωτικών ασκήσεων είναι περισσότερο 

σημαντικός παράγοντας για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερο 

σημαντικός για τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης. Φαίνεται δηλαδή, ότι είναι 

περισσότερο σημαντικό ένας εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά ένας 

εκπαιδευτικός της μέσης εκπαίδευσης, να αναθέτει εργασίες πρακτικής εξάσκησης στους 

μαθητές του ή/και να χρησιμοποιεί δραστηριότητες εφαρμογής ως αφετηρία για το 

επόμενο στάδιο της διδασκαλίας του. Το γεγονός αυτό συνάδει με αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών στην Κύπρο (Kyriakides & Creemers, 2009).  Επίσης, αυτό 

δυνατό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά σε μικρότερη ηλικία, λόγω των γνωστικών 

αναπτυξιακών τους αναγκών χρειάζονται μεγαλύτερο βαθμό εξάσκησης, για να 

εμπεδώσουν μια νέα γνώση ή δεξιότητα.  

 Ωστόσο, θα μπορούσαν να αναφερθούν και κάποιοι περιορισμοί από τη διεξαγωγή 

μετα-ανάλυσης για έλεγχο της εγκυρότητας του δυναμικού μοντέλου.  Καταρχήν, η 

διενέργεια μετα-αναλύσεων στον τομέα της ΕΕΑ, προϋποθέτει ότι οι ερευνητές που 

διεξάγουν εμπειρικές έρευνες για διερεύνηση της επίδρασης διάφορων παραγόντων 
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αποτελεσματικότητας στα αποτελέσματα των μαθητών παραθέτουν επαρκή στοιχεία για 

τα αποτελέσματα των ερευνών τους στα άρθρα που δημοσιεύουν.  Για παράδειγμα, για τη 

διεξαγωγή της μετα-ανάλυσης που παρουσιάστηκε στην παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν 

198 έρευνες, οι οποίες μελετούσαν την επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικής 

διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών, αλλά μόνο οι 167 από αυτές τις έρευνες παρείχαν 

επαρκή στοιχεία, ώστε να είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση.  Έτσι, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ποιότητα των δημοσιευμένων ερευνών καθορίζει σε 

κάποιο βαθμό και την ποιότητα των ποσοτικών συνθέσεων των ερευνών σε ένα τομέα. 

 Κατά δεύτερο, στην παρούσα διατριβή υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η μετα-

ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της εγκυρότητας θεωρητικών 

μοντέλων, όπως για τον έλεγχο της εγκυρότητας του δυναμικού μοντέλου εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της τάξης.  Ωστόσο, η μετα-ανάλυση δυνατό έχει 

κάποιους περιορισμούς ως προς αυτό το στόχο, αφού η ποσοτική σύνθεση ερευνών 

εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των ερευνών που έχουν 

δημοσιευθεί (Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010).  Για παράδειγμα, στην παρούσα 

μετα-ανάλυση δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί η σημασία της χρήσης των πέντε διαστάσεων 

για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας όπως εισηγείται το δυναμικό μοντέλο, αφού 

σχεδόν όλες οι σχετικές δημοσιευμένες έρευνες χρησιμοποιούσαν μόνο τη διάσταση της 

συχνότητας για τη μέτρηση του βαθμού επίδρασης των διαφόρων παραγόντων 

αποτελεσματικότητας στα μαθησιακά αποτελέσματα. Επομένως, δεν υπήρχαν επαρκή 

στοιχεία, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση των υπόλοιπων τεσσάρων διαστάσεων 

αποτελεσματικότητας στην επίδοση.  Παράλληλα, οι έρευνες που έχουν εντοπιστεί 

μελετούν την επίδραση των παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας στα γνωστικά 

αποτελέσματα των μαθητών, ενώ μόνο ελάχιστες εξετάζουν την επίδραση των 

παραγόντων αυτών στα αποτελέσματα του συναισθηματικού τομέα και του ψυχοκινητικού 

τομέα ή στην ανάπτυξη μετα-γνωστικών δεξιοτήτων.  Το γεγονός αυτό περιορίζει τη 

δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων σχετικά με τη γενική φύση (generic nature) 

των παραγόντων, ως προς το είδος των αποτελεσμάτων (Hunter & Schmidt, 2000).   

 

Ειδικότερα συμπεράσματα  που προκύπτουν από τη διαχρονική έρευνα 

Εξετάζοντας κανείς το θεωρητικό υπόβαθρο και τη δομή του δυναμικού μοντέλου, 

θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αρκετά πολύπλοκο, γι’ 

αυτό και θα ήταν δύσκολο να μελετηθεί εμπειρικά.  Παράλληλα, θα μπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ότι η επέκτασή του με την προσθήκη του παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης 

μάθησης, το καθιστά ακόμα πιο πολύπλοκο. Για παράδειγμα, το διευρυμένο μοντέλο στο 
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επίπεδο της τάξης περιέχει εννέα παράγοντες, δηλαδή πολύ περισσότερους παράγοντες 

από άλλα μοντέλα του χώρου της ΕΕΑ (Creemers, 1994, Scheerens, 1992).  Επιπλέον, το 

μοντέλο μετρά όχι μόνο τη διάσταση της συχνότητας των συγκεκριμένων παραγόντων, 

όπως τα προγενέστερα μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, αλλά ακόμη 

τέσσερις επιπλέον διαστάσεις (Creemers & Kyriakides, 2008). Το γεγονός αυτό καθιστά 

περισσότερο πολύπλοκη τόσο τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, όσο και την ανάλυσή 

τους για έλεγχο της εγκυρότητας του μοντέλου.  Ωστόσο, μέσα από τη διαχρονική έρευνα 

που διενεργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, φαίνεται ότι το διευρυμένο 

δυναμικό μοντέλο μπορεί να μελετηθεί εμπειρικά.   

 Καταρχήν, η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων σχετικά με τη διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, κατέδειξε ότι είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιούνται δύο τύποι οργάνων παρατήρησης: (α) όργανα 

παρατήρησης, τα οποία απαιτούν σε μικρό βαθμό από τον ερευνητή να ερμηνεύει τη 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη (low-inference) και (β) όργανα παρατήρησης, 

τα οποία απαιτούν σε μεγάλο βαθμό από τον ερευνητή να ερμηνεύει τη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού στην τάξη (high-inference).  Αυτό φάνηκε να είναι αναγκαίο, αφού κάποιες 

από τις διαστάσεις αφορούν σε ποσοτικές πτυχές της αποτελεσματικής διδακτικής 

συμπεριφοράς, ενώ άλλες διαστάσεις αφορούν σε ποιοτικές πτυχές της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας.  

 Κατά δεύτερο, τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας φάνηκε να στηρίζουν τη 

δομική εγκυρότητα (construct validity) των πέντε διαστάσεων των εννέα παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που εξετάστηκαν (Byrne, 1998). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι παράγοντες μέτρησης της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας δεν μπορούν να θεωρούνται μονοδιάστατοι, αφού τα πέντε εναλλακτικά 

μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο του βαθμού επίδρασης της κάθε μιας από 

τις πέντε διαστάσεις ερμηνεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό την επίδοση των μαθητών από ό,τι 

το αρχικό μοντέλο. Παράλληλα, υπήρχαν παράγοντες, οι οποίοι όταν μετρήθηκαν με βάση 

τη διάσταση της συχνότητας δεν φάνηκε να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

επίδοση των μαθητών, ενώ όταν στη συνέχεια λήφθηκαν υπόψη στη μέτρησή τους κάποιες 

άλλες διαστάσεις ο βαθμός επίδρασής τους στα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν στατιστικά 

σημαντικός (δες κεφάλαιο 4). Για παράδειγμα σε αυτή την έρευνα η διάσταση της 

συχνότητας της μοντελοποίησης δε σχετιζόταν με την επίδοση των μαθητών, αλλά οι 

διαστάσεις της ποιότητας και της διαφοροποίησης του ίδιου παράγοντα είχαν στατιστικά 

σημαντική επίδραση στην επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά.   
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 Αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε όλες τις διαστάσεις 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας και όχι μόνο στη διάσταση της συχνότητας, όπως 

γινόταν στις πλείστες από τις προγενέστερες έρευνες του χώρου της ΕΕΑ. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να υποδεικνύει επίσης ότι προγενέστερες έρευνες στο τομέα της ΕΕΑ, οι 

οποίες λάμβαναν υπόψη μόνο τη διάσταση της συχνότητας για τη μέτρηση των διάφορων 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, πιθανό να κατέληξαν σε λανθασμένα 

συμπεράσματα σχετικά με τον πραγματικό βαθμό επίδρασης των παραγόντων αυτών στα 

μαθησιακά αποτελέσματα.   Όταν το συγκεκριμένο στοιχείο υιοθετηθεί και από τους 

ερευνητές της ΕΕΑ και ερευνηθεί διεξοδικά η λειτουργία των πέντε διαστάσεων των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας και από άλλες έρευνες, τότε θα δημιουργηθεί η 

κατάλληλη βάση για σύνδεση της έρευνας για την αποτελεσματικότητα με την 

εκπαιδευτική πράξη.  Κυρίως, έτσι θα ενισχυθούν οι προσπάθειες για βελτίωσή της 

εκπαιδευτικής πρακτικής, αφού θα εντοπιστούν τρόποι βελτίωσης της εκπαίδευσης πέρα 

από την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των αποτελεσματικών διδακτικών 

συμπεριφορών.  Η θέση αυτή θα συζητηθεί περισσότερο στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί.  

 Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι για σκοπούς τριγωνοποίησης των δεδομένων και 

μείωσης του σφάλματος μέτρησης (measurement error), στην παρούσα διαχρονική έρευνα, 

θα ήταν καλύτερο να είχαν συλλεχθεί δεδομένα σε σχέση με τη διδακτική συμπεριφορά 

των εκπαιδευτικών του δείγματος, τόσο μέσα από την παρατήρηση στην τάξη όσο και 

μέσα από τη χορήγηση ερωτηματολογίου στους μαθητές.   Παρόλα αυτά, λόγω του ότι 

κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετά χρονοβόρο και θα είχε μεγάλο κόστος, για τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε μόνο η παρατήρηση 

στην τάξη. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν από τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, 

αφού αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η ποιότητα διδασκαλίας είναι καλό να μετριέται 

τόσο μέσα από παρατήρηση στην τάξη, όσο και μέσα από τη λήψη δεδομένων από τους 

μαθητές (Aleamoni, 1981; Fraser, 1995).    

 

Συνεισφορά της έρευνας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης  

Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης και της διαχρονικής έρευνας, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, συμβάλλουν στη επέκταση της θεωρίας για την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα μέσα από τον εμπλουτισμό του ΔΜΕΑ στο επίπεδο της τάξης.  Έτσι, 

η παρούσα έρευνα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας χρήσιμος οδηγός για βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, τόσο για τα άτομα που εργάζονται στο επίπεδο της 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και για τα άτομα που εργάζονται στο 
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επίπεδο της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η έλλειψη θεωρίας στον τομέα της ΕΕΑ είναι 

αυτό που απέτρεπε μέχρι σήμερα τη χρήση των ευρημάτων της από τα άτομα που 

εργάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα (Creemers et al., 2000; Reezigt & Creemers, 2005).  

 Συγκεκριμένα, η μετα-ανάλυση καταρχήν κατέδειξε τη σημασία των οκτώ 

παραγόντων ποιοτικής διδασκαλίας.  Παράλληλα, βοήθησε στον εντοπισμό ενός 

παράγοντα, της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, ο οποίος δε 

συμπεριλαμβάνεται στο δυναμικό μοντέλο, αλλά φαίνεται να ασκεί σημαντική επίδραση 

στα μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, μέσα από τη διαχρονική έρευνα φάνηκε ότι ο 

συγκεκριμένος παράγοντας είναι όντως σημαντικός για την επίδοση των παιδιών στα 

μαθηματικά στο συγκείμενο της Κύπρου.  Επομένως, η παρούσα έρευνα δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για το ποιες συγκεκριμένες διδακτικές συμπεριφορές επιδρούν στην επίδοση 

των μαθητών και σε ποιο βαθμό.  Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι  ένας εκπαιδευτικός 

βελτιώνει τα αποτελέσματα των μαθητών του, όταν αλληλεπιδρά σε μεγάλο βαθμό με τους 

μαθητές του, αλλά και όταν δημιουργεί ευκαιρίες για αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ 

τους  (Muijs & Reynolds, 2000). Παράλληλα, ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός 

διαμορφώνει ένα μαθησιακό περιβάλλον υποστηρικτικό της μάθησης, θέτοντας κανόνες 

και πείθοντας τους μαθητές του να σέβονται και να χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες 

με συνέπεια.  Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι ο παράγοντας «μαθησιακό 

περιβάλλον της τάξης» μέσα από τη μετα-ανάλυση φάνηκε να έχει το ψηλότερο βαθμό 

επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα από τους οκτώ παράγοντες του ΔΜΕΑ, καθώς 

και από το γεγονός ότι εντοπίστηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ερευνών που 

διερευνούσαν τη σχέση του συγκεκριμένου παράγοντα με την επίδοση των μαθητών. Η 

σημασία του μαθησιακού κλίματος της τάξης για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

τονίζεται από αρκετούς ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ (Brophy & Good, 1986; Cazden, 

1986; den Brok, Brekelmans, & Wubbels, 2004; Fraser, 1991; Hextall & Mahony, 1998; 

Muijs & Reynolds, 2000; Walberg, 1986). Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι η μετα-

ανάλυση έδειξε πως ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι μεν σημαντικός για όλα τα είδη 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά η σημασία του ενισχύεται για τα συναισθηματικού 

τύπου μαθησιακά αποτελέσματα, στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους 

εκπαιδευτικούς, όταν στοχεύουν στην επίτευξη τέτοιου είδους αποτελεσμάτων.  

 Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής φαίνεται ότι ένας 

άλλος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού 

είναι η προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης στρατηγικών μάθησης. Συγκεκριμένα, η 

μετα-ανάλυση έδειξε ότι ο παράγοντας «μοντελοποίηση της διδασκαλίας» έχει το δεύτερο 
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μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης από τους οκτώ παράγοντες του μοντέλου. Με άλλα λόγια 

φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση, αν ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό 

να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνικές επίλυσης προβλήματος και να τις χρησιμοποιούν, σε 

συνδυασμό με άλλες τεχνικές που έχουν διδαχτεί, για την επίλυση διάφορων γνωστικών 

προβλημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η μοντελοποίηση της 

διδασκαλίας είναι ένας παράγοντας που συνάδει με τον εποικοδομητισμό (Jonassen, 

1999).  Η πολυ-επίπεδη ανάλυση έδειξε επίσης ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι 

περισσότερο σημαντικός για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Επομένως, 

φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να αξιοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη τεχνική, ώστε να βοηθούν τους μαθητές τους να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος.  Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι η σημασία της μοντελοποίησης της διδασκαλίας υποστηρίζεται και από προηγούμενες 

έρευνες που έγιναν στην Κύπρο (Creemers & Kyriakides, 2008; Kyriakides et al.,2002). 

 Παράλληλα, τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης καταδεικνύουν ότι είναι εξίσου 

σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό να δομεί τη διδασκαλία του, να κοινοποιεί τους στόχους 

του μαθήματος στους μαθητές του, να αξιολογεί την πρόοδο των παιδιών της τάξης του, 

να υποβάλλει τις κατάλληλες ερωτήσεις και να διαχειρίζεται σωστά το μαθησιακό χρόνο. 

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι πέντε προαναφερθέντες παράγοντες του ΔΜΕΑ 

φάνηκαν να έχουν περίπου τον ίδιο βαθμό επίδρασης στα αποτελέσματα των μαθητών.  

Επομένως, στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας, το  μάθημα αρχίζει με 

αφόρμηση και με αναφορά στους στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν.  Υπάρχει, 

επίσης, σύνδεση ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη της διδασκαλίας και γίνεται προσπάθεια 

από τον εκπαιδευτικό ώστε να κατευθύνει την προσοχή των μαθητών στα σημαντικά 

σημεία του μαθήματος.  Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός στο τέλος του μαθήματος οργανώνει 

δραστηριότητες για ανακεφαλαίωση των κυριότερων σημείων. Όπως, υποστηρίζεται από 

αρκετούς ερευνητές (Brophy & Good, 1986; Rosenshine & Stevens, 1986) η δόμηση της 

διδασκαλίας συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα 

διάφορα μέρη της. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση όταν ο εκπαιδευτικός 

αναλύει και επεξηγεί τους στόχους του μαθήματος ή/και όταν ενθαρρύνονται να 

αναγνωρίσουν οι ίδιοι το στόχο που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα 

(Rosenshine, 1989).  

Πέρα από αυτό φαίνεται ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί υποβάλλουν 

διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (για παράδειγμα ανοικτού και κλειστού τύπου), οι οποίες 

ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των μαθητών τους. Παρέχουν όμως, και τον 

κατάλληλο χρόνο στους μαθητές για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που υποβάλλονται και 
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παράλληλα αξιοποιούν τις απαντήσεις των μαθητών τους, για ανατροφοδότηση. Το 

γεγονός ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί κάνουν πολλές ερωτήσεις προσπαθώντας να 

εμπλέξουν τους μαθητές τους στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, έχει 

προκύψει από το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας  (Askew & William, 1995; Evertson, 

Anderson, Anderson, & Brophy, 1980; Redfield & Rousseau, 1981).   

Επίσης, στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας φαίνεται να υπάρχει καλή 

οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και μεγιστοποιείται ο χρόνος ενασχόλησης των 

μαθητών με μαθησιακά έργα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο χρόνος της ενεργούς 

συμμετοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (time on task), θεωρείται ως 

μια σημαντική πτυχή της αποτελεσματικής διδασκαλίας και παρουσιάζεται ως τέτοια τόσο 

στο μοντέλο του Carroll (1963) όσο και στο «Μοντέλο Ολικής Αποτελεσματικότητας» του 

Creemers (1994).   

 Σημαντικό στοιχείο μιας ποιοτικής διδασκαλίας φαίνεται να είναι επίσης, η χρήση 

των κατάλληλων τεχνικών συλλογής δεδομένων σχετικά με το την πρόοδο των μαθητών, 

για σκοπούς αξιολόγησης. Ταυτόχρονα όμως, απαιτείται η ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων, ώστε να αναγνωριστούν οι ανάγκες των μαθητών και να δοθεί η απαραίτητη 

ανατροφοδότηση.  Γενικότερα, για την αύξηση της επίδοση των μαθητών η αξιολόγηση 

πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας (Stenmark, 1992).    

 Επιπλέον, η μάθηση ενισχύεται όταν οι  εκπαιδευτικοί παρέχουν στους μαθητές 

τους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε μικρές ομάδες εργασίας, ευκαιρίες για 

εξάσκηση και πρακτική εφαρμογή της γνώσης που έχει κατακτηθεί κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας (Rosenshine, 1989). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο παράγοντας της 

εφαρμογής (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης), παρόλο που έχει το 

μικρότερο βαθμό επίδρασης από τους οκτώ παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας του 

ΔΜΕΑ, εντούτοις είναι σημαντικός.  Παράλληλα, η πολυ-επίπεδη ανάλυση των 

δεδομένων της μετα-ανάλυσης έδειξε ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει περισσότερη 

σημασία για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερη για τα παιδιά της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πρέπει να οργανώνουν πολλές δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί επίσης, μια αδυναμία που έχει εντοπιστεί σε σχέση με 

την επίδραση της διάστασης του σταδίου του παράγοντα της εφαρμογής.  Συγκεκριμένα, 

κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων στις τάξεις εντοπίστηκαν εκπαιδευτικοί που είτε δε 

χρησιμοποιούσαν ασκήσεις εμπέδωσης σε κανένα στάδιο της διδασκαλίας είτε 

χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο εμπεδωτικές ασκήσεις σε όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος. Αυτές ήταν ενδείξεις μη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών, αφού η διάσταση 
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του σταδίου της εμπέδωσης φάνηκε να έχει μεγάλη επίδραση.  Παράλληλα, δείχνει ότι η 

σημασία των εμπεδωτικών ασκήσεων εξαρτάται και από τη σωστή κατανομή τους στο 

χρόνο της διδασκαλίας.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρία του γνωστικού φορτίου 

(“cognitive-load theory”) (Sweller, 1988),  οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ύλη 

που διδάσκεται τυγχάνουν επεξεργασίας στη βραχυπρόθεσμη μνήμη.  Για να δημιουργηθεί 

το κατάλληλο γνωστικό σχήμα που θα βοηθήσει στην αφομοίωση της γνώσης, η 

διδασκαλία θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να μην επιβαρύνει τη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη με μεγάλο γνωστικό φορτίο.  Με άλλα λόγια στα πλαίσια μιας 

διδακτικής ώρας, δεν πρέπει να αναμένεται από τους μαθητές να επεξεργαστούν πολλές 

διαφορετικές έννοιες, μέσα από πολλές εμπεδωτικές ασκήσεις. 

  Είναι σημαντικό επίσης ότι μέσα από τη μετα-ανάλυση, πέρα από την επιβεβαίωση 

της σημασίας των οκτώ παραγόντων του δυναμικού μοντέλου, εντοπίστηκε, παράλληλα η 

σημασία του παράγοντα της προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης.  Συγκεκριμένα, 

εντοπίστηκαν αρκετές έρευνες που εξέταζαν την επίδρασή του συγκεκριμένου παράγοντα 

στην επίδοση των μαθητών και ο παράγοντας αυτός φάνηκε να έχει σχετικά ψηλό βαθμό 

επίδρασης στα μαθησιακά αποτελέσματα (αντίστοιχο με το βαθμό επίδρασης που φάνηκαν 

να έχουν οι οκτώ παράγοντες του δυναμικού μοντέλου). Παράλληλα, μέσα από τη 

διαχρονική έρευνα, φάνηκε ότι η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (και 

συγκεκριμένα τρεις από τις διαστάσεις του παράγοντα αυτού) μπορεί να ερμηνεύσει μέρος 

της απόκλισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο επίπεδο της τάξης.  Επομένως, η 

παρούσα έρευνα δείχνει ότι η προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης πρέπει να ληφθεί 

υπόψη από τα άτομα που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  Αναλυτικότερα, ένας εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει την 

ευκαιρία στους μαθητές να επιλέξουν τα μέσα και υλικά ή/και την αναπαράσταση που θα 

χρησιμοποιήσουν για να λύσουν ένα μαθησιακό πρόβλημα (Perry et al., 2002). Επίσης, 

ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ελέγχουν 

κατά πόσο έχουν οι ίδιοι τις κατάλληλες στρατηγικές για να επιλύσουν ένα μαθησιακό 

πρόβλημα ή για να ξεπεράσουν μια μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζουν(Mayer, 

1999; Wharton-McDonald et al., 1997). Ο ίδιος πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των 

στρατηγικών μάθησης, δρώντας ως διευκολυντής της μάθησης (Κουτσελίνη, 2001).  Πέρα 

όμως από αυτό, στα πλαίσια της αποτελεσματικής διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός 

ενθαρρύνει τόσο την αυτο-αξιολόγηση όσο και την ετερο-αξιολόγηση ανάμεσα στους 

μαθητές της τάξης του. Διαφοροποιεί επίσης, το βαθμό βοήθειας που παρέχει στους 

μαθητές του ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες, καθώς και ανάλογα με το βαθμό 
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δυσκολίας του μαθησιακού έργου, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν (Κουτσελίνη, 2001, 

2008; Perry & VandeKamp, 2000).  

Η σημασία της παρούσας έρευνας για την ανάπτυξη εκπαιδευτική πολιτική που 

αφορά την παρεχόμενη εκπαίδευση ενισχύεται από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της 

διαχρονικής έρευνας κατέδειξαν τη σημασία των πέντε διαστάσεων των παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας (τόσο των παραγόντων του ΔΜΕΑ όσο και του παράγοντα 

της προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 

παράγοντες μέτρησης της αποτελεσματικής διδασκαλίας δεν μπορούν να θεωρούνται 

μονοδιάστατοι, αφού φαίνεται ότι οι πέντε διαστάσεις ερμηνεύουν καλύτερα την επίδοση 

των μαθητών στα μαθηματικά.  Παράλληλα, όπως έχει αναφερθεί, υπήρχαν παράγοντες, οι 

οποίοι όταν μετρήθηκαν με βάση τη διάσταση της συχνότητας δεν φάνηκε να έχουν 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών, ενώ όταν στη συνέχεια 

λήφθηκαν υπόψη στη μέτρησή τους κάποιες άλλες διαστάσεις φάνηκε ότι ο βαθμός 

επίδρασής τους στα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικός. Τα στοιχεία 

αυτά δημιουργούν αυτόματα την κατάλληλη βάση για σύνδεση της παρούσας έρευνας με 

την εκπαιδευτική πράξη και μπορούν να στηρίξουν τις  προσπάθειες για βελτίωσή της 

εκπαιδευτικής πρακτικής.  Για παράδειγμα, στη διαχρονική έρευνα φάνηκε ότι για τον 

παράγοντα δόμηση είναι σημαντική τόσο η διάσταση της συχνότητας όσο και η διάσταση 

του σταδίου.  Η σημασία της διάστασης του σταδίου καταδεικνύει ότι ναι μεν είναι 

σημαντική η χρήση σημαντικού αριθμού δραστηριοτήτων δόμησης ή/και 

προσανατολισμού σε κάθε μάθημα (διάσταση της συχνότητας), αλλά παράλληλα είναι 

σημαντικό να εμφανίζονται τέτοιες δραστηριότητες σε διαφορετικά στάδια του μαθήματος 

(διάσταση του σταδίου).  Επιπλέον, για παράδειγμα για τον παράγοντα της 

μοντελοποίησης διαπιστώθηκε ότι η διάσταση της συχνότητας δεν είναι σημαντική, ενώ 

είναι σημαντική η διάσταση της ποιότητας και της διαφοροποίησης.  Αυτό υποδεικνύει ότι 

δεν είναι σημαντικό να υπάρχει μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων μοντελοποίησης, αλλά 

η σημασία τους εξαρτάται από το ρόλο που έχει ο εκπαιδευτικός σε αυτές, καθώς και από 

το αν μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία από τους μαθητές. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η 

χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας σε σχέση με τις διαστάσεις των 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι απαραίτητο να διενεργηθούν και άλλες 

σχετικές έρευνες. 

Γενικότερα, οι εννέα παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας, οι οποίοι μέσα 

από τη μετα-ανάλυση και τη διαχρονική έρευνα έχει διαφανεί  ότι ασκούν σημαντική 

επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα, μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς 

φορείς. Αναλυτικότερα, μπορούν να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και 
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Πολιτισμού ή από άλλα ιδρύματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου.  Το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα δίνει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις 

αποτελεσματικές διδακτικές συμπεριφορές μπορεί να βοηθήσει τους συγκεκριμένους στην 

ανάπτυξη προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θεωρητική βάση για 

ανάπτυξη σχεδίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή ως σημείο αναφοράς για αυτο-

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη έγκυρων συστημάτων αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου είναι μια ανάγκη που φαίνεται να απασχολεί τα εκπαιδευτικά 

συστήματα πολλών αναπτυγμένων χωρών (Muijs & Lindsay, 2008).  Απαραίτητο στοιχείο 

για την επιτυχή ανάπτυξη ενός έγκυρου, αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος 

αξιολόγησης, είναι η ύπαρξη μιας έγκυρης θεωρητικής βάσης για την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα (Cochran-Smith & Zeichner, 2005). Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι Πασιαρδής, Σαββίδης και Τσιάκκιρος (2005), για να αναβαθμιστούν 

ποιοτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο να 

καθοριστούν ξεκάθαρα, μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία να στηρίζονται στις 

έρευνες για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού.   Η παρούσα έρευνα, μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, αφού δίνει σαφείς και έγκυρες 

πληροφορίες για το τι κάνει έναν εκπαιδευτικό αποτελεσματικό. Μια άλλη ουσιαστική 

πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος 

αξιολόγησης είναι τα όργανα συλλογής των δεδομένων (Kyriakides & Campbell, 2003).  

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έγκυρη βάση και για το 

συγκεκριμένο θέμα, αφού τα όργανα παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκαν, θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.  Το γεγονός ότι 

τα συγκεκριμένα όργανα παρατήρησης έχουν εγκυροποιηθεί τόσο μέσα από την παρούσα 

έρευνα όσο και μέσα από προηγούμενες έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, ενισχύει την 

αξία χρήσης τους για τους σκοπούς της αξιολόγησης (Kyriakides, Demetriou & 

Charalampous, 2004).  Τέλος, η σημασία της παρούσας έρευνας στον τομέα της 

αξιολόγησης ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

γίνεται έντονη συζήτηση, αλλά και αποτυχημένες προσπάθειες, για την ανάπτυξη ενός 

νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου στην 

Κύπρο (Πασιαρδής, 1994). 
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Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνες 

  Διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών 

Για την εγκυροποίηση των παραγόντων του δυναμικού μοντέλου, αλλά και της 

προώθησης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, πέρα από το συγκείμενο της Κύπρου, είναι 

απαραίτητο να διεξαχθούν συγκριτικές έρευνες, οι οποίες θα δείξουν κατά πόσο κάποιοι 

παράγοντες ποιοτικής διδασκαλίας είναι μοναδικοί σε μια χώρα ή το πώς λειτουργούν 

διαφορετικά από χώρα σε χώρα και γιατί. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης στον 

έλεγχο της σημασίας της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών, αφού η μετα-ανάλυση έδειξε 

ότι ο παράγοντας αυτός πιθανόν να είναι σημαντικός, αλλά η πιλοτική έρευνα έδειξε ότι δε 

σχετίζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, γι’ αυτό και δεν μπορεί να εξεταστεί 

η σημασία του σε σχολεία της Κύπρου.   Αναλυτικότερα, μέσα από τις έρευνες που 

γίνονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προκύψουν παράγοντες που είναι σημαντικοί για 

την επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας. Αυτό όμως, πολλές φορές, μπορεί να 

οδηγήσει σε απλοϊκή  εφαρμογή της γνώσης που προκύπτει μέσα έρευνες που έγιναν σε 

μια χώρα στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας άλλης χώρας,  υποθέτοντας ότι τα αποτελέσματα 

που  επιτεύχθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μπορούν να επαναληφθούν σε ένα άλλο 

πλαίσιο με την απλή αντιγραφή κάποιων παραγόντων. Η υπόθεση αυτή όμως δεν μπορεί 

να επιβεβαιωθεί,  χωρίς να υπάρχει η λεπτομερειακή γνώση για τους πιθανούς παράγοντες 

πλαισίου που δυνατό να εξηγούν το πώς κάποιοι παράγοντες είναι αποτελεσματικοί σε μια 

χώρα ή αναποτελεσματικοί σε μια άλλη χώρα (Mullis et al., 2000). 

 Για να γίνει κατανοητή η πολύπλοκη δομή της εκπαίδευσης και για να εξηγηθούν 

οι διαφορές ανάμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα, θα πρέπει να διεξαχθούν συγκριτικές 

διεθνείς έρευνες.  Η σημασία των διεθνών ερευνών έγκειται στο ότι μπορούν να πάρουν 

όλο το εύρος της διασποράς των σχολείων και γι’ αυτό, μπορούν να έχουν όλο το εύρος 

της διασποράς των πιθανών αποτελεσμάτων του σχολείου και της τάξης (Reynolds, 2000).  

Μέσα σε μια χώρα, το εύρος των παραγόντων σε σχέση με τις ποσοτικές μεταβλητές, αλλά 

και το εύρος των ποιοτικών μεταβλητών (για παράδειγμα οι διδακτικές συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών) είναι πιθανόν να είναι πολύ μικρότερο από το εύρος που υπάρχει όταν 

προστεθεί η μεταξύ-των χωρών διασπορά.  Επομένως, απαιτείται η συσσώρευση των 

αποτελεσμάτων των ερευνών που έγιναν σε εθνικό επίπεδο - μέσα από τη διεξαγωγή μετα-

αναλύσεων -ή/και η ανάλυση των συγκεντρωτικών δεδομένων από διάφορες χώρες - μέσα 

από τη διεξαγωγή διεθνών συγκριτικών ερευνών (Creemers, Kyriakides & Sammons, 

2010) . 

 Η αναγκαιότητα για διεξαγωγή διεθνών συγκριτικών ερευνών διατυπώθηκε ήδη 

από το 1994 (Reynolds, Creemers, Bird, Farrell, & Swint, 1994) και αναλύθηκε περαιτέρω 
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στο “International Handbook of School Effectiveness Research” (Reynolds, 2000).   

Μερικές διεθνείς έρευνες έχουν διεξαχθεί στο χώρο της ΕΕΑ στα πλαίσια του 

προγράμματος “International School Effectiveness Research Project” (ISERP) (Reynolds 

et al., 2002), το οποίο εξέτασε παράγοντες που εμπίπτουν σε διάφορα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας (σχολείου, τάξης, μαθητή). Υπάρχουν επίσης διεθνείς έρευνες, όπως 

οι έρευνες που διεξάγει ο «Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη» 

(the Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD), οι έρευνες που 

διεξάγονται στα πλαίσια του «Προγράμματος για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών» 

(Program for International Student Assessment-PISA) και η έρευνα που διεξάγεται από τον 

«Διεθνή Οργανισμό για την Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών» (International 

Organization for the Evaluation of Student Achievement-IEA), με βάση την οποία 

ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τις  «Τάσεις στην Επιστήμη των Μαθηματικών και 

της Φυσικής» (Trends in Mathematics and Science Studies- TIMSS). Οι έρευνες αυτές αν 

ειδωθούν από την οπτική γωνία της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, θα μπορούσε να 

δεχθούν κριτική, σχετικά με τα ακόλουθα: (α) μετρούν την επίδραση παραγόντων σε μια 

μόνο χρονική στιγμή και όχι διαχρονικά, (β) η συλλογή των δεδομένων σε σχέση με την 

ποιότητα διδασκαλίας στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα από μαθητές και όχι 

σε συνδυασμό τους με δεδομένα που συλλέγονται μέσα από τη διεξαγωγή παρατηρήσεων 

στην τάξη και (γ) στις μετρήσεις τους δε συμπεριλαμβάνονται παράγοντες 

αποτελεσματικότητας, οι οποίοι έχουν εγκυροποιηθεί μέσα από τις έρευνες της ΕΑ και 

συμπεριλαμβάνονται στα θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

 Επομένως, οι συγκεκριμένες συγκριτικές έρευνες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

μόνο μέσα από τη δευτερογενή ανάλυση των δεδομένων τους.  Συγκεκριμένα, οι έρευνες 

PISA και TIMMS είναι έρευνες που στοχεύουν κυρίως στο να απομονώσουν εκείνους 

τους παράγοντες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα των μαθητών, ώστε να βοηθήσουν 

τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής, τα άτομα που αναπτύσσουν τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, καθώς και τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την απόδοση των 

εκπαιδευτικών τους συστημάτων (Mullis et al., 2000).  Λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο 

βασικότερος στόχος των ερευνητών της ΕΕΑ είναι να εντοπίσουν παράγοντες στα 

διάφορα επίπεδα (σχολείου, τάξης, μαθητή, πλαισίου) που επιδρούν στην επίδοση, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων συγκριτικών ερευνών 

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές για έλεγχο της εγκυρότητας 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε 

σχέση με τη δευτερογενή ανάλυση των συγκεκριμένων διεθνών ερευνών.  Γι’ αυτό, είναι 

απαραίτητο να γίνουν περισσότερες διεθνείς συγκριτικές έρευνες (comparative 
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international studies), οι οποίες να επικεντρώνονται όχι στα μαθησιακά αποτελέσματα, 

αλλά στο να εξηγήσουν τη διασπορά αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Είναι 

απαραίτητο επομένως, οι συγκριτικές έρευνες να στηρίζονται στα μοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί στο χώρο της ΕΕΑ, όπως για παράδειγμα στο ΔΜΕΑ, το οποίο είναι το πλέον 

σύγχρονο στο χώρο (Heck & Mariyama, 2010).  Έτσι, θα γίνει κατανοητό σε μεγαλύτερο 

βαθμό το τι επιδρά στην εκπαίδευση και γιατί (Sammons, 2009).   

Τα όργανα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για τη διεξαγωγή των συγκριτικών ερευνών που σχετίζονται με την 

αποτελεσματική διδασκαλία.  Θα πρέπει όμως να προσαρμοστούν και να εγκυροποιηθούν 

στα συγκείμενα της κάθε μιας από τις χώρες,  που θα συμμετέχουν στην κάθε έρευνα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Teddlie et al. (2006), το πιο σημαντικό μάθημα που 

πήραν οι ερευνητές από την πρώτη διεθνή συγκριτική έρευνα που έγινε στον τομέα της 

ΕΕΑ, το ISERP, ήταν ότι η επιτυχία μιας συγκριτικής έρευνας εξαρτάται από την ύπαρξη 

οργάνων μέτρησης που να είναι έγκυρα διεθνώς, κυρίως όσον αφορά στη μέτρηση 

παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας, εξαιτίας της σημασίας που έχουν οι 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη. Γενικότερα, τα αποτελέσματα των 

καλά σχεδιασμένων συγκριτικών ερευνών μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους, τόσο από τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, όσο και από τα άτομα που εφαρμόζουν εκπαιδευτική πολιτική. 

 

  Διεξαγωγή πειραματικών ερευνών 

Η ύπαρξη μη γραμμικών σχέσεων ανάμεσα στους παράγοντες αποτελεσματικής 

διδασκαλίας και στην επίδοση των μαθητών μπορεί να εξεταστεί μόνο όταν υπάρχει 

μεγάλο εύρος στη διασπορά των παραγόντων.  Όπως έχει αναφερθεί στην προηγούμενη 

παράγραφο, ο εντοπισμός μεγάλου εύρους διασποράς μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη 

διεξαγωγή συγκριτικών ερευνών.  Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις συγκριτικών ερευνών, 

αυτό ίσως δεν είναι κατορθωτό (για παράδειγμα όταν στις συγκριτικές έρευνες 

λαμβάνονται δεδομένα μόνο από μικρό αριθμό χωρών).  Ένας εναλλακτικός τρόπος 

εντοπισμού μεγάλου εύρους διασποράς είναι η διεξαγωγή πειραματικών ερευνών.  Πέρα 

από αυτό, η πειραματική έρευνα είναι η μοναδική μορφή ερευνητικού σχεδιασμού που 

μπορεί να καταδείξει σχέσεις αιτίας – αιτιατού. Αντίθετα, οι άλλες μορφές εκπαιδευτικής 

έρευνας που χρησιμοποιούνται μπορούν μόνο να καταλήξουν σε συνδέσεις – συσχετίσεις 

παραγόντων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Robson, 2003). Επομένως, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν πειραματικές έρευνες, οι 

οποίες θα καταδείξουν την πραγματική σχέση τόσο των οκτώ παραγόντων 
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αποτελεσματικής διδασκαλίας του ΔΜΕΑ, και κυρίως του παράγοντα της 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  Η διεξαγωγή πειραματικής 

έρευνας, για μελέτη της επίδρασης της αυτορυθμιζόμενης μάθησης μπορεί βοηθήσει 

επίσης, στο να επιβεβαιωθεί η ανάγκη για συμπερίληψή του στο δυναμικό μοντέλο.  

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι για το σχεδιασμό μιας τέτοιας έρευνας θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί των πειραματικών ερευνών.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 

πειραματικές έρευνες δυνατό να υπερεκτιμούν τη σημασία ενός παράγοντα, αφού τα 

αποτελέσματά τους δυνατόν να αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την επίδραση του παράγοντα 

που εξετάζεται, αλλά και την επίδραση της στήριξης που δέχονται οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν στην πειραματική διαδικασία. Για το λόγο αυτό θα ήταν καλύτερο να 

διενεργηθούν πειραματικές έρευνες που μελετούν συνδυασμό παραγόντων (multi-

treatment experimental studies).  Επιπλέον, θα μπορούσαν να διεξαχθούν πειραματικές 

έρευνες, ειδικά σχεδιασμένες, οι οποίες να διερευνούν τρόπους αξιοποίησης του 

διευρυμένου δυναμικού μοντέλου για σκοπούς βελτίωσης.   

 

 Διεξαγωγή διαχρονικών ερευνών 

Θα μπορούσαν επίσης να διεξαχθούν διαχρονικές έρευνες τόσο στην Κύπρο, όσο 

και σε άλλες χώρες, ώστε να εξεταστεί περαιτέρω η εγκυρότητα του διευρυμένου  ΔΜΕΑ 

στο επίπεδο της τάξης (το οποίο να συμπεριλαμβάνει, πέρα από τους οκτώ παράγοντες και 

τον παράγοντα της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, αλλά και τον παράγοντα της χρήσης των 

εννοιολογικών χαρτών). Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να ακολουθηθεί η ίδια μεθοδολογική 

προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα, ώστε να συλλεχθούν 

πληροφορίες που αφορούν τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

δέκα παραγόντων. Είναι αναγκαίο όμως, οι διαχρονικές έρευνες να εξετάσουν τη σχέση 

των δέκα παραγόντων όχι μόνο σε σχέση με τα μαθηματικά, όπως γίνεται στην παρούσα 

έρευνα, αλλά σε σχέση με διάφορα είδη μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Για παράδειγμα τη 

σχέση των δέκα παραγόντων με: (α) τα γνωστικά αποτελέσματα που αφορούν τις βασικές 

δεξιότητες στα μαθηματικά, τη γλώσσα, την επιστήμη ή άλλα γνωστικά αντικείμενα του 

Αναλυτικού Προγράμματος, (β) τις μετα-γνωστικές δεξιότητες ή τις δεξιότητες 

αυτορυθμιζόμενης μάθησης και άλλες ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, (γ) τα 

αποτελέσματα συναισθηματικού τύπου και (δ) τα αποτελέσματα του ψυχοκινητικού 

τομέα. Η διενέργεια άλλων διαχρονικών ερευνών, θα βοηθήσει παράλληλα στο να 

ερευνηθεί διεξοδικά η λειτουργία των πέντε διαστάσεων των παραγόντων 

αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Έτσι, θα δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση για σύνδεση της 

έρευνας για την αποτελεσματικότητα με την εκπαιδευτική πράξη, και κυρίως θα ενισχύσει 
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τις προσπάθειες για βελτίωσή της.  Συγκεκριμένα, θα εντοπιστούν συγκεκριμένοι τρόποι 

βελτίωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής, πέρα από την απλή αύξηση της συχνότητας 

εμφάνισης των αποτελεσματικών διδακτικών συμπεριφορών. Επιπλέον, η διεξαγωγή 

περαιτέρω ερευνών θα βοηθήσει στην απλοποίηση του δυναμικού μοντέλου, αφού θα 

δείξει σε ποιες από τις διαστάσεις του κάθε παράγοντα θα πρέπει να δίνεται έμφαση.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Έντυπο παρατήρησης (high-infernce) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό της κλίμακας, που βρίσκεται στα δεξιά της κάθε 

δήλωσης, για να δείξετε το βαθμό στον οποίο συνέβηκαν τα πιο κάτω στο μάθημα που 

παρακολουθήσατε. (Κλίμακα: 1: Ελάχιστος Βαθμός ….. 5: Μέγιστος βαθμός).  

 

  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

Ε
Λ

Α
Χ

ΙΣ
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Β
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Θ
Μ

Ο
  

   

Μ
Ε

Γ
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Τ
Ο

 

Β
Α

Θ
Μ

Ο
 

1.  Οι δραστηριότητες «προσανατολισμού» (orientation), που 

διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός, βοήθησαν τους μαθητές να 

κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο του μαθήματος.  

1 2 3 4 5 

2.  Οι εξηγήσεις, που έδωσε ο εκπαιδευτικός για τη δομή του 

μαθήματος, έγιναν κατανοητές από τους μαθητές.  

1 2 3 4 5 

3.  Το μάθημα εξελίχθηκε με τρόπο που οι μαθητές 

μεταφέρονταν από πιο εύκολες σε πιο πολύπλοκες 

δραστηριότητες.  

1 2 3 4 5 

4.  Οι δραστηριότητες εμπέδωσης/εφαρμογής, που διοργάνωσε ο 

εκπαιδευτικός αναφέρονταν σε όλο το μάθημα.  

1 2 3 4 5 

5.  Οι δραστηριότητες εμπέδωσης/εφαρμογής, που διοργάνωσε ο 

εκπαιδευτικός αναφέρονταν μόνο σε συγκεκριμένα μέρη του 

μαθήματος.  

1 2 3 4 5 

6.  Οι δραστηριότητες εμπέδωσης/εφαρμογής, που διοργάνωσε ο 

εκπαιδευτικός σχετίζονταν και με προηγούμενα μαθήματα.  

1 2 3 4 5 

7.  Οι δραστηριότητες εμπέδωσης/εφαρμογής, που διοργάνωσε ο 

εκπαιδευτικός ήταν απλή επανάληψη των δραστηριοτήτων, 

που έγιναν για την κατάκτηση της νέας ύλης.  

1 2 3 4 5 

8.  Ο εκπαιδευτικός αξιοποίησε το διδακτικό χρόνο του 

μαθήματος σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με το 

μάθημα.  

1 2 3 4 5 

9.  Ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια τους μαθήματος, έδινε την 

ευκαιρία  μόνο σε ορισμένους μαθητές να συμμετέχουν στο 

μάθημα.  

1 2 3 4 5 

10.  Ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρούσε με τους μαθητές, κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

11.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συνεργάζονταν μεταξύ 

τους ορισμένοι μαθητές, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. 

1 2 3 4 5 

12.  Οι μαθητές αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

Παρατηρητής:  .....................................................................................................................................  

Εκπαιδευτικός: .................………………............................................................................................ 

Σχολείο: .........................................…….......…..…  Ημερομηνία:……............... Ώρα: ….............. 

Τάξη: ................ Αριθμός Μαθητών:......... Μάθημα:  ....…………………......................................   

Θέμα: .........................................................................................................................................…....… 
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13.  Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές συνέβαλε στην 

επίτευξη των στόχων του μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

14.  Ο εκπαιδευτικός αποθάρρυνε τις αρνητικές πτυχές του 

συναγωνισμού. 

1 2 3 4 5 

15.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές εκδήλωναν 

απειθαρχία, που είχε τη μορφή απλής λεκτικής 

παρενόχλησης. 

1 2 3 4 5 

16.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές εκδήλωναν 

απειθαρχία, που είχε τη μορφή σοβαρής λεκτικής 

παρενόχλησης. 

1 2 3 4 5 

17.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές εκδήλωναν 

απειθαρχία, που είχε τη μορφή σωματικής παρενόχλησης, 

χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους άλλους. 

1 2 3 4 5 

18.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές εκδήλωναν 

απειθαρχία, που είχε τη μορφή σωματικής παρενόχλησης, η 

οποία έθετε σε κίνδυνο τους άλλους. 

1 2 3 4 5 

19.  Το μάθημα διακοπτόταν από διάφορες αταξίες που έκαναν 

κάποιοι μαθητές. 

1 2 3 4 5 

20.  Όταν γινόταν κάποια αταξία στην τάξη, ο δάσκαλος 

σπαταλούσε αρκετό χρόνο για να επαναφέρει τους μαθητές 

σε τάξη. 

1 2 3 4 5 

21.  Ο εκπαιδευτικός αναγκάστηκε να κάνει παρατηρήσεις σε 

κάποιους μαθητές, επειδή μιλούσαν μεταξύ τους. 

1 2 3 4 5 

22.  Ο εκπαιδευτικός, σε περίπτωση εκδήλωσης απειθαρχίας στην 

τάξη, αγνοούσε εσκεμμένα την αναταραχή. 

1 2 3 4 5 

23.  Ο εκπαιδευτικός, σε περίπτωση εκδήλωσης απειθαρχίας στην 

τάξη, παρενέβαινε και επίλυε την αναταραχή προσωρινά. 

1 2 3 4 5 

24.  Ο εκπαιδευτικός, σε περίπτωση εκδήλωσης απειθαρχίας στην 

τάξη, παρενέβαινε και επίλυε αποτελεσματικά την 

αναταραχή. 

1 2 3 4 5 

25.  Ο εκπαιδευτικός, σε περίπτωση εκδήλωσης απειθαρχίας στην 

τάξη, παρενέβαινε, αλλά δεν κατάφερνε να επιλύσει την 

αναταραχή. 

1 2 3 4 5 

26.  Το μάθημα διακοπτόταν εξαιτίας εξωγενών παραγόντων. 1 2 3 4 5 

27.  Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έθεσε ο εκπαιδευτικός στα 80 

λεπτά του μαθήματος.  

1 2 3 4 5 

28.  Οι δραστηριότητες ήταν τέτοιες που, με βάση το επίπεδο των 

μαθητών, βοήθησαν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους 

ικανοτήτων.   

1 2 3 4 5 

29.  Η πλειοψηφία των μαθητών ασχολήθηκε με τις 

δραστηριότητες, που τους είχε αναθέσει ο εκπαιδευτικός.     

1 2 3 4 5 

30.  Η πλειοψηφία των μαθητών ήταν προσηλωμένη στις 

δραστηριότητες του μαθήματος (on task). 

1 2 3 4 5 

31.  Οι αδύνατοι μαθητές βρήκαν τις δραστηριότητες του 

μαθήματος υπερβολικά δύσκολες.  

1 2 3 4 5 

32.  Οι δυνατοί μαθητές βρήκαν τις δραστηριότητες του 

μαθήματος υπερβολικά εύκολες.    

 

 

 

1 2 3 4 5 

33.  Οι ερωτήσεις, που υπέβαλλε ο εκπαιδευτικός, ήταν 

κατανοητές ως προς το περιεχόμενο τους. 

1 2 3 4 5 

34.  Ο εκπαιδευτικός, αφού εντόπιζε μέσα από τις λανθασμένες 

απαντήσεις των μαθητών τις παρανοήσεις τους, προσπαθούσε 

1 2 3 4 5 
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να τις αναιρέσει. 

35.  Οι μέθοδοι ή οι στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων, που 

παρείχε ο εκπαιδευτικός, προκαλούσαν σύγχυση στους 

μαθητές.  

1 2 3 4 5 

36.  Ο εκπαιδευτικός αξιοποιούσε τη σκέψη των μαθητών για τον 

τρόπο επίλυσης κάποιου προβλήματος, για να καταλήξει στη 

στρατηγική ή μέθοδο επίλυσής του. 

1 2 3 4 5 

37.  Οι μέθοδοι ή/και οι στρατηγικές, που προσέφερε ο 

εκπαιδευτικός στους μαθητές για να βρουν λύσεις σε 

προβληματισμούς, που προέκυψαν κατά την πορεία του 

μαθήματος, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα 

μαθήματα. 

1 2 3 4 5 

38.  Οι μέθοδοι ή οι στρατηγικές, που παρείχε ο εκπαιδευτικός, 

αρχικά επεξηγούνταν στους μαθητές και στη συνέχεια οι 

μαθητές καλούνταν να τις χρησιμοποιήσουν.    

1 2 3 4 5 

39.  Οι μαθητές κατανοούσαν τις μεθόδους ή/και τις στρατηγικές 

επίλυσης των προβλημάτων, που παρείχε ο εκπαιδευτικός.  

 

1 2 3 4 5 

40.  Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν αυτόβουλα τους τρόπους ή τις 

στρατηγικές, που τους προσέφερε ο εκπαιδευτικός για την 

επίλυση παρόμοιων προβλημάτων. 

1 2 3 4 5 

41.  Ο εκπαιδευτικός παρείχε στους μαθητές την ευκαιρία να 

επιλέξουν την αναπαράσταση που θα χρησιμοποιήσουν για  

να λύσουν ένα μαθησιακό πρόβλημα. 

1 2 3 4 5 

42.  Ο εκπαιδευτικός παρείχε την ευκαιρία στους μαθητές να 

επιλέξουν τα μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιούσαν για να 

λύσουν ένα μαθησιακό πρόβλημα. 

1 2 3 4 5 

43.  Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές να αυτο-

αξιολογούνται. 

1 2 3 4 5 

44.  Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε την ετερο-αξιολόγηση ανάμεσα 

στους μαθητές της τάξης του. 

1 2 3 4 5 

45.  Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν μόνο 

το μάθημα της ημέρας.  

1 2 3 4 5 

46.  Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν 

διάφορα μαθήματα της ίδιας ενότητας. 

1 2 3 4 5 

47.  Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν 

πολλές ενότητες. 

1 2 3 4 5 

48.  Οι δραστηριότητες που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός για 

προώθηση της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αφορούσαν 

διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. 

1 2 3 4 5 

49.  Πριν από την ενασχόληση με ένα μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. 

πείραμα στην επιστήμη, πρόβλημα στα μαθηματικά) ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγούσε ή ενθάρρυνε τους μαθητές του 

να αναφέρουν διάφορες στρατηγικές που θα τους βοηθούσαν 

στην επίλυση του προβλήματος. 

 

1 2 3 4 5 

50.  Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός μαθησιακού 

προβλήματος (π.χ. πείραμα στην επιστήμη, πρόβλημα στα 

μαθηματικά), όταν κάποιος μαθητής συναντούσε δυσκολίες ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγούσε το μαθητή να επιλέξει την 

κατάλληλη στρατηγική για να ξεπεράσει τη δυσκολία. 

 

1 2 3 4 5 
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51.  Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης των μαθητών με μια 

δραστηριότητα, όταν κάποιος μαθητής συναντούσε δυσκολίες 

ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους υπόλοιπους μαθητές να 

προτείνουν στρατηγικές που θα βοηθούσαν το συγκεκριμένο 

το μαθητή να ξεπεράσει τη δυσκολία. 

1 2 3 4 5 

52.  Μετά την εκτέλεση ενός μαθησιακού προβλήματος (π.χ. 

πείραμα στην επιστήμη, πρόβλημα στα μαθηματικά) ο 

εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές του να αξιολογούν τη 

διαδικασία που ακολούθησαν για να επιλύσουν ένα 

μαθησιακό πρόβλημα. 

1 2 3 4 5 

53.  Ο εκπαιδευτικός πρότεινε ο ίδιος στους μαθητές του 

στρατηγικές για την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος 

ή για την αντιμετώπιση μιας μαθησιακής δυσκολίας. 

1 2 3 4 5 

54.  Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές να ελέγχουν κατά 

πόσο έχουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να επιλύσουν ένα 

μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν 

ένα πείραμα στην επιστήμη, να λύσουν ένα πρόβλημα στα 

μαθηματικά). 

1 2 3 4 5 

55.  Οι στρατηγικές που επέλεγαν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν 

για την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος βοηθούσαν 

στην επιτυχή επίλυση του μαθησιακού προβλήματος. 

1 2 3 4 5 

56.  Οι μαθητές αυτόβουλα επέλεγαν την κατάλληλη στρατηγική 

για την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος ή για την 

αντιμετώπιση μιας δυσκολίας που συναντούσαν. 

1 2 3 4 5 

57.  Ο εκπαιδευτικός παρείχε τον ίδιο βαθμό ανατροφοδότησης σε 

όλους τους μαθητές.  

1 2 3 4 5 

58.  Ο εκπαιδευτικός παρείχε τον ίδιο βαθμό βοήθειας στους 

μαθητές του ανεξάρτητα από το βαθμό δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων του μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

       

 

 

Άλλα σχόλια/παρατηρήσεις: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

Έντυπο παρατήρησης (low-infernce) 
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 `  

                    

               

 

 

 

 (1) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ORIENTATION) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   Οδηγίες κωδικοποίησης   

Σειρά 

δραστηριοτήτων. 

Αριθμητική καταγραφή της δραστηριότητας, ανάλογα με 

τη σειρά που έχει παρατηρηθεί.   

                    

Διάρκεια. Διάρκεια σε λεπτά.                     

Εστίαση. Συνάφεια με: 

1. ένα στόχο του μαθήματος  

2. το μάθημα της ημέρας 

3. ενότητα / σειρά μαθημάτων.  

                    

Ποιότητα. 1. Τυπική.  

2. Οδηγεί σε επίτευξη στόχων του μαθήματος. 

3. Οι μαθητές προσδιορίζουν το/ους στόχο/ους. 

                    

Διαφοροποίηση.  Κατέγραψε √ για κάθε μορφή διαφοροποίησης που 

παρατηρείς. 

                    

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Παρατηρητής:.................................................................................... Εκπαιδευτικός:........................................………………..………..….............. 

Σχολείο:............…....…….......………………..........……Ημερομ.:…............... Ώρα: …..........................Τάξη:  ............. Αριθμός μαθητών:……. 

Θέμα: ................…….......................................................................….............................................  Μάθημα: ............................................................ 
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(2) ΔΟΜΗΣΗ (STRUCTURING)  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   Οδηγίες κωδικοποίησης   

Σειρά 

δραστηριοτήτων.  

Αριθμητική καταγραφή της δραστηριότητας ανάλογα με τη 

σειρά που έχει παρατηρηθεί.   

                     

Διάρκεια. Διάρκεια σε λεπτά.                     

Εστίαση. Συνάφεια με: 

1. προηγούμενα μαθήματα 

2. δομή μαθήματος της ημέρας 

3. την ενότητα/σειρά μαθημάτων.  

                    

Ποιότητα: 

Ευκρίνεια. 

1. Κατανοητό στους μαθητές  

2. Μη κατανοητό στους μαθητές.  

                    

Διαφοροποίηση.  Κατέγραψε √ για κάθε μορφή διαφοροποίησης που 

παρατηρείς. 
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(3) ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APPLICATION) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Οδηγίες κωδικοποίησης  

Σειρά 

δραστηριοτήτων.  

Αριθμητική καταγραφή της δραστηριότητας ανάλογα με τη 

σειρά που έχει παρατηρηθεί.   

                    

Διάρκεια.  Διάρκεια σε λεπτά.                     

Εστίαση.  Συνάφεια με: 

1. ένα μέρος του μαθήματος  

2. ολόκληρο το μάθημα 

3. την ενότητα/σειρά μαθημάτων. 

                    

Ποιότητα. 1. Χρήση ίδιας δραστηριότητας για εύρεση συγκεκριμένου 

αποτελέσματος.  

2. Ενεργοποίηση συγκεκριμένων γνωστικών διαδικασιών 

για επίλυση πιο σύνθετων δραστηριοτήτων - αλγόριθμοι.   

                    

Διαφοροποίηση.  Κατέγραψε √ για κάθε μορφή διαφοροποίησης που 

παρατηρείς.   
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(4) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ – ΜΟΝΤΕΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

(LEARNING STRATEGIES – TEACHING MODELLING) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Οδηγίες κωδικοποίησης  

Σειρά 

δραστηριοτήτων.  

Αριθμητική καταγραφή της δραστηριότητας ανάλογα με τη σειρά 

που έχει παρατηρηθεί.   

                    

Διάρκεια.  Διάρκεια σε λεπτά.                     

Εστίαση.  1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο μάθημα της ημέρας.  

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μαθήματα της 

ενότητας.  

3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ενότητες.   

                    

Ποιότητα: Ρόλος 

του 

εκπαιδευτικού.  

1. Δίδεται από τον εκπαιδευτικό.     

2. Καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 

3. Ανακάλυψη.  

                    

Ποιότητα: 

Καταλληλότητα 

του μοντέλου.     

1. Αποτελεσματικό. 

2. Αναποτελεσματικό.  

                    

Ποιότητα: Στάδιο 

του μαθήματος, 

που παρατηρείται. 

1. Μετά από μια προβληματική κατάσταση.  

2. Πριν από μια προβληματική κατάσταση.   
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5) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (QUESTIONING TECHNIQUES) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Οδηγίες κωδικοποίησης  

Σειρά 

δραστηριοτήτων. 

Αριθμητική καταγραφή της δραστηριότητας ανάλογα με τη 

σειρά που έχει παρατηρηθεί. 

                    

Διάρκεια 

αναμονής.   

Χρόνος αναμονής πριν την απάντηση.                      

Εστίαση. Συνάφεια με:  

1. τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

2. ολόκληρο το μάθημα 

3. ενότητα / σειρά μαθημάτων. 

                    

Ποιότητα: Είδος  

Ερώτησης. 

1. Ανάκληση γνωστών γεγονότων, εννοιών ή διαδικασιών. 

2. Εντοπισμός - επεξήγηση της διαδικασίας για επίλυση μιας 

προβληματικής κατάστασης.  

                    

Ποιότητα: 

Αντίδραση όταν 

δεν δίνεται 

απάντηση από 

τους μαθητές (σε 

περίπτωση που 

δίνεται απάντηση 

κατέγραψε X).   

1. Επαναδιατύπωση (ευκολότερες λέξεις). 

2. Επαναδιατύπωση (ευκολότερη ερώτηση). 

3. Μεταφέρεται σε άλλη ερώτηση ή απαντά ο/η ίδιος/α την 

ερώτηση.   

                    

Ποιότητα:  Είδος 

ανατροφοδότησης  

- αντίδρασης  προς 

τους μαθητές, που 

απαντούν.  

1. Αρνητικά σχόλια σε λανθασμένες ή ελλείπεις απαντήσεις.  
2. Θετικά σχόλια μόνο στις σωστές απαντήσεις.  
3. Θετικά σχόλια στις σωστές απαντήσεις και εποικοδομητικά 

σχόλια σε λανθασμένες ή ελλείπεις απαντήσεις.  
4. Καθόλου σχόλια.  

                    

Ποιότητα:  Τρόπος  

αντίδρασης στην 

απάντηση του 

μαθητή.  

1. Ο εκπαιδευτικός αγνοεί την απάντηση. 

2. Ο εκπαιδευτικός αποδέχεται την απάντηση. 

3. Οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν την απάντηση.  

                    

 

 

 

Διαφοροποίηση. Κατέγραψε √ για κάθε μορφή διαφοροποίησης που παρατηρείς 

.  
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(6) ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (SELF-REGULATED 

LEARNING) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Οδηγίες κωδικοποίησης  

Σειρά 

δραστηριοτήτων. 

Αριθμητική καταγραφή της δραστηριότητας ανάλογα με 

τη σειρά που έχει παρατηρηθεί. 

                    

Διάρκεια.   Διάρκεια σε λεπτά                     

Εστίαση. Συνάφεια με:  

1. τους στόχους του μαθήματος. 

2. σειρά μαθημάτων της ενότητας. 

3. άλλες ενότητες. 

4. άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. 

                    

Στάδιο του 

μαθήματος όπου 

εμφανίζεται 

1. Πριν από την ενασχόληση με μια προβληματική 

κατάσταση. 

2. Κατά την επίλυση ενός μαθησιακού προβλήματος. 

3. Στο στάδιο της αξιολόγησης του μαθησιακού έργου. 

 

                    

Ποιότητα:         

Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

1. Η αυτο-ρύθμιση της μάθησης καθοδηγείται από τον 
εκπαιδευτικό. 

2. Η αυτο-ρύθμιση της μάθησης γίνεται αυτόβουλα από 
τους μαθητές.  

 

                    

Ποιότητα 3. Βοηθά στην επίτευξη των στόχων. 
4. Είναι αναποτελεσματική.  
 

                    

Διαφοροποίηση. Η διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με: 

1. Τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

2. Το βαθμό δυσκολίας του μαθησιακού έργου. 

3. Και τα δύο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

Οδηγίες χρήσης εντύπου παρατήρησης (low-inference) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ:  

Πιο κάτω δίνονται σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα συμπληρωθεί η 

Κλείδα Παρατήρησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να μελετηθούν όλες οι παράμετροι των 

παρακάτω οδηγιών, έτσι που να γίνουν οι απαραίτητες διακρίσεις ανάμεσα στις διάφορες 

κατηγορίες, κάτι που θα διευκολύνει κατά πολύ το έργο του παρατηρητή. Αρχικά, ο κάθε 

παρατηρητής, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, καλείται να αντιληφθεί το είδος της κάθε 

δραστηριότητας, που παρακολουθεί, και στη συνέχεια να το εντάξει σε μια από τις πιο 

κάτω έξι κατηγορίες. Εκτενής αναφορά για τις έξι κατηγορίες θα ακολουθήσει στη 

συνέχεια. Είναι σημαντικό, επιπλέον, να σημειωθεί, ότι ο παρατηρητής θα πρέπει να 

αναμένει κάθε φορά την ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας και στη συνέχεια να 

προβαίνει στην καταγραφή της. Πριν, όμως, από την παρουσίαση των έξι κατηγοριών, 

χρειάζεται να διασαφηνιστούν τα ακόλουθα:  

 (α) Τι είναι μια «δραστηριότητα»: Μια δραστηριότητα μπορεί να είναι ένα σύνολο 

δράσεων - δηλώσεων του εκπαιδευτικού, που έχουν έναν ορισμένο στόχο. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του προσανατολισμού, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να 

αφιερώσει για τον προσανατολισμό - αφόρμηση του μαθήματος 2-3 λεπτά. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μόνο μια δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το πόσα πράγματα μπορεί να 

αναφέρει ο εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση των 

ερωτήσεων, κάθε ερώτηση αντιπροσωπεύει μια δραστηριότητα. Επομένως, πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε μια στήλη δραστηριότητας για κάθε ερώτηση που γίνεται. Σημειώνεται 

ότι, σε περίπτωση που ο παρατηρητής παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό να υποβάλλει 

κάποια ερώτηση, η οποία δεν ανήκει σε κάποια από τις υπόλοιπες πέντε κατηγορίες, 

τότε συμπληρώνει τον πίνακα της πέμπτης κατηγορίας, ο οποίος αναφέρεται στην τεχνική 

των ερωτήσεων.   

(β) Πως χρησιμοποιείται η «διάρκεια»: Μετρήστε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που 

χρησιμοποιήθηκε για κάθε «δραστηριότητα». Η διάρκεια της κάθε «δραστηριότητας» 

συμπληρώνεται στο δεύτερο κουτάκι κάθε κατηγορίας. Στην περίπτωση των ερωτήσεων 

θα πρέπει να διευκρινίσετε όχι τη διάρκεια κάθε ερώτησης, αλλά του χρόνου αναμονής, 

δηλαδή τον χρόνο που παρήλθε, αφότου τέθηκε μια ερώτηση, μέχρι που ο εκπαιδευτικός 

ορίζει κάποιο μαθητή για να απαντήσει.   

(γ) Πως χρησιμοποιείται η διαδοχή των δραστηριοτήτων: Ο παρατηρητής θα πρέπει να 

τηρεί στοιχεία σε σχέση με τη διαδοχή των δραστηριοτήτων, αφού αυτή καταγράφεται στο 

πρώτο κουτάκι κάθε κατηγορίας. Θα πρέπει να καταγράφονται αριθμητικά (1, 2, 3, κοκ) οι 

διάφορες ενέργειες - δράσεις του εκπαιδευτικού, ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες 
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εμπίπτουν. Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι για όλες τις κατηγορίες θα υπάρχει ενιαία 

αρίθμηση, δηλαδή, μπορεί η πρώτη δραστηριότητα (Αριθμός: 1) να εμπίπτει στην 

κατηγορία προσανατολισμός και η δεύτερη και τρίτη (Αριθμός: 2 και 3 ) στην κατηγορία 

τεχνικές ερωτήσεων.   

(δ) Πως χρησιμοποιείται το κουτί της διαφοροποίησης: Χρησιμοποιήστε το κουτί της 

διαφοροποίησης για να δηλώσετε αν υπήρξαν οποιεσδήποτε ενδείξεις οποιουδήποτε τύπου 

διαφοροποίησης (χρησιμοποιήστε το σημάδι √ σε περίπτωση που υπάρχει 

διαφοροποίηση). Παραδείγματος χάριν:    

● στην περίπτωση των δραστηριοτήτων προσανατολισμού, ο δάσκαλος διευκρινίζει 

το στόχο του μαθήματος σε μια ορισμένη ομάδα μαθητών (π.χ., τους πιο 

«αδύνατους»). 

● στην περίπτωση των δραστηριοτήτων εφαρμογής, ο δάσκαλος δίνει στους πιο 

αδύνατους μαθητές περισσότερες ασκήσεις εφαρμογής ή τους παρέχει περισσότερο 

χρόνο για επίλυση ασκήσεων.      

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ  

1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ORIENTATION) 

(α) Αναφέρεται στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσπάθεια του 

εκπαιδευτικού να εξηγήσει άμεσα ή έμμεσα το λόγο για τον οποίο εκτελείται κάποια 

δραστηριότητα ή ομάδα δραστηριοτήτων και το πως οι δραστηριότητα/τες αυτή/ες 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος.  

(β) Οι δραστηριότητες προσανατολισμού (orientation tasks) μπορούν να εμφανιστούν σε 

διαφορετικά στάδια του μαθήματος, τα οποία και καθορίζουν την «εστίαση» της κάθε 

δραστηριότητας, ακολουθώντας τις παρακάτω τρεις μορφές:   

1) Μπορεί να σχετίζονται με ένα στόχο του μαθήματος: Ο εκπαιδευτικός εξηγεί πως οι 

δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη ενός στόχου κάποιου συγκεκριμένου 

σκοπού. Για παράδειγμα, αναφέρει: «Αφού μετρήσουμε τις γωνίες, θα μάθουμε 

πώς να τις κατηγοριοποιούμε σε τρεις ομάδες: οξείες, αμβλείες και ορθές γωνίες». 

2) Μπορεί να σχετίζονται με το μάθημα της ημέρας: Ο εκπαιδευτικός εξηγεί πως οι 

δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τους στόχους ολόκληρου του μαθήματος.   

3) Μπορούν να συνδεθούν με μια ενότητα ή μια σειρά μαθημάτων: Ο εκπαιδευτικός 

εξηγεί  πως οι δραστηριότητες/στόχοι του μαθήματος σχετίζονται με τα 

προηγούμενα ή/και τα επόμενα μαθήματα. Παραδείγματος χάριν, αναφέρει: «Στα 

προηγούμενα μαθήματα ανακαλύψαμε έναν τύπο που δίνει το εμβαδόν ενός 

ορθογωνίου. Σήμερα, πρόκειται να ασχοληθούμε με δραστηριότητες που 
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συσχετίζονται με την εύρεση του εμβαδού ενός τριγώνου. Στα δύο επόμενα 

μαθήματα θα κληθείτε να βρείτε το εμβαδόν άλλων σχημάτων. Επομένως, στο 

τέλος της εβδομάδας αναμένω ότι όλοι σας θα είστε σε θέση να βρείτε το εμβαδόν 

οποιουδήποτε σχήματος σας δίνεται».       

(γ) Οι δραστηριότητες προσανατολισμού μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν με βάση την 

ποιότητα-καταλληλότητά τους και το βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων του μαθήματος. Συνεπώς, είναι δυνατό να εντοπίσεις τις ακόλουθες τρεις μορφές:  

1) Μπορεί να είναι τυπικές: Ο απώτερος στόχος τέτοιων δραστηριοτήτων δεν είναι να 

καταλάβουν οι μαθητές τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος και το γιατί το 

μάθημα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο. Ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί τέτοιες 

δραστηριότητες, μόνο επειδή «υποχρεούται» να το πράξει. Για παράδειγμα, ο 

δάσκαλος γράφει στον πίνακα ή λέει στους μαθητές του: «Σήμερα πρόκειται να 

ασχοληθούμε με το εμβαδόν των ορθογωνίων», χωρίς να γνοιάζεται για το κατά 

πόσο αυτό ήταν σαφές για τους μαθητές.    

2) Μπορεί να αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος και να επιδρούν 

θετικά στη μάθηση: Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές να 

καταλάβουν το λόγο για τον οποίο διεξάγονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο παράδειγμα, που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, ο δάσκαλος όχι μόνο αναφέρεται στην εύρεση του εμβαδού των 

ορθογωνίων, αλλά προσπαθεί να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμο να βρίσκει το 

εμβαδόν των ορθογωνίων ή/και πως ο τύπος που δίνει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου 

μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.  

3) Μπορεί να παρέχουν την ευκαιρία στους μαθητές να εντοπίσουν, από μόνοι τους, 

τους στόχους του μαθήματος: Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός βοηθεί τους 

μαθητές να εντοπίσουν, από μόνοι τους, τους στόχους του μαθήματος. 

Παραδείγματος χάριν, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν τους 

λόγους εκείνους, για τους οποίους θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η χρήση του 

τύπου, που να δίνει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου.    

 

2. ΔΟΜΗΣΗ (STRUCTURING)  

(α)  Η δόμηση αναφέρεται σε δραστηριότητες, που ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές 

να κάνουν, με τις οποίες θα μπορέσουν να  «ανακαλύψουν» τη δομή του μαθήματος.    

(β) Οι δραστηριότητες δόμησης (structuring tasks) μπορούν να εμφανιστούν σε 

διαφορετικά στάδια του μαθήματος, τα οποία και καθορίζουν την «εστίαση» της κάθε 

δραστηριότητας, ακολουθώντας τις παρακάτω τρεις μορφές:    
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1) Μπορούν να αποσκοπούν στη σύνδεση του προηγούμενου μαθήματος με το μάθημα 

της ημέρας: Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στο περιεχόμενο των προηγούμενων 

μαθημάτων, για να τα συνδέσει με το μάθημα της ημέρας. Παραδείγματος χάριν, 

αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μαθημάτων εξετάσαμε την 

εύρεση της περιμέτρου ενός ορθογωνίου. Σήμερα, πρόκειται να βρούμε έναν τύπο 

που να μας δίνει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου». Σημειώστε ότι ο δάσκαλος, 

αντίθετα προς αυτό που αναφέρθηκε στις δραστηριότητες προσανατολισμού, δεν 

αναφέρεται στο λόγο, για τον οποίο θα ασχοληθούν με το εμβαδόν ενός ορθογωνίου.  

2) Μπορούν να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη δομή του μαθήματος: Ο δάσκαλος 

αναφέρεται στη δομή του μαθήματος της ημέρας, χωρίς να βοηθά τους μαθητές να 

καταλάβουν το  λόγο/ους, που κάνει ορισμένες δραστηριότητες. Παραδείγματος 

χάριν, ο εκπαιδευτικός αναφέρει: «Σήμερα, πρώτα πρόκειται να ασχοληθείτε με 

την μέτρηση των τετραγωνικών εκατοστόμετρων (cm2), που περιλαμβάνονται σε 

διαφορετικά ορθογώνια. Κατόπιν, θα σας ζητήσω να ανακαλύψετε τον τύπο που 

μας δίνει το εμβαδόν του ορθογωνίου. Κατόπιν, πρόκειται να λύσετε τα 

προβλήματα με τη χρήση αυτού του τύπου».   

3) Μπορούν να αναφέρονται στη δομή μιας ενότητας ή μιας σειράς μαθημάτων: Ο 

εκπαιδευτικός αναφέρεται στο περιεχόμενο μαθημάτων που προηγήθηκαν, αλλά 

και στο περιεχόμενο μαθημάτων που θα ακολουθήσουν, συνδέοντάς τα με το 

μάθημα της ημέρας, χωρίς, όμως, να αναφέρεται στους στόχους των μαθημάτων. 

Για παράδειγμα, ο δάσκαλος αναφέρει: «Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι 

οι δραστηριότητες αυτού του μαθήματος, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες των 

προηγούμενων μαθημάτων και εκείνες που πρόκειται να οργανωθούν στα δύο 

επόμενα μαθήματα, συσχετίζονται με την εύρεση του εμβαδού των ορθογωνίων, 

παραλληλογράμμων και τριγώνων».   

(γ) Οι δραστηριότητες οργάνωσης (δόμησης) μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν με βάση 

την ποιότητα-καταλληλότητά τους και το βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες είναι είτε 

ξεκάθαρες για τους μαθητές, είτε ασαφής, ώστε να μην τις αντιλαμβάνονται. Θεωρείστε 

ότι οι δραστηριότητες δόμησης είναι ξεκάθαρες στους μαθητές, όταν η πλειοψηφία των 

μαθητών (i) είναι σε θέση να διευκρινίσει τη δομή του μαθήματος, (ii) είναι σε θέση να 

διευκρινίσει τι προηγήθηκε και τι ακολουθεί και (iii) δεν φαίνεται μπερδεμένη, όσον 

αφορά αυτό που πρόκειται να κάνει. Αντίθετα, τυχών μαθητές, που ρωτούν τι πρέπει να 

κάνουν και δεν γνωρίζουν τι έπεται στο μάθημα, φανερώνουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη 

δομή του μαθήματος.   
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APPLICATION)  

(α)  Οι δραστηριότητες εφαρμογής αναφέρονται στις δραστηριότητες, που στοχεύουν να 

βοηθήσουν τους μαθητές να εμπεδώσουν το περιεχόμενο του μαθήματος της  ημέρας.   

(β) Οι δραστηριότητες εφαρμογής / εμπέδωσης (application tasks) μπορούν να 

εμφανιστούν σε διαφορετικά στάδια του μαθήματος, τα οποία και καθορίζουν την 

«εστίαση» της κάθε δραστηριότητας, ακολουθώντας τις παρακάτω τρεις μορφές:  

1) Μπορούν να αφορούν μόνο ορισμένα μέρη του μαθήματος: Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μετρήσουν από πόσα τετραγωνικά 

εκατοστόμετρα αποτελούνται τρία δεδομένα ορθογώνια. Σημειώστε ότι αυτή η 

δραστηριότητα δεν συσχετίζεται με ολόκληρο το μάθημα, αλλά μόνο με ένα μέρος 

του.   

2) Μπορούν να αφορούν ολόκληρο το μάθημα:  Για παράδειγμα, αφότου οι μαθητές 

έχουν ανακαλύψει τον τύπο που δίνει το εμβαδόν των ορθογωνίων, ο δάσκαλος 

τους ζητά να εφαρμόσουν αυτόν τον τύπο για να βρουν το εμβαδόν τριών 

ορθογωνίων.  

3) Μπορούν να συνδεθούν με την ενότητα ή με μια σειρά μαθημάτων: Για παράδειγμα, 

αφότου οι μαθητές ανακαλύψουν το εμβαδόν των ορθογωνίων, ο εκπαιδευτικός 

τους ζητά να βρουν εμβαδά σχημάτων, που αποτελούνται από τρίγωνα και 

παραλληλόγραμμα. Η εύρεση του εμβαδού των παραλληλογράμμων και των 

τριγώνων, θα πρέπει να έχει διδαχθεί, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

μαθημάτων.     

(γ) Οι δραστηριότητες εφαρμογής / εμπέδωσης μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν με 

βάση την ποιότητα-καταλληλότητά τους, στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:   

1) Δραστηριότητες, που αποσκοπούν στο να ασχοληθούν οι μαθητές με την εύρεση 

συγκεκριμένου αποτελέσματος (Product): Οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση 

πραγματοποιούν επανειλημμένα την ίδια δραστηριότητα εφαρμογής, για να βρουν 

ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάριν, μετά την ανακάλυψη του 

τύπου του εμβαδού, τους δίνονται οι διαστάσεις (πλάτος και μήκος) δέκα 

ορθογωνίων και καλούνται να βρουν το εμβαδόν τους.    

2) Δραστηριότητες, που αποσκοπούν στο να ασχοληθούν οι μαθητές με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων διαδικασιών (π.χ. χρήση ενός αλγόριθμου) (Process): Αναφέρονται 

σε δραστηριότητες εφαρμογής, που αναμένεται να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες 

γνωστικές διαδικασίες, που έχουν διδαχθεί τα παιδιά, για να βρουν κάτι πιο 

σύνθετο. Παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση που οι μαθητές καλούνται να 

ανακαλύψουν πόσα χρήματα θα χρειαστούν, για να μπογιατίσουν το ταβάνι της 
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τάξης τους, εάν η μπογιά πωλείται σε κουτιά των 3 λίτρων και κάθε κουτί στοιχίζει 

10 λίρες.   

 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(LEARNING STRATEGIES - TEACHING MODELLING)  

(α) Οι δραστηριότητες μοντελλοποίησης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους μαθητές να 

αποκτήσουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες μάθησης ή να υιοθετήσουν ένα σχέδιο 

λύσης για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων.  

(β) Οι δραστηριότητες μοντελλοποίησης (modelling tasks) μπορούν να εμφανιστούν σε 

διαφορετικά στάδια του μαθήματος, τα οποία και καθορίζουν την «εστίαση» της κάθε 

δραστηριότητας, ακολουθώντας τις παρακάτω τρεις μορφές:       

1) Μπορεί να αναφέρονται στο μάθημα της ημέρας και να οδηγούν στην απόκτηση 

στρατηγικών λύσης προβλημάτων. 

2) Μπορεί να χρησιμοποιούνται σε μια σειρά μαθημάτων, που αναφέρονται στην ίδια 

ενότητα: Παραδείγματος χάριν, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη θεωρία σχήματος 

για την επίλυση των προβλημάτων αλλαγής. Αυτό το μοντέλο δεν αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για την επίλυση των προβλημάτων ενός συγκεκριμένου 

μαθήματος, αλλά και για την επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων σε άλλα 

μαθήματα.   

3) Μπορεί να χρησιμοποιούνται σε μαθήματα διαφορετικών ενοτήτων: Για 

παράδειγμα, μετά από την επίλυση κάποιου προβλήματος, ο δάσκαλος αναφέρει: 

«Μόλις φθάνετε στην απάντηση, προσπαθήστε να την επαληθεύσετε. Είναι λογική; 

Έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά τα δεδομένα;»  

(γ.1) Όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού, οι δραστηριότητες της νέας γνώσης 

μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, που να καθορίζουν ουσιαστικά την ποιότητά 

τους. Συγκεκριμένα:   

1) Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις συγκεκριμένες στρατηγικές και επιδιώκει οι 

μαθητές να τις χρησιμοποιήσουν ορθά: Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός αναφέρει 

πως θα συμπεριφερόταν ο ίδιος στην επίλυση κάποιου προβλήματος.  

2) Οι μαθητές καθοδηγούνται στο να ανακαλύψουν οι ίδιοι την στρατηγική 

(καθοδηγούμενη ανακάλυψη), που έχει ο δάσκαλός τους στο μυαλό του: Ο 

εκπαιδευτικός κάνει καθοδηγητικές ερωτήσεις για να βοηθήσει τους μαθητές να 

προτείνουν εκείνη τη στρατηγική, που έχει και ο ίδιος στο μυαλό του.   

3) Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τη στρατηγική, που θεωρούν 

οι ίδιοι ως κατάλληλη, για να επιλύσουν ένα ορισμένο πρόβλημα: Έτσι, αναφέρουν 
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διάφορες στρατηγικές. Ο εκπαιδευτικός δεν αλληλεπιδρά, ούτε κατευθύνει τους 

μαθητές, αλλά περιορίζεται στο να ακούει τις στρατηγικές που προτείνονται.   

(γ.2) Αναφορικά με την καταλληλότητα της νέας γνώσης, θεωρείστε ότι η στρατηγική 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές για μοντελλοποίηση της νέας γνώσης, μπορεί να είναι: 

1) Αποτελεσματική: Αν οι μαθητές είναι σε θέση να την εφαρμόσουν και αν οδηγεί 

στον επιθυμητό στόχο, τότε η στρατηγική θεωρείται αποτελεσματική (π.χ., οι 

μαθητές εφαρμόζουν επιτυχώς τη διαδικασία επαλήθευσης και αποφασίζουν ότι η 

απάντησή τους είναι λανθασμένη). 

2) Αναποτελεσματική: Αν οι σπουδαστές διαμαρτύρονται για το ότι συναντούν 

δυσκολίες στο να χρησιμοποιήσουν την στρατηγική αποτελεσματικά ή αν δεν 

καταφέρνουν ή δεν ξέρουν να την εφαρμόσουν, τότε η στρατηγική, που 

διδάχτηκαν, θεωρείται αναποτελεσματική.  

(γ.3) Η ποιότητα των δραστηριοτήτων μοντελλοποίησης κρίνεται και από το στάδιο, στο 

οποίο παρατηρείται. Συνεπώς: 

1) Η δραστηριότητα μοντελλοποίησης μπορεί να παρατηρηθεί μετά από μια 

προβληματική κατάσταση: Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα 

πρόβλημα και έπειτα παρουσιάζεται είτε από το δάσκαλο είτε από τους ίδιους ένας 

τρόπος για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.  

2) Η δραστηριότητα μοντελλοποίησης μπορεί να παρατηρηθεί πριν από μια 

προβληματική κατάσταση: Στην περίπτωση αυτή, ο δάσκαλος αναφέρει ότι στο 

μάθημα οι μαθητές θα κληθούν να λύσουν μια προβληματική κατάσταση. 

Προκειμένου να είναι σε θέση να το επιτύχουν θα παρουσιαστεί μια βοηθητική 

στρατηγική.  

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (QUESTIONING TECHNIQUES)     

 

 

 

(α) Χρόνος αναμονής: Αναφέρεται στο χρόνο που παρέρχεται από τον εκπαιδευτικό, 

αφότου τίθεται μια ερώτηση, προτού να ζητήσει από ένα μαθητή για να απαντήσει στην 

ερώτηση. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός περιμένει λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα 

κατέγραψε 0 δευτερόλεπτα.   

(β) Οι ερωτήσεις μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικά στάδια του μαθήματος, τα 

οποία και καθορίζουν την «εστίαση» της κάθε ερώτησης. Μπορούν να κατανεμηθούν στις 

παρακάτω τρεις κατηγορίες:  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατηγορία σε περίπτωση που ο 

εκπαιδευτικός απευθύνει μια ερώτηση, αλλά η όλη δραστηριότητα εμπίπτει σε μια από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες.   
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1) Ερωτήσεις, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με την οποία 

ασχολούνται οι μαθητές τη συγκεκριμένη στιγμή.  

2) Ερωτήσεις σχετικές με μεγάλο μέρος του μαθήματος, που έχουν διδαχθεί.   

3) Ερωτήσεις, που να αναφέρονται στο περιεχόμενο μιας ενότητας ή μιας σειράς 

μαθημάτων. 

(γ.1) Οι ερωτήσεις μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν, με βάση το είδος-ποιότητά τους, 

στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:   

1) Ερωτήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να παρωθήσουν τους μαθητές να ασχοληθούν 

με την εύρεση συγκεκριμένου αποτελέσματος (Product): Αφορούν ερωτήσεις, οι 

οποίες απαιτούν την ανάκληση γεγονότων, εννοιών η διαδικασιών που 

αναφέρθηκαν από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, για να καταλήξουν σε ένα 

αποτέλεσμα.  

2) Ερωτήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να παρωθήσουν τους μαθητές να ασχοληθούν 

με συγκεκριμένες διαδικασίες/αλγόριθμους (Process): Αφορούν ερωτήσεις, οι 

οποίες απαιτούν από τους μαθητές να διευκρινίσουν τη διαδικασία για την επίλυση 

μιας προβληματικής κατάστασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το 

πιο πάνω τύπο ερωτήσεων, οι μαθητές δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.   

(γ.2) Μια δεύτερη διάσταση, που αφορά την ποιότητα των ερωτήσεων, αναφέρεται στο 

πως ο εκπαιδευτικός αντιδρά στις απαντήσεις των μαθητών του, σε μια ερώτηση που 

έθεσε:  

I. Σημειώστε αρχικά X στο κουτί, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια απάντηση από 

τους μαθητές.  

II. Εάν οι μαθητές δεν δώσουν ικανοποιητική απάντηση, τότε εξετάζουμε τον τρόπο 

με τον οποίο αντιδρά ο εκπαιδευτικός και ανάλογα τοποθετούμε ένα αριθμό, ως 

ακολούθως:  

1. Σημειώστε 1, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επαναδιατυπώσει την 

ερώτησή του, χρησιμοποιώντας  ευκολότερες λέξεις. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο δάσκαλος αντικαθιστά μόνο τις δύσκολες λέξεις με 

ευκολότερες.    

2. Σημειώστε 2, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θέσει μια πιο εύκολη 

ερώτηση.   

3. Σημειώστε 3, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός προχωρήσει σε μια άλλη 

ερώτηση ή απαντήσει ο ίδιος στην ερώτηση.    

(γ.3) Επιπλέον, η ποιότητα των ερωτήσεων εξετάζεται σε σχέση με το είδος της 

ανατροφοδότησης, που δίνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του. Συγκεκριμένα:  
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1. Σημειώστε 1, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν κάνει αρνητικά σχόλια στις 

ανακριβείς ή στις εν μέρει σωστές απαντήσεις (π.χ., «όχι ακριβώς», «δεν συμφωνώ 

μαζί σου», «μπορεί κάποιος να μας δώσει μια καλύτερη απάντηση;»).  

2. Σημειώστε 2, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός σχολιάζει μόνο τις σωστές 

απαντήσεις και αποφεύγει να σχολιάσει τις λανθασμένες απαντήσεις (π.χ., ο 

δάσκαλος αγνοεί τις ανακριβείς ή εν μέρει σωστές απαντήσεις και δηλώνει ότι η 

απάντηση που προτάθηκε από τον Αντρέα ήταν η σωστή).  

3. Σημειώστε 3, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κάνει θετικά σχόλια για τη 

σωστή απάντηση, αλλά συγχρόνως σχολιάζει και τις ανακριβείς ή τις εν μέρει 

σωστές απαντήσεις.  

4. Σημειώστε 4, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν κάνει κανένα σχόλιο πάνω 

στην απάντηση του μαθητή του. Συγκεκριμένα, ακούει την απάντηση, αλλά 

αποφεύγει να την σχολιάσει.  

(γ.4) Επιπλέον, η ποιότητα των ερωτήσεων εξετάζεται σε σχέση με τον τρόπο που ο 

εκπαιδευτικός αντιδρά, όταν ακούσει μια απάντηση. Συγκεκριμένα:   

1. Σημειώστε 1, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αγνοεί την απάντηση του μαθητή, 

ανεξάρτητα από το αν είναι σωστή ή όχι.   

2. Σημειώστε 2, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δηλώνει εάν η απάντηση του 

μαθητή είναι σωστή ή όχι.   

3. Σημειώστε 3, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να 

σχολιάσουν την απάντηση ή αναμένει από αυτούς να ανακαλύψουν αν η απάντηση 

ήταν σωστή ή όχι  

 

6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΡΥΜΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ENCOURAGING 

SELF-REGULATION)  

(α) Οι δραστηριότητες  για προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στοχεύουν στο να 

βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία και μεγαλύτερο έλεγχο 

στη διαδικασία της μάθησης, ώστε να κατευθύνουν και  να ρυθμίζουν τις ενέργειές τους 

προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την μεγιστοποίηση των προσωπικών τους 

αποτελεσμάτων. 

 

(β) Οι δραστηριότητες για προώθηση της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης (encouraging self-

regulation) μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικά στάδια του μαθήματος. 

(γ) Παράλληλα, οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς την 

«εστίαση», ακολουθώντας τις παρακάτω τρεις μορφές:       
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1) Μπορεί να αφορά μόνο τους στόχους του μαθήματος της ημέρας: Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ζητήσει από τους μαθητές του να 

αναφέρουν τρόπους με τους οποίους κάποιος θα  μπορούσε να βρίσκει το 

γινόμενο δύο αριθμών, όταν δυσκολεύεται να αποστηθίσει τους πίνακες του 

πολλαπλασιασμού. 

2) Μπορεί να αφορούν τους στόχους μιας σειράς μαθημάτων, που αναφέρονται 

στην ίδια ενότητα: Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ζητήσει 

από τα παιδιά να εξηγήσουν με ποιο τρόπο μας βοηθά το να μετατρέπουμε 

ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα.  Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στη 

γενικότερη ενότητα των κλασμάτων, αλλά καλύπτει στόχους για 

πρόσθεση/αφαίρεση κλασμάτων, σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων. 

3) Μπορεί να αφορούν μαθήματα διαφορετικών ενοτήτων: Για παράδειγμα, στο 

μάθημα της Επιστήμης θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να συζητήσει με τα 

παιδιά για τα βήματα που είναι απαραίτητα να ακολουθήσει κανείς για να 

ελέγξει την ορθότητα μιας υπόθεσης, δηλαδή πώς να σχεδιάζει κανείς και να 

εκτελεί το κατάλληλο πείραμα που θα βοηθήσει στο να δεχτεί ή να απορρίψει 

την αρχική υπόθεση.  Οι στρατηγικές αυτές είναι χρήσιμες για τα παιδιά σχεδόν 

σε όλα τα μαθήματα της επιστήμης.  

4) Μπορεί να αφορούν άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος: Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να συζητήσει με τους μαθητές το 

«πώς εργάζομαι όταν λύνω ένα δοκίμιο αξιολόγησης».  Στη συζήτηση αυτή 

αναμένεται οι μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου αν χρειάζεται, να 

καταλήξουν σε μια σειρά στρατηγικών για το τι βοηθά κάποιον να λύσει σωστά 

μια άσκηση (π.χ. διαβάζω προσεκτικά την οδηγία πριν ξεκινήσω), πώς αντιδρά 

κάποιος αν συναντήσει δυσκολίες (π.χ. προχωρώ σε άσκηση που μπορώ να 

λύσω) ή τι κάνει κάποιος όταν τελειώσει μια εργασία (π.χ. ελέγχει τις 

απαντήσεις του).  Τα αποτελέσματα της συζήτησης καταγράφονται σε ένα 

χαρτόνι, το οποίο είναι αναρτημένο στην τάξη, ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

ανατρέχουν σε αυτό κάθε φορά που έχουν αξιολόγηση σε οποιοδήποτε μάθημα. 

 (γ.1) Η ποιότητα των δραστηριοτήτων προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης 

μπορεί να μετρηθεί αρχικά από το στάδιο, στο οποίο παρατηρείται. Συνεπώς: 

1) Η δραστηριότητα προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης μπορεί να 

παρατηρηθεί πριν από την ενασχόληση με ένα μαθησιακό πρόβλημα: Στην 

περίπτωση αυτή ο δάσκαλος αναθέτει ένα μαθησιακό πρόβλημα στους μαθητές 

και τους υπενθυμίζει ή τους καθοδηγεί να αναφέρουν ή οι μαθητές από μόνοι 
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τους καταγράφουν συγκεκριμένα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν, 

διαδικασίες και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν, υλικά και μέσα που θα 

χρησιμοποιήσουν, κ.ο.κ..  Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να αφορούν 

ακόμα και επιλογές που δίνει ο εκπαιδευτικός για τις συνθήκες εργασίας (π.χ. 

θα μπορούσε να πει ότι θα μπορούσαν να μετακινήσουν τα θρανία και τις 

καρέκλες τους για να εργαστούν πιο άνετα στις ομάδες ή να εργαστούν σε 

όποιο σημείο της τάξης θα ήθελαν.  Αυτό μπορεί να γίνεται και αυτόβουλα από 

τους μαθητές). Για παράδειγμα στο μάθημα της επιστήμης πριν από την 

εκτέλεση ενός πειράματος οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου ή από μόνοι 

τους γράφουν τις υποθέσεις τους, τα υλικά που θα χρειαστούν και την πορεία 

που θα ακολουθήσουν για να εκτελέσουν το πείραμα.  

2) Η δραστηριότητα προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης μπορεί να 

παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με ένα μαθησιακό πρόβλημα: 

Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός δρα ως διευκολυντής της μάθησης με το 

να επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης ενός μαθησιακού έργου και να παρέχει 

βοήθεια με τη μορφή υποβοηθητικών ερωτήσεων, δηλώσεων, υπενθύμισης 

συγκεκριμένων στρατηγικών ή εμπλέκοντας όλους τους μαθητές ώστε να 

δρουν αυτοί ως διευκολυντές της μάθησης (για παράδειγμα σε περίπτωση που 

ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες θα μπορούσε να κάνει ερωτήσεις του 

τύπου «τι θα μπορούσε να κάνει ο/η ........ για να ..........;») 

3) Η δραστηριότητα προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης μπορεί να 

παρατηρηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας ή/και του 

αποτελέσματος: Οι μαθητές αξιολογούν τόσο τη διαδικασία που ακολούθησαν 

για την επίλυση ενός μαθησιακού έργου (αν ακολούθησαν τη σωστή πορεία, αν 

χρησιμοποίησαν τα κατάλληλα υλικά και στρατηγικές), όσο και τα 

αποτελέσματά τους. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται συνεργατικά με τον 

εκπαιδευτικό ή να έχει τη μορφή αυτο-αξιολόγησης ή ετερο-αξιολόγησης.  Τα 

αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται για βελτίωση των αποτελεσμάτων και για 

να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα για τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν (σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματικές, με ποιο τρόπο 

βοήθησαν και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά). Παράλληλα, 

μέσα από τις δραστηριότητες αυτές ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τον 

κάθε μαθητή να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για το μαθησιακό 

του προφίλ. 
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 (γ.2) Όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού, οι δραστηριότητες προώθησης της αυτο-

ρυθμιζόμενης μάθησης μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, που να καθορίζουν 

ουσιαστικά την ποιότητά τους. Συγκεκριμένα:   

1) Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές στο να χρησιμοποιούν διαδικασίες 

αυτο-ρύθμισης της μάθησης: Για παράδειγμα, στο μάθημα των μαθηματικών ο 

εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές συγκεκριμένες στρατηγικές που τους 

βοηθούν να λύνουν προβλήματα διαδικασίας (π.χ. κάνω σχέδιο, φτιάχνω έναν 

πίνακα, ακολουθώ αντίστροφη πορεία κτλ). 

2) Οι μαθητές από μόνοι τους αναπτύσσουν την κατάλληλη συμπεριφορά αυτο-

ρύθμισης της μάθησης: Για παράδειγμα, στο μάθημα των μαθηματικών οι 

μαθητές όταν τελειώνουν ένα πρόβλημα ελέγχουν από μόνοι τους την 

ορθότητα των πράξεών τους και τη λογικότητα της απάντησής τους, κάνοντας 

τις κατάλληλες διορθώσεις αν χρειαστεί. 

(γ.3) Η ποιότητα προώθησης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης κρίνεται παράλληλα και 

από την καταλληλότητα των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι μαθητές για αυτο-

ρύθμιση της μάθησής τους, η οποία μπορεί να είναι: 

1) Οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος: Αν οι διαδικασίες, οι στρατηγικές 

και τα μέσα που επιλέγουν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν για την επίλυση ενός 

μαθησιακού προβλήματος οδηγεί στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε, τότε η 

διαδικασία αυτο-ρύθμισης θεωρείται αποτελεσματική (π.χ., στο μάθημα της 

επιστήμης οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα για 

να διαπιστώσουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τριβή των σωμάτων.  Αν οι 

μαθητές σχεδιάσουν και εκτελέσουν το πείραμα, και καταλήξουν στα σωστά 

συμπεράσματα τότε η διαδικασία θεωρείται επιτυχής). 

2) Αναποτελεσματική: Αν οι μαθητές φαίνεται να αδυνατούν να επιλέξουν τις 

κατάλληλες διαδικασίες και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να επιλύσουν ένα 

μαθησιακό πρόβλημα τότε η διαδικασία θεωρείται αναποτελεσματική.  Για παράδειγμα 

ο εκπαιδευτικός με μια σειρά ερωτήσεων ή δηλώσεων προσπαθεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να επιλέξουν τις κατάλληλες στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να λύσουν 

ένα πρόβλημα διαδικασίας στα μαθηματικά, αλλά οι μαθητές αδυνατούν τότε η 

διαδικασία θεωρείται αναποτελεσματική.  
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