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Η «επικαιρότητα» του «αποτελεσματικού σχολείου» στην Ελλάδα και
στον κόσμο
• Ο λόγος περί «αποτελεσματικού σχολείου» βρίσκεται σήμερα στις
εξαγγελίες της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις ατζέντες των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και στις εκπαιδευτικές πρακτικές
που προτείνουν τα υπουργεία παιδείας, οι διεθνείς οργανισμοί που
ασχολούνται και ερευνούν την εκπαίδευση και οι διάφορες ομάδες
συμφερόντων που ασχολούνται με την εκπαίδευση.
• Επηρεάζει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική πράξη, την εκπαιδευτική
διοίκηση αλλά και την γενικότερη αντίληψη που έχει για το σχολείο
αφενός η κεντρική διοίκηση και αφετέρου ο περίγυρός του.
• Αφορά πρώτα απ’ όλα τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς σε
μια σχολική μονάδα.

Περιεχόμενα Εισήγησης
• Αφετηρίες – Ορισμοί – Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις του
αποτελεσματικού σχολείου.
• Τα σύγχρονα «μοντέλα»: ερωτήματα κι ερωτηματικά
• Προσεγγίσεις στην Ελλάδα (και την Κύπρο)
• Επιδράσεις στην εκπαιδευτική πολιτική
• Προϋποθέσεις και κριτική
• Μύθοι και πραγματικότητες

Ένας «λειτουργικός ορισμός» του «αποτελεσματικού σχολείου»
• «Αποτελεσματικό είναι το σχολείο που πραγματοποιεί τους στόχους
που έχει ή αυτούς για τους οποίους λειτουργεί»
• Αλλά: «τα αποτελεσματικά σχολεία, σε όλες τους τις μορφές, ποτέ
δεν παραμένουν στην ίδια κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ώστε να αναλυθούν τα στοιχεία που τα διαμορφώνουν ως τέτοια»
(MacBeath,2001).

Το αξιακό και ιδεολογικό περιεχόμενο του όρου
«αποτελεσματικό σχολείο»
• Η αναζήτηση του «αποτελεσματικού σχολείου» δεν είναι μία
διαδικασία αποκομμένη από τις επικρατούσες αξίες σε ένα κράτος /
πολιτικό σύστημα / σε μια κοινωνία.
• Ο όρος «αποτελεσματικό» δεν είναι μια ουδέτερη έννοια.
Αντίθετα, η συζήτηση που τον χρησιμοποιεί εστιάζει στην αναζήτηση
του σκοπού του σχολείου και του τρόπου βάσει του οποίου πρέπει
να κρίνεται αν / κατά πόσο είναι ένα σχολείο «επιτυχημένο»
(MacBeath, 2001).
• Δεν είναι τυχαίο που η «αποτελεσματικότητα» συχνά συνδέεται (ή
ανάγεται, ή συγχέεται;) με την «αποδοτικότητα» (οικονομικός όρος =
η εκπαίδευση ως παραγωγική διαδικασία), την «αριστεία» (με την
έννοια της επίτευξης υψηλού επιπέδου μαθητικών επιδόσεων =
προτυποποιημένα τεστ) ή την «βελτίωση» του σχολείου μέσα από
διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.

Το αξιακό και ιδεολογικό περιεχόμενο του όρου
«αποτελεσματικό σχολείο»
• Ο λόγος περί «αποτελεσματικού σχολείου», πέρα από ερωτήματα όπως «τι
είναι;» ή «ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;» ή «πως μπορεί να γίνει;»,
δημιουργεί κι άλλα ζητήματα:
•
•
•
•
•

Ποιο σχολείο «δεν είναι;»
Ως προς τί «είναι» ή «δεν είναι»
«Τι είναι αυτό που κάνει ένα σχολείο πιο αποτελεσματικό από ένα άλλο;».
Ποιος προσδιορίζει αν «είναι» ή αν «δεν είναι»; Αρα, «ποιος ελέγχει;»
«Για ποιόν είναι;» Άρα, «ποιος ωφελείται;»

• «Εκπαιδευτική πολιτική … θεωρείται κάθε διαδικασία … που σχετίζεται με την
επιλογή των στόχων, τον προσδιορισμό των αξιών ή την κατανομή των πόρων.
Κατά βάση η πολιτική αφορά την άσκηση της πολιτικής εξουσίας και τη
γλώσσα που χρησιμοποιείται για να νομιμοποιήσει τη διαδικασία.» (Codd,
1988)
• ΑΡΑ: Το «αποτελεσματικό σχολείο» βρίσκεται στη διατομή μεταξύ
εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης.

Θεωρήσεις της «σχολικής αποτελεσματικότητας»
Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα

Μια «γενεαλογία» της «σχολικής αποτελεσματικότητας
• Η έννοια, η έρευνα κι οι θεωρήσεις της «σχολικής
αποτελεσματικότητας» αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του
1970 ως αντίδραση στις έρευνες που συμπέραιναν την
«αναποτελεσματικότητα» της επίδρασης του σχολικού
θεσμού στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.
• Εμβληματικές έρευνες της «αναποτελεσματικότητας» ήταν
αυτές των Coleman (1966), Jensen(1969) και των Jencks et
al. (1972).
• Κεντρικό επιχείρημα / εύρημα αυτών των ερευνών ήταν ότι
αφενός το οικογενειακό / κοινωνικό περιβάλλον των
μαθητών και αφετέρου τα ατομικά χαρακτηριστικά τους
(π.χ. ευφυία) είναι οι καθοριστικοί παράγοντες της
ακαδημαϊκής τους επίδοσης.

Μια «γενεαλογία» της «σχολικής αποτελεσματικότητας
• Κατά συνέπεια το σχολείο έχει, σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και τις ατομικές ικανότητες, μικρή
επίδραση στα μορφωτικά αποτελέσματα.
• Παρά τις κριτικές για την στατιστική εγκυρότητα των
ερευνών, υπήρξε κλίμα απαξίωσης και αμφισβήτησης του
σχολικού θεσμού, ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητά του να
συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην
παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους
μαθητές.
• Βλέπε: Αποσχολειοποίηση (De-Schooling)

Η αντίδραση: το «Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων»
• Τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητήθηκαν και αντικρούστηκαν από μια
σειρά ερευνών / μελετών κατά τη δεκαετία του ’70, οι οποίες έδωσαν
ώθηση στην ανάπτυξη του «Κινήματος των Αποτελεσματικών Σχολείων»
(Effective Schools Movement).
• Αφορούσαν στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο σχολικές μονάδες
με όμοια χαρακτηριστικά ως προς το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και
τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους διαφέρουν ως προς την
αποτελεσματικότητά τους.
• Κύρια θέση αυτών των μελετών ήταν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχολείων τα οποία επηρεάζουν την
πρόοδο των μαθητών και δίδουν μορφωτικά αποτελέσματα ανώτερα
από εκείνα τα οποία θα προσδιόριζε η μορφωτική / κοινωνική τους
προέλευση.
• «Τα σχολεία έχουν σημασία, τα σχολεία έχουν σημαντικές επιδράσεις
στην ανάπτυξη των παιδιών και, για να το θέσουμε απλά, τα σχολεία
μπορούν να κάνουν τη διαφορά» (Reynolds & Creemers, 1990

Η δεκαετία του 1980: Οι «συναφείς μεταβλητές» (correlates)
• Οι έρευνες αφορούν τον εντοπισμό παραγόντων και συνδυασμών τους, οι οποίοι
να ερμηνεύουν τις διαφορές μεταξύ σχολικών μονάδων ως προς το επίπεδο
αποτελεσματικότητάς τους.
• Με βάση τα αποτελέσματα ερευνών αναπτύχθηκαν πίνακες / κατάλογοι με
μεταβλητές που σχετίζονταν αιτιακά με τα καλύτερα ή χειρότερα μαθησιακά
αποτελέσματα.
• Ένας από τους πρώτους καταλόγους που αναπτύχθηκαν είναι το «Μοντέλο των
πέντε παραγόντων» (Edmonds, 1979), οι οποίοι ήταν:
• Αποτελεσματική Ηγεσία
• Υψηλές προσδοκίες για τα μαθησιακά αποτελέσματα
• Έμφαση στις βασικές δεξιότητες
• Ασφαλές και πειθαρχημένο σχολικό κλίμα
• Συχνή και συστηματική αξιολόγηση της προόδου των μαθητών

Η δεκαετία του 1990: Τα «ολιστικά μοντέλα»
• Αναπτύσσονται «ολιστικά» θεωρητικά μοντέλα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν
τον τρόπο με τον οποίο παράγοντες εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας οι οποίοι
εδράζονται σε διαφορετικά επίπεδα (εκπαιδευτικό σύστημα, σχολείο,
τάξη/διδασκαλία) επηρεάζουν τα «μαθησιακά αποτελέσματα».
• Δίνεται έμφαση στο επίπεδο της διδασκαλίας και της μάθησης και ως εκ τούτου
στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κυρίως στο επίπεδο της τάξης και του
εκπαιδευτικού, π.χ. στον εντοπισμό και την κατανόηση των στοιχείων και
συμπεριφορών της «αποτελεσματικής διδασκαλίας» (π.χ. στην άμεση διδασκαλία
και την ενεργό διδασκαλία).
• Συμπληρώνονται και εξειδικεύονται σε περαιτέρω μεταβλητές οι «συναφείς
παράγοντες»

Η δεκαετία του 1990: Τα «ολιστικά μοντέλα»
• Η έρευνα αποτελεί εργαλείο κριτικής για θέματα όπως:
•
•
•
•

Η «πτώση» στην επίδοση των μαθητών σε σχέση με το παρελθόν
Τα προβλήματα σμπεριφοράς των μαθητων
Η ικανότητα και το («χαμηλό») επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών
Η λειτουργία του σχολείου σε σχέση με μια εξιδανικευμένη εικόνα του «παλιού καλού
σχολείου»
• Η αδυναμία του σχολείου να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την
διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού καθώς και τις απαιτήσεις των γονέων και
της κοινωνίας (όπως εκφράζεται από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων, π.χ. οι
εργοδότες στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στην αγορά των Νέων Τεχνολογιών)

• Ταυτόχρονα, η έρευνα για την αποτελεσματικότητα χρησιμοποιείται για να
τεκμηριώσει τις πολιτικές και πρακτικές «βελτίωσης της εκπαίδευσης», του
«εκπαιδευτικού έργου» και των «εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων».
• Αυτό-αξιολόγηση

Σχολική αποτελεσματικότητα (Teddlie and Reynolds, 2000)
• Αποτελεσματική Ηγεσία: Σταθερή, συμμετοχική, εργαλειακά προσανατολισμένη, συμπεριλαμβάνει
την παρακολούθηση και την αντικατάσταση του προσωπικού.
• Εστίαση στη μάθηση: Επικέντρωση στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα και τη μεγιστοποίηση του
χρόνου μάθησης.
• Θετική σχολική κουλτούρα: Κοινό όραμα, ομαλό κλίμα και θετική ενίσχυση.
• Υψηλές προσδοκίες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
• Παρακολούθηση της προόδου στο σχολείο, στην τάξη και στο επίπεδο του κάθε μαθητή.
• Συμμετοχή των γονέων: Απορρόφησης των αρνητικών επιρροών και προώθηση των θετικών
αλληλεπιδράσεων.
• Διαμόρφωση αποτελεσματικής διδασκαλίας: Μεγιστοποίησης του χρόνου μάθησης, στρατηγικών
ομαδοποίησης, συγκριτικής αξιολόγησης έναντι των βέλτιστων πρακτικών και προσαρμογής της
διδακτικής πράξης στις ανάγκες των μαθητών.
• Επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού: Στο σχολείο, ενσωματωμένη στις σχολικές
πρωτοβουλίες.
• Συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία: Ευθύνες και Δικαιώματα.

Χαρακτηριστικά των «αποτυχημένων σχολείων» (Stringfield, 1998)
• Έλλειψη ακαδημαϊκής εστίασης
Το
Σχολείο • Οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν απομονωμένοι
• Οι ώρες μαθημάτων αρχίζουν αργοπορημένα και τελειώνουν νωρίς
• Έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ως προς τη
χρήση των σχολικών βιβλίων
• Γραφειοκρατική ηγεσία, καθόλου προσανατολισμένη στο
αναλυτικό πρόγραμμα ή στη διδασκαλία
• Οι διευθυντές έχουν παθητικό ρόλο στην στελέχωση του σχολείου
• Έλλειψη αξιολόγησης εκπαιδευτικών
• Κανένας δημόσιος έπαινος για την αριστεία των μαθητών
• Δυσκολίες στην χρηματοδότηση του βασικού κόστους συντήρησης
• Υπο-χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης

Χαρακτηριστικά των «αποτυχημένων σχολείων» (Stringfield, 1998)
Η Τάξη

•
•
•
•

Επικρατεί ραθυμία
Ελάχιστος σχεδιασμός και προγραμματισμός
Χαμηλός βαθμός αλληλεπίδρασης κατά τη διδασκαλία
Μέρος της (υποχρεωτικής) διδακτέας ύλης δεν
καλύπτεται
• Έλλειψη κάθε αίσθησης ακαδημαϊκής ώθησης

Χαρακτηριστικά των «αποτυχημένων σχολείων» (Stringfield, 1998)
Οι
Μαθητές

• Λίγος χρόνος σχολικής εργασίας
• Λίγες ευκαιρίες μάθησης στο πρόγραμμα μαθημάτων
• Τάξεις σε «διανοητική αναρχία» (χωρίς δομή)

Από τη δεκαετία του 2000: «Πολυπαραγοντικά», «πολυεπίπεδα» και
«δυναμικά» μοντέλα εκπαιδευτικής και σχολικής αποτελεσματικότητας
• Η έρευνά αφορά τη βελτίωση του σχολείου, στηρίζει τις αντίστοιχες
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, συμβάλλει στην κριτική της
«αξιοπιστίας του σχολείου» και συμπεριλαμβάνει την «ενιαία
εκπαιδευση» και την καταπολέμηση του «αποκλεισμού» ή της
«σχολικής διαρροής».
• Εστιάζει στις στρατηγικές «αναβάθμισης» της αποτελεσματικότητας το
σχολείου και την «διασφάλιση ποιότητας» κάθε εκπαιδευτικής
πρακτικής.
• Συμβάλλει στην τεκμηρίωση των σχολικών πρακτικών που
«δουλεύουν» (what works?).
• Έχει πολλαπλές θεωρητικές αφετηρίες.

Η πολλαπλότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων της αποτελεσματικότητας
στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (προσαρμογή από Scheerens, 2000)
Θεωρητική
Προσέγγιση

Κριτήρια
αποτελεσματικότητας

Οικονομική

Παραγωγικότητα/
Αποδοτικότητα

Οργανωσιακή

Επίπεδο ευθύνης

Η ηγεσία του
οργανισμού
Η ηγεσία του
οργανισμού

(το Σχολειο ως
Οργανισμός)

Προσαρμοστικότητα

Ανθρώπινων
Σχέσεων

Συμμετοχή / υπευθυνότητα/ Όλα τα μέλη του
συνεργασία
οργανισμού

Εστίαση για την επίτευξη

Εκροές (και ότι τις προσδιορίζει)
Αναζήτηση εισροών
Δημιουργία κινήτρων

Γραφειοκρατική/
ΚοινωνικοΨυχολογική

Σταθερότητα & συνέχεια

Όλα τα μέλη του
οργανισμού

Κοινωνική αλληλεπίδραση/
ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη/
οργάνωση & τυποποίηση δομών

Πολιτική

Ικανοποίηση εξωτερικών
«σημαντικών άλλων»
(πολιτεία, γονείς, τοπική
κοινότητα)

Όλα τα μέλη του
οργανισμού

Αυτονομία/ ανεξαρτησία

Αποτελεσματικότητα του σχολείου ως κοινωνικού συστήματος
(W.K. Hoy)
Κριτήρια
Αποτελεσματικότητας
του συστήματος
• Ποιότητα
αποτελεσμάτων
• Ποσότητα
αποτελεσμάτων
• Αποδοτικότητα
παραγωγής
• Προσαρμοστικότητα
και ευελιξία
του οργανισμού

Δυναμικό
Μοντέλο
Εκπαιδευτικής
Αποτελεσματικότητας

*συχνότητα, *εστίαση, *στάδιο, *ποιότητα, * διαφοροποίηση

*

Creemers, B.P.M., & Kyriakides, L. (2008).
The dynamics of educational
effectiveness: a contribution to policy,
practice, and theory in contemporary
schools. London and New York:
Routledge.
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Δυναμικό
Μοντέλο
Εκπαιδευτικής
Αποτελεσματικότητας

Τα βασικά στάδια της δυναμικής
προσέγγισης για βελτίωση της
σχολικής αποτελεσματικότητας

Μετα-Αναλύσεις των παραγόντων Σχολικής Αποτελεσματικότητας –
«Οδοδείκτες» ( J. Hattie, 2009)
1. Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί. Είναι η πιο ισχυρή δύναμη για τη μάθηση
των μαθητών.
2. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί είναι κατεθυντικοί, νοιάζονται, είναι
αφοσιομένοι κι έχουν πάθος για τη διαδικασία της διδασκαλίας και της
μάθησης.
3. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι κάθε μαθητής είναι
σκεπτόμενος, και χρειάζεται να διαμορφώσουν εμπειρίες με νόημα και
συνάφεια για καθέναν από τους μαθητές τους. Αυτό απαιτεί ικανότητα,
γνώση και βαθιά κατανόηση του αντικειμένου που διδάσκουν, ώστε να είναι
σε θέση να παρέχουν χρήσιμη ανατροφοδότηση καθώς υλοποιούν με τους
μαθητές το πρόγραμμα σπουδών.

Μετα-Αναλύσεις των παραγόντων Σχολικής Αποτελεσματικότητας –
«Οδοδείκτες» ( J. Hattie, 2009)
4. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι θέλουν να διδάξουν, πως
να το κάνουν με επιτυχία, όταν κάθε μαθητής καταλαβαίνει αλλά και τι να
κάνουν όταν η κατανόηση δεν είναι επαρκής.
5. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πολλαπλές
προσεγγίσεις και οπτικές για να μεταδώσουν ιδέες, ούτως ώστε οι
μαθητές να είναι σε θέση να κατασκευάζουν και να ανασκευάζουν τη
γνώση, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο: η κατασκευή της γνώσης από τον
μαθητή.
6. Οι αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες συνεργάζονται με τους
εκπαιδευτικούς τους για να διαμορφώσουν το σχολικό κλίμα και το κλίμα
της τάξης ώστε να ευνοεί τη μάθηση. Τα λάθη πρέπει να αντιμετωπίζονται
ως ευκαιρίες για μάθηση, για μάθηση εκ νέου και διερεύνηση, χωρίς τον
φόβο της αποτυχίας.

Το Αποτελεσματικό Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης
• Αποδοχή ότι το σχολείο καθορίζει τις κοινές αξίες, παραδοχές,
κανόνες για συνεχή και συνεργατική μάθηση, ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μάθηση, πειραματισμό
και καινοτομία.
• Στο μοντέλο του Σχολείου ΟΚΜ η αποτελεσματική εκπαίδευση δεν
αφορά μόνο την ακαδημαϊκή επίδοση αλλά περιλαμβάνει ηθικές
αξίες, την ικανότητα αυτό-διαχείρισης της μάθησης και την
ευημερία.
• Η αποτελεσματική χρήση της διασφάλισης ποιότητας, των
δεδομένων και των παρεμβάσεων δεν είναι μόνο εργαλεία ελέγχου
αλλά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας.
Βοηθούν τους σχολικούς ηγέτες να βελτιώσουν την ποιότητα της
εκπαίδευσης των μαθητών.

Το Αποτελεσματικό Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018

Η «επόμενη γενιά» της «σχολικής αποτελεσματικότητας» (Yin Cheong
Cheng, 2019)
• Στο ξεκίνημα: «Εσωτερική Αποτελεσματικότητα» – Η επίτευξη των
προγραμματισμένων στόχων και έργων για την παροχή γνώσεων,
δεξιοτήτων και αξιών, στη διδασκαλία, τη μάθηση και τη σχολική
εκπαίδευσης συνολικά
• Στην εξέλιξη: «Διασυνδετική Αποτελεσματικότητα» - Η ικανοποίηση
των stakeholders της εκπαίδευσης από την παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών διαδικασιών
και αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της λογοδοσίας απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο.
• Στο μέλλον: «Αποτελεσματικότητα προσανατολισμένη στο μέλλον»
- Συνάφεια με τις πολλαπλές μορφές βιώσιμης μελλοντικής
ανάπτυξης των ατόμων και των κοινωνιών.

Ελληνικές (και Κυπριακές) προσεγγίσεις του
«αποτελεσματικού σχολείου»
Ομοιότητες κι ιδιαιτερότητες

Παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας (Πασιαρδής, 2001)
• Εκπαιδευτική ηγεσία- οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου: Ο Δντης / Η Δντρια υπεύθυνος για
την αποστολή του σχολείου, μεριμνά για την ποιότητα της εκπαίδευσης, επιδιώκει την καλή
συνεργασία και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς.
• Έμφαση στη σχολική διδασκαλία: Επαρκής / ποιοτικός χρόνος, αλληλεπίδραση και συνεργασία
μαθητών – εκπαιδευτικών.
• Διαπροσωπικές σχέσεις: Ευνοϊκό / θετικό κλίμα που διευκολύνει τη μάθηση, τη διδασκαλία και την
πραγμάτωση των στόχων της σχολικής μονάδας .
• Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές: Ιση αντιμετώπιση όλων των
μαθητών. Κοινή πεποίθηση πως όλοι οι μαθητές ανάλογα με τις ικανότητές τους μπορούν να μάθουν
με επιτυχία.
• Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: Η μέτρηση της επίδοσης των μαθητών είναι και
δείκτης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
• Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο: Ενεργή συμμετοχή των γονέων στη σχολική πραγματικότητα, με
τρόπο που διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης.

• Χωριστός προϋπολογισμός σε κάθε σχολική μονάδα: Για αποκέντρωση και ευελιξία, με έμφαση στις
πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Καλό και Αποτελεσματικό Σχολείο (Κωνσταντίνου, 2018)

Πηγή: Κωνσταντίνου, Χ., 2015)

Καλό και Αποτελεσματικό Σχολείο (Κωνσταντίνου, 2018)
• Διεύθυνση: αξιοκρατική, αξιόπιστη, σταθερή και με στόχους, σχεδιασμό, συνεργατικότητα,
παιδαγωγικό και διοικητικό επαγγελματισμό.
• Κοινό όραμα: κοινοί στόχοι, συνέπεια στην εκπαιδευτική πρακτική, συλλογικότητα και
συνεργασία.
• Περιβάλλον μάθησης και σχολείου: σωστή οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίαςσχέσης, συστηματική διαδικασία μάθησης, ελκυστικό εργασιακό και, γενικά, σχολικό
περιβάλλον και παιδαγωγικό κλίμα, ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, κατά το
δυνατόν, στο σχολείο.
• Επαγγελματική συγκρότηση: άρτια επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική εκπαίδευση και
συστηματική και συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
• Παιδαγωγική αυτονομία εκπαιδευτικού: δυνατότητες προσαρμογής στις ατομικές
ιδιαιτερότητες του μαθητή και στις εκπαιδευτικές συνθήκες και όχι έμφαση στις
τυποποιημένες-γραφειοκρατικές («διεκπεραιωτικές») μαθησιακές διαδικασίες.
• Επικέντρωση στους εκπαιδευτικούς στόχους: στόχος η σχολική επιτυχία, έμφαση στις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, βαρύτητα στη γενική μόρφωση-παιδεία και όχι στις
κατηγοριοποιημένες γνώσεις που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Καλό και Αποτελεσματικό Σχολείο (Κωνσταντίνου, 2018)
• Σκόπιμη διδασκαλία: αποδοτική οργάνωση (χρήση κατάλληλων μεθόδων), επιλογή ποιοτικών
και όχι ποσοτικών γνώσεων (περιορισμός και ορθολογικός καταμερισμός διδακτέας ύλης),
σαφήνεια στους στόχους, σχεδιασμός του σχολικού προγράμματος και σύνδεση με την πράξη.
• Υψηλές προσδοκίες: αυξημένες προσδοκίες σε όλα, επικοινωνιακές προσδοκίες και
διανοητική διέγερση (π.χ. ανάπτυξη και ενίσχυση κριτικής και δημιουργικής σκέψης).
• Θετική ενίσχυση: σαφής και δίκαιη πειθαρχία, ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση και
επιβράβευση.
• Παρακολούθηση της προόδου: έλεγχος της επίδοσης των μαθητών και αξιολόγηση της
σχολικής επίδοσης με παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και όχι με εξετασιοκεντρικούς και
βαθμοκεντρικούς προσανατολισμούς.
• Δικαιώματα και ευθύνες μαθητών: ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, συμβολή στην
απόκτηση υπευθυνότητας και συνευθύνης από τους μαθητές, σεβασμός στη δημόσια και
ιδιωτική περιουσία, έλεγχος της εργασίας, συναποφάσεις.
• Συνεργασία γονέων και σχολείου: ενεργητική και αποτελεσματική συμμετοχή των γονέων.
• Μια κοινότητα μάθησης: ανάπτυξη συνεργασίας και δραστηριοποίηση του διδακτικού
προσωπικού στον σχολικό χώρο.

Η πολιτική «οπτική» στην Ελλάδα
Την τελευταία πενταετία

Σύριζα 2015
• «Αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα
σήμερα είναι εξετασιοκεντρικό, άρα ανταγωνιστικό και αγχογόνο. Ενισχύει την
ταξικότητα της εκπαίδευσης και τους αποκλεισμούς ενώ με τις πανελλαδικές
εξετάσεις, εκτός όλων των άλλων, ακυρώνεται επιπλέον ο αυτόνομος ρόλος του
Λυκείου.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε συστηματική διερεύνηση και επιστημονική
ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και προσδιορίζουν το
μαθησιακό αποτέλεσμα όπως συναρτώνται με τα προγράμματα σπουδών, τα
σχολικά βιβλία και διδακτικά υλικά, την υλικοτεχνική υποδομή και τον
εξοπλισμό των σχολείων, τα συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και την επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων.»

Σύριζα 2015
• «Θα επανεξετάσει το υφιστάμενο σύστημα των προαγωγικών εξετάσεων στο Γυμνάσιο
και θα το αντικαταστήσει με ένα διαρκή πολύπλευρο έλεγχο των γνώσεων των
μαθητών που δεν θα διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως δεν θα
δημιουργεί στους μαθητές και στις μαθήτριες το αίσθημα της απόρριψης και της
αποτυχίας.
• Θα προχωρήσει άμεσα στην αποσύνδεση της διαδικασίας απόκτησης απολυτηρίου
Λυκείου από την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γεγονός που θα συντελέσει
στην αναβάθμιση του αυτόνομου μορφωτικού ρόλου του Λυκείου…
• Εξασφάλιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικής διοίκησης όλων των τύπων των
Σχολείων Γενικής, Τεχνικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και των ΑΕΙ.»

Νέα Δημοκρατία 2019

Νέα Δημοκρατία 2019

Νέα Δημοκρατία 2019

Νέα Δημοκρατία 2019

Κριτικές της «αποτελεσματικότητας» στη σχολική εκπαίδευση
• Η εστίαση στην μέτρηση της επίδοσης και στους δείκτες:

• Ανάγει την μάθηση σε διακριτά, αξιολογήσιμα «κλάσματα» ακαδημαϊκής γνώσης
• Παραβλέπει τις (δύσκολα μετρήσιμες) κοινωνικές, ηθικές και αισθητικές
διαστάσεις της μάθησης και της διδασκαλίας
• «Στενεύει» και «φτωχαίνει» τις όχι-στενά-εκπαιδευτικές επιδιώξεις του σχολείου
(αφού, π.χ. περιορίζουν τον χρόνο διδασκαλίας)

• Η σύγκριση, που είναι αναπόφευκτη όταν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα,
απομειώνει την ιδιαιτερότητα του σχολείου και τους ιδιαίτερους τρόπους που
εντάσσεται ή/και υπηρετεί την τοπική κοινότητα.
• Ο λόγος περί «αποτελεσματικότητας» γίνεται συχνά απλουστευτικός ή
παραπλανητικός.
• Γίνεται λόγος «εργαλειακότητας» και «επιτελεστικότητας» (λειτουργισμός και
θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου).
• Συνδέεται με την στροφή της εκπαίδευσης προς την αγορά με τη μορφή της
ιδιωτικοποίησης ή της «Νέας Δημόσιας Διαχείρισης» (ΝPM)

Κριτικές της «αποτελεσματικότητας» στη σχολική εκπαίδευση
• Η σφραγίδα του «αποτελεσματικού σχολείου» πιστοποιεί το «επιτυχημένο
σχολείο» και μπορεί να προκαλέσει πιέσεις αποκλεισμού ώστε να μην υπάρξει
«αποτυχία». Αυτό μπορεί να σημαίνει «επιλεκτικότητα» και αποκλεισμούς για:
• Μαθητές από «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες», με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και
Αναπηρίες, με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με προγνωστικούς παράγοντες
μαθητικής διαρροής.

• Η παρέκκλιση από τους στόχους ή τα στάνταρ της «επιτυχίας» δημιουργεί
«πανικό» στην κοινωνία ή τη σχολική κοινότητα, ότι το σχολείο δεν υπηρετεί
τους σκοπούς του, όπως τέθηκαν από το κράτος ή δεν υπηρετεί την οικονομία.
• Μπορεί να γίνει πολύ γραφειοκρατική και να αποθαρρύνει την πρωτοβουλία.
• Παρότι στα δυναμικά μοντέλα γίνεται λόγος για τα διαφορετικά επίπεδα του
συστήματος η εστίαση παραμένει στις εσωτερικές διεργασίες του σχολείου και
απομειώνεται η κοινωνική στόχευση (π.χ. πολιτειότητα, οικογένεια, εργασία).

Κριτικές της «αποτελεσματικότητας» στη σχολική εκπαίδευση
• Περίπου πενήντα χρόνια μετά την αντίδραση του «κινήματος των
αποτελεσματικών σχολείων» στην απαξίωση του σχολικού θεσμού, δεν
υπάρχει βεβαιότητα ότι πράγματι το σχολείο μπορεί να κάνει τη διαφορά:
• «12-18% της διακύμανσης στα αποτελέσματα των μαθητών μπορούν να
εξηγηθούν με βάση παράγοντες που αφορούν στη σχολική τάξη» (Creemers,
1994).
• «Οι παράγοντες υποβάθρου (κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της
οικογένειας, φύλο, εθνότητα, κλπ) αφορούν περίπου 11% της διακύμανσης της
επίδοσης στα μαθηματικά και το 20% της επίδοσης στην ανάγνωση, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των παραγόντων επίδοσης που οφείλονται στο σχολείο
είναι μεγαλύτερο από αυτά» (Muijs, Kelly, Sammons, Reynolds & Chapman,
2011)

Μύθοι και πραγματικότητες
• Υπάρχει το «αποτελεσματικό σχολείο»

• Το «αποτελεσματικό σχολείο» είναι
παράδειγμα «καλών πρακτικών» για
τα άλλα (ιδιαίτερα τα κοντινά)
σχολεία.
• Έχουν ταυτοποιηθεί οι βασικοί
«παράγοντες» ή οι «παράμετροι» του
«αποτελεσματικού σχολείου».

• Η ύπαρξη μετρήσιμων δεδομένων
είναι το πρώτο βήμα για το
«αποτελεσματικό σχολειο»

• Το «αποτελεσματικό σχολείο» συνεχώς
επανα-προσδιορίζεται.
• Κάθε σχολείο έχει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του. Η μίμηση
προτύπων έχει συγκεκριμένο εύρος
και όρια.
• Το περιεχόμενο κάθε «παράγοντα»
επηρεάζεται από το θεσμικό πλαίσιο,
την επικρατούσα σχολική κουλτούρα
και τις τρεχουσες αντιλήψεις.
• Η ύπαρξη ικανότητας επεξεργασίας,
κατανόησης και χρήσης των
δεδομένων στο επίπεδο της σχολικής
μονάδας είναι το πρώτο βήμα με βάση
τη λογική της «αποτελεσματικότητας»

Μύθοι και πραγματικότητες
• Το «αποτελεσματικό σχολείο»
αποτελεί ελκυστικό εργασιακό
περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς.
• Οι συλλογικότητες της σχολικής
κοινότητας επιδιώκουν και στηρίζουν
το «αποτελεσματικό σχολείο».
• Έχουν ταυτοποιηθεί οι βασικοί
«παράγοντες» ή οι «παράμετροι» του
«αποτελεσματικού σχολείου».

• Η ύπαρξη μετρήσιμων δεδομένων
είναι το πρώτο βήμα για το
«αποτελεσματικό σχολειο»

• Το «αποτελεσματικό σχολείο» μπορεί
να είναι πηγή άγχους για τους
εκπαιδευτικούς.
• Οι συλλογικότητες της σχολικής
κοινότητας πολύ σχυχνά δεν έχουν
κοινές επιδιώξεις, απόψεις και
τρόπους δράσης.
• Το περιεχόμενο κάθε «παράγοντα»
επηρεάζεται από το θεσμικό πλαίσιο,
την επικρατούσα σχολική κουλτούρα
και τις τρεχουσες αντιλήψεις.
• Η ύπαρξη ικανότητας επεξεργασίας,
κατανόησης και χρήσης των
δεδομένων στο επίπεδο της σχολικής
μονάδας είναι το πρώτο βήμα με βάση
τη λογική της «αποτελεσματικότητας»

Τί μένει; Η «κοινή λογική»
• Το «αποτελεσματικό σχολείο» δεν ξεπηδάει από τη μια μέρα στην
άλλη, επειδή θεσμοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες
μορφές οργάνωσης, διδασκαλίας, προγραμματισμού και
αποτίμησης.
• Η ανάδυσή του εξαρτάται από το πόσο πιστά κι επίμονα η σχολική
ζωή και η εκπαιδευτική /διδακτική / μαθησιακή λειτουργία
κατανοούν και επιδιώκουν να ανταποκρίνονται με συνέπεια στους
βασικούς στόχους του σχολείου.

Τί μένει; Ο συνεχής αναστοχασμός
• Το επιθυμητό αποτέλεσμα της αναζήτησης του «αποτελεσματικού
σχολείου» θα ήταν, ίσως, ο συνεχής αναστοχασμός πάνω σε μια
«αναπόφευκτη ερώτηση» Wrigley's (2003): Για ποιο σκοπό γίνονται
όλα αυτά; Ποιο είναι το όραμα;
• Πώς το σχολείο (δηλαδή κάθε μέλος του) θα αποκτήσει αίσθηση του
κοινού σκοπού;
• Πως μια σύγχρονη πλουραλιστική και δημοκρατική κοινωνία το
σχολείο υπηρετεί αποτελεσματικά τόσο «το κοινό καλό» όσο και το
δικαίωμα καθενός στην «καλή ζωή»;

«Το σχολείο δεν αλλάζει,
αλλάζοντας μόνο το σχολείο»
(Α.Μ. Καζαμίας, 1995)

Ευχαριστώ για την υπομονή σας

