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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε επηηπρία ησλ απνθνίησλ ηεο 

αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο κε ηελ επηηπρία ησλ 

απνθνίησλ ηνπο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Υψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

εθηηκάηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ  Κεθαιαίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ αλά Λχθεην θαηά 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηφδνπο 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 κε ηελ επηηπρία ησλ 

απνθνίησλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. Γηα ηελ έξεπλα ηεο 

παξαπάλσ ζπζρέηηζεο εμεηάδνληαη δχν ζπληζηψζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ, ε πνζφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κε βάζε ηνλ δηεθπεξαησκέλν θχθιν 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπο. 

Ζ έξεπλα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο θαη ζην 

ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ζπκπιεξψζεθαλ ηξηαθφζηα γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα απφ ην ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Γεληθψλ θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο γηα ηηο 

ζρνιηθέο πεξηφδνπο 2009-10, 2010-11, 2011-12. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν Μαΐνο-επηέκβξηνο 2012. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο  

ζπζρέηηζεο αλά δεχγε κεηαβιεηψλ, θαηά πξψηνλ, κεηαμχ ησλ εηψλ εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ ζηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θαηά δεχηεξνλ, κεηαμχ ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ εηψλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαη ηνπ 

πνζνζηνχ επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Ζ παξαπάλσ 

ζπζρέηηζε κεηξάηαη κε ηνλ δείθηε Pearson. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε απνθαιχπηεη φηη δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν δεπγψλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ κεηαβιεηψλ 
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Δπηπξνζζέησο, γίλνληαη ζπγθξίζεηο δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο 

αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Φζηψηηδαο.  

Ζ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ησλ Λπθείσλ είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα. Χο εθ ηνχηνπ απνηειεί πεδίν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο θαη επίδξαζεο άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

επηηπρία ησλ απνθνίησλ ησλ Λπθείσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα.  
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Abstract 

 

According to the existing literature, the success of the graduates of secondary school during 

examinations for the entrance into Higher Education is associated with a series of 

educational economic and social factors. 

This thesis aims to investigate the relationship between the teachers of high schools in 

Regional Unity Fthiotida with the success of their graduates in Higher and Higher 

Educational Institutions of the Country. More specifically assess the correlation of human 

capital of teachers per school during the years 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 with the 

success of its graduates and their candidates to their import into the higher education 

institutions during the academic year 2011 - 2012. To investigate the correlation discussed 

above two components of human capital are investigated, the amount of their education 

under the fulfilled cycle studies, and the teaching experience.  

The survey sample included the plurality of teachers and schools and used all teachers of all 

schools in the region. Three hundred completed written questionnaires from all teachers of 

general and vocational high schools in the prefecture of Fthiotida for school years 2009-10, 

2010-11, 2011-12, during the period May-September 2012. The empirical analysis focuses 

on the investigation of the correlation with the index Pearson. In particular correlations 

were made between the amount of education and the educational experience of teachers and 

the success rate of candidates for higher education institutions. Furthermore comparisons of 

the indicators relating to the school units of upper and lower secondary education for 

Regional Unity Fthiotida.  

The results of the empirical analysis shows a positive correlation between  teachers' 

educational experiences and the success rate of candidates in universities in general 

Regional Unit Fthiotida. This is particularly evident in the high schools of the municipality 

Lamia (city center) in relation to other schools in Region (semi-urban centers).  

It also appears that there is no correlation of the second variable quantity of Education, with 

the success rate of candidates in universities. Even as the graph showed a difference 

between urban and suburban areas as a result of empirical analysis shows that there is no 

correlation (statistically non-significant result) between urban and suburban areas and the 

successful candidates.  

The access to higher education for high school graduates is a multifactorial issue. Is scope 

for further research to investigate the correlation and impact and other factors, the success 

of graduates of high schools to universities.             
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ εθπαίδεπζε παξέρεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Βειηηψλεη αθφκε θαη ηηο 

έκθπηεο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απνηειεί ην βαζηθφ ζεζκηθφ κεραληζκφ 

παξαγσγήο, ζπζζψξεπζεο θαη δηάρπζεο ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ (Σζακαδηάο, 2002). Ζ 

εθπαίδεπζε παξάγεη, ζπζζσξεχεη θαη δηαρέεη πνηθηιία νθειψλ, αγνξαίσλ θαη κε αγνξαίσλ, 

εμσηεξηθνηήησλ (externalities) θαη δηαρπηηθψλ απνηειεζκάησλ. Έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή πξφνδν. Ζ δεκηνπξγία ε ζπζζψξεπζε θαη 

ε δηάρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πάληνηε αιιά θπξίσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε εθπαίδεπζε ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 

ησλ πςειφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα  δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ  

Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ 

απνθνίησλ ηνπο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Οη ζπληζηψζεο ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ εξεπλψληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ην κέζν επίπεδν ησλ 

εηψλ εθπαίδεπζεο θαη ε κέζε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία  ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηζαγσγή ησλ απνθνίησλ ησλ Λπθείσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε είλαη ζχλζεην πξφβιεκα. Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηδηαηηέξσο ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο εθπαίδεπζε 

πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο ησλ Λπθείσλ εθηφο ηνπ δεκνζίνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ ησλ θξνληηζηεξίσλ, απνηειεί αλνηθηφ πξφβιεκα γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα.  

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη πέληε θεθάιαηα. 

ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

ηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηνχληαη νη δηάθνξνη ηχπνη Δθπαίδεπζεο θαη ηέινο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Φζηψηηδαο.  

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη απνζαθήληζε ελλνηψλ φπσο: Δθπαίδεπζε, Γηδαζθαιία, 

Μάζεζε, Μφξθσζε, Παηδεία. Γίλεηαη αλαθνξά ζην Αλζξψπηλν Κεθάιαην γεληθφηεξα 
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αιιά θαη εηδηθφηεξα ζην Αλζξψπηλν Κεθάιαην ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία καο 

ελδηαθέξνπλ ε ηζηνξηθή δηαδξνκή, ε νηθνλνκηθή εμέιημή ηνπ θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ππνινγηζκνχ ηνπ. ηε ζπλέρεηα επεμεγνχληαη ηα νθέιε ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν 

ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αθνινπζεί ε εκπεηξηθή αλάιπζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο μεθηλά απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πεγέο, αθνινπζνχλ ε κεζνδνινγία θαη ην 

ππφδεηγκα θαη ηέινο, αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζε κε ηελ νπνία 

νινθιεξψλεηαη ην θεθάιαην. 

ην πέκπην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη δηαπηζηψζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε πξφηαζε 

πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο.  

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην παξάξηεκα θαη ηε βηβιηνγξαθία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
0
: Η ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ          

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη νη ηχπνη 

Δθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία παξάγνληαη θαη δηαρένληαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ) Φζηψηηδαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηάηαη.  

 

1.1 Η Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα: Ιζηνξηθή αλαζθόπεζε 

Οη ηζηνξηθνί ηεο Δθπαίδεπζεο αλαηξέρνπλ ζπλήζσο ζηηο πξσηαξρέο ηνπ 

Νενειιεληθνχ Κξάηνπο, δειαδή κειεηνχλ ηηο εμειίμεηο απφ ην 1821 θαη κεηέπεηηα  

(Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990; Μπνπδάθεο, 1999). ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη αδχλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηεμνδηθή αλαθνξά  ζηελ καθξνρξφληα απηή πεξίνδν. Χζηφζν, 

επηζεκαίλνληαη νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, χζηεξα απφ ηε καθξαίσλε ζθιαβηά ζην πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

Νενειιεληθνχ Κξάηνπο επηρεηξείηαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Απνγαιαθηίδεηαη ε παηδαγσγηθή απφ ηε θηινζνθία, εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο 

Δξβαξηηαλήο κεζφδνπ ζηελ Διιάδα (Παπακαχξνο, Οηθνλφκνπ, Μσξατηεο), θαηαξγείηαη ε 

αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο, θαη αλαδσππξψλεηαη ην γισζζηθφ πξφβιεκα ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν (Γεκαξάο, 1974).  

Χζηφζν, κεηά απφ δηακάρεο  ιχλεηαη απηφ ην πξφβιεκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ʼ70, κε 

ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο (Ν.309/1976). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ εμάιινπ ηεο 

πεξηφδνπ πνπ εθηείλεηαη  απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη ηα ηέιε ηνπ εηθνζηνχ είλαη ην 

πάζνο γηα κεγάιε πξννδεπηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία φκσο πνηέ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη (Γεκαξάο φ.π.α.).  
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Τπφ ην πξίζκα φκσο ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ αιιαγψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαηαξγήζεθε ε Δξβαξηηαλή κέζνδνο θαη έγηλαλ 

πξνζπάζεηεο λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην ρνιείν Δξγαζίαο (Kerschensteiner). Οη 

πξνζπάζεηεο λα πηνζεηεζνχλ νη αξρέο απηνχ ηνπ ζρνιείνπ (Δμαξρφπνπινο, Καιιηάθαο, 

Γιελφο, Σξηαληαθπιιίδεο, Γεικνχδνο θ.α.) δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ζ 

εθπαίδεπζε ζπλέρηζε ζηνλ 20ν αηψλα λα είλαη βεξκπαιηζηηθή, λνεζηαξρηθή θαη ελ πνιινίο 

απηαξρηθή (Υαηδεζηεθαλίδεο, φ.π.α.,36). Πάλησο, ζηελ πεξίνδν 1910 - 1960 ηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε επεξέαζε θπξίσο ν Ν. Δμαξρφπνπινο. Σελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγείηαη ε 

παηδαγσγηθή θίλεζε ηνπ «Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ» πνπ επηδηψθεη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο, ίζεο επθαηξίεο κφξθσζεο γηα φινπο θαη θαζηέξσζε ηνπ «Αζηηθνχ 

ρνιείνπ». Ζ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

αιιά θαη ελ ζπλερεία, αλέδεημε δχν  θαηεγνξίεο ζεσξηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ, κάιινλ 

απζαίξεηα, ραξαθηεξίδνληαη σο πξννδεπηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο. Ζ εμαεηήο ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε θαζηεξψλεηαη απφ ην χληαγκα ην έηνο 1911. Σν έηνο 1976, μεθηλά ε 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη θαηνρπξψλεηαη ε ελληάρξνλε δσξεάλ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Ν.309/76). 

 Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη εθηφο 

ησλ άιισλ φηη απνζαθελίδεηαη ν πξψηνο θχθινο ππνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ε νπνία 

παξέρεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην Γεκνηηθφ. Σν πξψην ζηάδην απηήο 

ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζην  Γεκνηηθφ 

ρνιείν. Σν ρνιείν απηφ αζθεί κεηαμχ άιισλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαιπηηθή θαη 

ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ρξήζεο αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαζψο θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. (ΔΚΔΠ: Δζληθφ Κέληξν Πξνζαλαηνιηζκνχ, 2009). 

ην κεηαμχ, απφ ην έηνο 1997 (Ν.2525/97) θαζηεξψλεηαη, ζε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε δηεπξπκέλν 

σξάξην ιεηηνπξγίαο. Σν έηνο 2008-09 (Ν.3518/06) γίλεηαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε 

ζην Νεπηαγσγείν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρεη δηεπξχλεηαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηελ εηζαγσγή θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. Παξάιιεια 

εηζάγνληαη λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο απηή ηεο επέιηθηεο δψλεο 

(Δπξπδίθε:Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 2008/09), (ππ.αξηζκ.12/19/4/2005 

πξάμε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ). 
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Δπίζεο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-11 εηζάγνληαη ξπζκίζεηο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ “project” σο κέζνδνο κάζεζεο θαζψο θαη ε εηζαγσγή 

επηπιένλ καζεκάησλ επηινγήο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. 

 

1.2 Σύπνη Δθπαίδεπζεο  

Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα άπνςε γηα ην ζέκα ηεο ελδεδεηγκέλεο δηάξζσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έρεη δηαηππψζεη ν Kenneth 

Arrow: «Δίλαη αδύλαηνλ λα ζπιιέμεηο όιεο ηηο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζέιεη 

θάζε άηνκν θαη λα ιάβεηο κηα θνηλή απόθαζε ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο 

ρώξαο. Πάληα ζα ππάξρεη κία κεξίδα αηόκσλ, ε νπνία ζα είλαη δπζαξεζηεκέλε κε ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζείηαη….» (Σζακαδηάο, 2012). Ζ άπνςε απηή 

παξαπέκπεη νπζηαζηηθά ζην γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο κέλεη πάληα 

«αλνηθηφ». 

Σα κνληέια εθπαίδεπζεο θαη νη ζεσξίεο κάζεζεο αληηθαηνπηξίδνληαη κέζα ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πνην κνληέιν αθξηβψο θαη πνηα ζεσξία κάζεζεο ζα εθαξκνζζεί 

απνηειεί πξάγκαηη έλα δχζθνιν εγρείξεκα. Ζ πνηθηινκνξθία ησλ ζεσξηψλ είλαη ινηπφλ 

δεδνκέλε φπσο παξαηεξεί θαη ν Φινπξήο (2000). Όιεο νη εξεπλεηηθέο κειέηεο θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κάζεζε είλαη κία δηεξγαζία ε νπνία ρξήδεη δηελεθνχο έξεπλαο θαη 

θαηαλφεζεο. Γχζθνια νη εξεπλεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ θνηλφ νξηζκφ 

θαη ζε κηα θνηλά απνδεθηή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο έλλνηάο ηεο.  

Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνπκε ηηο ηξεηο πεξηνρέο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

αιιαγέο γηα λα νδεγεζνχκε ζηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο: α) ηε λνεηηθή θαη ινγηθή πεξηνρή 

(κπαιφ) β) ηε θπζηθή πεξηνρή (ζψκα) θαη γ) ηε ζπλαηζζεκαηηθή πεξηνρή (ςπρή), 

(Εαιβαλφο, 2003). 

Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη νη βαζηθνί ηχπνη Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη δηακνξθψζεθαλ κεηά ην β΄ 

παγθφζκην πφιεκν. 

1. Σππηθή Δθπαίδεπζε (formal education) 
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Χο ηππηθή Δθπαίδεπζε νξίδεηαη ην ηεξαξρεκέλν δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν ζε βαζκίδεο 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε) ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο γεληθέο αθαδεκατθέο ζπνπδέο φζν θαη ηα εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα θαη ηνπο ζεζκνχο κηαο νινθιεξσκέλεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο 

Δθπαίδεπζεο. Δίλαη ε εθπαίδεπζε φπσο ηελ μέξακε κέρξη ζήκεξα ε νπνία παξέρεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν θαη 

ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο νδεγεί ζηελ «απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε Δζληθφ επίπεδν απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη απνηειεί 

κέξνο ηεο δηαβαζκηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο». ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη 

θαη ε γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αθνξά ζʼ έλα ηεξαξρηθά δνκεκέλν θαη ρξνληθά 

δηαβαζκηζκέλν ζχζηεκα απφ ηελ πξσηνβάζκηα έσο ηε Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε. 

2. Με ηππηθή Δθπαίδεπζε (non formal education) 

Χο κε ηππηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ζε Δζληθφ επίπεδν. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη 

ηελ αξρηθή ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

θαη πάζεο θχζεσο κνξθέο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο (Σζακαδηάο, 2012). 

3. Άηππε Δθπαίδεπζε (informal education) 

Χο άηππε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Jeff and Smith (1990) ε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηε νπνία θάζε άηνκν ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ καζαίλεη θαη απνθηά 

ζηάζεηο, αμίεο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

αιιά θαη κέζα απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, βηβιηνζήθεο, ειεχζεξεο αζρνιίεο, νηθνγέλεηα θ.ά.). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

κάζεζε ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη γη 

απηφ δελ ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε άπνςε, φζνλ αθνξά ζηνλ ζηφρν, ζηνλ ρξφλν κάζεζεο, 
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ζηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε θ.α. Παξαδείγκαηα άηππεο εθπαίδεπζεο είλαη ηα θξνληηζηήξηα, 

νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο κνπζείσλ ή εθζέζεσλ θ.α. 

       4. Ζ δηα βίνπ Μάζεζε (life long learning) 

Με ηνλ φξν δηα βίνπ ππνδειψλεηαη ν απεξηφξηζηνο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο πνπ θαιχπηεη 

φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο ηφζν εθείλεο πνπ 

παξέρνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φζν θαη απηέο ηεο άηππεο κάζεζεο (Σζακαδηάο, 

2012). θνπφο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ππαξρνπζψλ γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε απφθηεζε λέσλ. Απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

είλαη ε επειημία ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ην εηδηθφ πεξηερφκελφ ηεο θαζψο θαη νη εηδηθέο 

κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο δηδαζθαιίαο. 

5. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Adult education) 

Χο εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο λνείηαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηεξγαζία θάζε πεξηερνκέλνπ, επηπέδνπ ή κεζφδνπ είηε πξφθεηηαη γηα ηππηθή εθπαίδεπζε 

είηε φρη είηε γηα δηεξγαζία ε νπνία εθηείλεηαη ρξνληθά ή αληηθαζηζηά  ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε είηε πξφθεηηαη γηα καζεηεία. Μέζσ φισλ απηψλ νη ελήιηθνη εκπινπηίδνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, βειηηψλνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

πξνζφληα θαη αιιάδνπλ ζηάζεηο ή ζπκπεξηθνξά θαη βειηηψλνπλ ηηο πξννπηηθέο ζηελ 

πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. (Σζακαδηάο, 2012). 

Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ζηε Γεληθή-Σερλνεπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζεκεηψλνληαη ηα 

εμήο: 

Σν 1917 ζεζκνζεηείηαη ε δεκηνπξγία Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ απφθνηηνη ηνπ ηξηηάμηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ γίλεηαη αλαβάζκηζε απηήο θαζψο κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3575/2006 

αλαδηνξγαλψλεηαη ε δεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Σν έηνο 

2007 πηνζεηείηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε (ΔΠ 
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ΔΓΒΜ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013.  απηφ θαηαγξάθεηαη θαη ε πνιηηηθή 

γηα ηελ αλαβάζκηζε  ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ δεπηεξνβάζκηα Σερληθνεπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζην ζπλδπαζκφ ηεο 

γεληθήο παηδείαο κε ηελ εμεηδηθεπκέλε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή γλψζε κε ζθνπφ ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ Σερληθνεπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

παξέρεηαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ) θαη ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ.). 

Σα ΔΠΑ.Λ ρνξεγνχλ απνιπηήξην θαη πηπρίν. Οη απφθνηηνη έρνπλ δηέμνδν πξνο φιεο ηηο 

ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Α.ΣΔ.Η θαη Παλεπηζηήκηα), ηα ΗΔΚ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ΔΠΑ. νξγαλψλνληαη ζε ηκήκαηα εηδηθνηήησλ, ε θνίηεζε 

δηαξθεί δχν ρξφληα θαη ζ‟ απηέο εγγξάθνληαη καζεηέο πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ Α´ Σάμε 

ησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑ.Λ. Οη ΔΠΑ. ρνξεγνχλ πηπρίν, έηζη ψζηε νη απφθνηηνη λα έρνπλ 

δηέμνδν πξνο ηα ΗΔΚ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

1.3.  Η Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φζηώηηδαο. 

Σν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο, σο ππνζχζηεκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο ηεο ρψξαο, έρεη ηα ίδηα ζεζκηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηε ζρέζε δχν κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ Λπθείσλ σο πξνο κία κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

Λπθείσλ. Γηα απηφ ε κειέηε πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο δεχηεξεο 

βαζκίδαο ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ηεο αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο, δειαδή  ην 

επίπεδν ησλ Λπθείσλ (Γεληθά, Μνπζηθά, Δθθιεζηαζηηθά, Αζιεηηθά, Δηδηθά) θαζψο ηα θαη 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα κε Α & Β  θχθιν ζπνπδψλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο.  

  

1.3.1  Η Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φζηώηηδαο  

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Φζηψηηδαο θαηαιακβάλεη ην ΒΑ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο θαη  αλήθεη δηνηθεηηθά ζ‟ απηή. Aπνηειεί ρσξηθά ηελ «θεληξηθή» ελφηεηα ηεο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη παξνπζηάδεη γεσγξαθηθή πνιπκνξθία κε νξεηλνχο φγθνπο, παξάθηηα 
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δψλε θαη πεδηλέο πεξηνρέο. Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Φζηψηηδαο είλαη φηη 

δηαζρίδεηαη ζε φιν ηεο ην αλαηνιηθφ κήθνο απφ ηνλ ΠΑΘΔ θαη απνηειεί θφκβν αλάπηπμεο 

κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε ζχλδεζε ηνπ ΠΑΘΔ κε δχν νδνχο, ηελ Ηνλία 

θαη ηελ Δγλαληία . Σν γεγνλφο απηφ έρεη ήδε δψζεη ψζεζε, φρη αξθεηή αιιά ηθαλνπνηεηηθή, 

ζηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ ΠΑΘΔ. 

Ζ πεξηνρή δηαζέηεη αμηφινγνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, κε ζεκαληηθφηεξν θαη πιένλ 

αλαγλσξίζηκν ηηο Θεξκνπχιεο. Δπίζεο, αμηνπνηήζηκνη πφξνη γηα ηε Φζηψηηδα είλαη ην 

γεσζεξκηθφ ηεο πεδίν θαζψο θαη ν πινχηνο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ πνπ δηαζέηεη. Ζ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο θαηαιακβάλεη έθηαζε 4.368 η.ρικ. θαη ζπγθξνηείηαη  

απφ επηά Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ νη παξαθάησ δήκνη: 

1) Γήκνο Λακηέσλ, κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ θαηνίθσλ, ήηνη  

      74720  θαη έθηαζε 947 η.ρικ.   

2) Γήκνο Λνθξψλ, κε έθηαζε 614,7 η.ρικ.  θαη 19710 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. 

3) Γήκνο Μαθξαθψκεο, κε έθηαζε 836,6 η.ρικ. θαη 16130 ρηιηάδεο θαηνίθνπο.  

4)  Γήκνο Γνκνθνχ, κε έθηαζε 694,9 η.ρικ. θαη 11670 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. 

5) Γήκνο ηπιίδαο κε έθηαζε 463,9 η.ρικ. θαη 12880 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. 

6)  Γήκνο Διάηεηαο, κε έθηαζε 493,5 η.ρικ. θαη 10940 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. 

θαη 

7) Γήκνο Μψινπ, κε έθηαζε 337,29 η.ρικ. θαη 12170 ρηιηάδεο θαηνίθνπο.(Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία). 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ έηνπο 2011. ηελ παξνχζα 

κειέηε ν Γήκνο Λακηέσλ ραξαθηεξίδεηαη σο αζηηθή πεξηνρή. Οη άιινη Γήκνη ηεο Π.Δ 

Φζηψηηδαο ραξαθηεξίδνληαη σο εκηαζηηθέο πεξηνρέο. ηνλ παξαθάησ ράξηε απεηθνλίδνληαη 

νη επηά Γήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο. 
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 Γξάθεκα 01: Υάξηεο Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο  

 

Πεγή: www.eklogika.gr 
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1.3.2  Σν ύζηεκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Φζηώηηδαο. 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο, φζνλ αθνξά ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

δηαξζξψλεηαη ζε ηξείο πεξηνρέο. 

πγθεθξηκέλα: 

I.  Ζ πεξηνρή Α΄ πεξηιακβάλεη ηα ρνιεία ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Σα ρνιεία 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Α΄ πεξηνρήο είλαη: 

Έλδεθα (11) Γπκλάζηα επηά (7) Γεληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, δχν (2) Δπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα, έλα (1) Δζπεξηλφ Λχθεην, κία (1) Δπαγγεικαηηθή ρνιή.  

II.  Ζ πεξηνρή B΄ πεξηιακβάλεη ηα ρνιεία ησλ Γήκσλ: Μαθξαθψκεο, ηπιίδαο, 

Γνκνθνχ. Σα ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο B΄ πεξηνρήο  είλαη: 

Έλδεθα (11) Γπκλάζηα, δέθα (10) Γεληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (θάπνηα εμ απηψλ κφλν 

κε Λπθεηαθέο ηάμεηο), θαη έλα (1) Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ αλήθεη ζην Γήκν 

Μαθξαθψκεο. 

III. Ζ πεξηνρή Γ΄ πεξηιακβάλεη ηα ρνιεία ησλ Γήκσλ: Λνθξψλ, Διάηεηαο θαη Μψινπ. 

Σα ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Γ΄ πεξηνρήο είλαη: Έλδεθα (11) 

Γπκλάζηα, δέθα (10) Γεληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, θαη έλα (1) Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην πνπ αλήθεη ζην Γήκν Λνθξψλ ζηελ πφιε ηεο Αηαιάληεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο, ηα νπνία αλήθνπλ ζην θάζε Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θαηά 

ην ρνιηθφ έηνο 2011-2012. 
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Πίλαθαο 1: ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθ/ζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο 

Πεξ/ρεο Γήκνη 
Α/Α 

Γπκλαζίσλ 
Γπκλάζηα 

Α/Α 

Λπθείσλ 

 
Γεληθά Λχθεηα 

Δπ/θά 

Λχθεηα 

Δπ/θεο 

ρνιέο 

Α
ζ
ηη
θ
ή
  
 Π
εξ
ην
ρή

 

Λακηέσλ 

 

1 1ο 1  1ν    1ν 

ΔΠΑ. 

2 2ο 

3 3ο 2  2ν    2ν 

4 4ο 

5 5ο 
3  3ν    

3
ν
 (Δζπεξηλφ) 6 6ο 

4  4ν    

7 7ο 5 
 

5ν    

8 Ρνδίηζαο 

6 

 

Τπάηεο 9 Ληαλ/δηνπ 

Ζ
κ
ηα
ζ
ηη
θ
έο
  
Π
εξ
ην
ρέ
ο 

 Λνθξψλ 

 

10 Αηαιάληεο 7 
 

Αηαιάληεο 

Αηαιάληεο 

 

11 Μαιεζίλαο 8 
 

Μαιεζίλαο 

12 Λιβανατών 9 
 

Ληβαλαηψλ 

13 Μαξηίλνπ 10 
 

Μαξηίλνπ 

14 Λάξπκλαο 11  Λάξπκλαο 

Μαθξαθψκεο 

 
15 Μαθξ/κεο 12 

 
Μαθξαθψκεο 

Μαθξ/κεο 

16 πεξρ/δαο 13 
 

πεξρεηάδαο 

Γνκνθνχ 

 

17 Γνκνθνχ 14 
 

Γνκνθνχ 

 

18 

Ν. 

Μνλ/ξίνπ 15 
 Ν. 

Μνλαζηεξίνπ 

ηπιίδαο 

 
19 Πειαζγίαο 16 

 
Πειαζγίαο 

20 ηπιίδαο 17 
 

ηπιίδαο 

Διάηεηαο 

 

21 Ακθίθιεηα 18 
 

Ακθίθιεηαο 

22 Διάηεηαο 19 
 

Διάηεηαο 

23 Κ.ηηζνξέαο 20 
 

Κ.ηηζνξέαο 

Μψινπ 

 
24 

Κακκέλσλ 

Βνχξισλ 21 
 Κακκέλσλ 

βνχξισλ 

25 Μψινπ 22 
 

Μψινπ 

Πεγή: Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
0
: ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ, ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ. 

 

Δηζαγσγή  

ην παξφλ Κεθάιαην γίλεηαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ εξγαζία. Δπηρεηξείηαη επίζεο 

γεληθή πεξηγξαθή θαη ζπλνπηηθή αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξσπίλνπ 

Κεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη, πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη εθηελψο ν φξνο 

ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ θαζψο θαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγίεο – ππνδείγκαηα - δείθηεο 

(proxies) ππνινγηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ.  

 

2.1  Δλλνηνινγηθό πιαίζην  

Ζ ελλνηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο εμαθνινπζεί λα είλαη 

δπζρεξήο κε απνηέιεζκα, φζνη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο, λα δηνιηζζαίλνπλ ζε 

παξεξκελείεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ φξσλ αιιά θαη ηεο ζθνπνζεζίαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Χο εθπαίδεπζε (education) κπνξεί λα νξηζζεί ε ζεζκηζκέλε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

αζθείηαη αγσγή θαη θαιιηεξγείηαη ε κάζεζε. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην θαιχηεξν, ελψ ε δεχηεξε ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ, ράξε ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο απνθαζίζηαηαη επαγγεικαηηθά (ατηε, 2000).  

Καη νη δχν ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαιακβάλεη 

ξφινπο θαη λα ηνπο αζθεί κε επηηπρία, πξνζδίδνληαο ζπλάκα λφεκα, αμία θαη πεξηερφκελν 

ζηε δσή ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη πξσηίζησο απφ ηε δηδαζθαιία, δειαδή ηελ 

ακθίδξνκε ιεηηνπξγία κεηαμχ ελφο πνκπνχ (εθπαηδεπηηθφο) θαη ελφο δέθηε 

(εθπαηδεπφκελνο), (Παπαιεμαλδξή-Μπνπξαληά, 2003:266).  

Ζ εθπαίδεπζε ζπλαξηάηαη κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δε 

ιεηηνπξγεί απζαίξεηα νχηε  πξνθχπηεη ηπραία (Ππξγησηάθεο, 1999:62). Δίλαη δειαδή 

απφξξνηα θνηλσληθψλ-πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηηο νπνίεο θαη 



 

 

23 

 

  

θαιείηαη λα εθθξάζεη. ε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παξαηεξνχληαη ηξεηο βαζκίδεο 

ζην ηππηθφ ζχζηεκα: πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. 

Ζ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ιεηηνπξγεί, απνθηά ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ θαη πξνζθέξεη πνηνηηθφ έξγν (Σεξδίδε & 

Σδσξηδάθε, 2004: 109).  

Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηελ εθπαίδεπζε δελ επηδηψθεηαη κφλνλ ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

ηερληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, δειαδή ε αγσγή ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ εθάζηνηε αμηαθφ θψδηθα πνπ πηνζεηεί κηα θνηλσλία. Έηζη, 

ε εθπαίδεπζε βάδεη ηηο βάζεηο ησλ δξάζεσλ ηνπ κειινληηθνχ επαγγεικαηία θαη πνιίηε. 

Δθφζνλ κάιηζηα αζθείηαη δηα βίνπ, αλαλεψλεη θαη βειηηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

εξγαζία θαη θνηλσληθή δηάθξηζε, θαιχπηεη ηηο ειιείςεηο ηνπ θαη απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ (Υπηήξεο, 2001: 113). 

Οη φξνη εθπαίδεπζε θαη κάζεζε δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Ζ κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

ιαβαίλεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζε απηή. Αθνξά 

θπξίσο ζηε ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Θα 

ιέγακε φηη ε κάζεζε είλαη έλα ζχλζεην βηνινγηθφ θαηλφκελν πνπ, φπσο παξαηεξεί ν 

Φινπξήο, παξά ηελ πιεζψξα ζρεηηθψλ κειεηψλ δελ έρεη εξκελεπηεί θαη θαηαλνεζεί 

πιήξσο θαηά ηξφπν παξαδεθηφ απφ φινπο (Φινπξήο 2003). Πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 

εκπεηξίαο θαη άζθεζεο θαη αιιάδεη, φπσο πξναλαθέξακε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη κάιηζηα ζην δηελεθέο.  

Δάλ φκσο απνδερζνχκε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ζεζκηζκέλε δηαδηθαζία πνπ ηελ αζθεί έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο (Πνιηηεία, Δθθιεζία θ.α.) (Γεο: Ππξγησηάθεο 1999, 60. Gieseke 

1991, 66 θ.εμ) θαη εάλ ε αγσγή είλαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ άλζξσπν, θπξίσο 

ζηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία αιιά θαη ελ ζπλερεία δηα βίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ επί ησ βειηίσ, ηφηε ε εθπαίδεπζε θαιχπηεη κφλνλ έλα κέξνο 

απηψλ ησλ επηδξάζεσλ πνπ είλαη ζπλήζσο κεζνδεπκέλεο. Σν ππφινηπν κέξνο ησλ 

επηδξάζεσλ (κεζνδεπκέλσλ θαη ακεζφδεπησλ) αζθείηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

(νηθνγέλεηα, ΜΜΔ θ.α.). Ύζηεξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε απηή θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη νη 

δχν έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο έρνπλ θνηλά ζεκεία αιιά θαη νπζηψδεηο δηαθνξέο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηαθνξέο κφξθσζεο θαη παηδείαο είλαη δπζδηάθξηηεο. Πνιινί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δχν έλλνηεο κε ην ίδην λφεκα. Ζ κόξθσζε είλαη ην ζχλνιν ησλ 

απνθηεκέλσλ γλψζεσλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

δηεπξχλνπλ ηνλ πλεπκαηηθφ νξίδνληα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή γλψζε δε 

ζπλεπάγεηαη φκσο πάληνηε θάπνηαλ απηνλφεηε αλσηεξφηεηα, πλεπκαηηθή θαη εζηθή, πνπ 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά. Οζάθηο φκσο ηελ εμαζθαιίδεη, ηφηε ε 

κφξθσζε έρεη θνηλνχο ηφπνπο κε ηελ παηδεία, φπσο ζα θαλεί απφ ηελ αλαθνξά καο ηψξα 

ζε απηή. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο παηδείαο έρνπλ γίλεη απφπεηξεο γηα κηα επηθαηξνπνηεκέλε 

ζεψξεζε ηεο έλλνηαο. Απηφ δελ επηβάιιεηαη κφλν απφ ηελ αλάγθε απνζαθήληζεο ησλ 

ελλνηψλ αιιά θαη απφ ηελ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή-αλζξσπνινγηθή πξαθηηθή. ε απηφ ην 

πλεχκα ζα αλαθεξζνχκε παξαδεηγκαηηθά ζε κία απφ απηέο ηηο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο. 

Όιεο νη έλλνηεο πνπ νξίζακε κέρξη ηψξα αιιά θαη θάζε άιιε ζπλαθήο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπληζηψζεο κηαο ζπληζηακέλεο, ηεο παηδείαο (Θενδσξφπνπινο, 

1999) «Η παηδεία είλαη αθελόο κελ ε πεκπηνπζία θαη ε ζύγθξαζε, ν εζσηεξηθόο αξκόο, γύξσ 

από ηνλ νπνίν δηπθαίλεηαη θάζε δηαδηθαζία αγσγήο, αθεηέξνπ δε ην ηέινο όισλ απηώλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ, δει. ην νληνινγηθό θαη ππνζηαζηαθό ζεκέιην θάζε πε-παηδεπκέλνπ, ηνπηέζηηλ 

αζθεκέλνπ αλζξώπνπ» (Θενδσξφπνπινο φ.π.α.). Γχν θαίξηεο εθδνρέο ηεο παηδείαο 

ιαλζάλνπλ ζε ηνχην ηνλ νξηζκφ ηεο: ε δπλακηθή ηεο παηδείαο πνπ παξαπέκπεη ζηελ άζθεζε 

θαη ην ηέινο ηεο πνπ απνδίδεη ηνλ έζραην ζθνπφ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ.  

ηελ παηδεία εκπεξηέρεηαη θάζε κεζνδεπκέλε θαη θάζε ακεζφδεπηε δηαδηθαζία πνπ  

δηακνξθψλεη ηνλ πνιπδύλακν φρη ηνλ παληνδχλακν άλζξσπν αιιά έλαλ άλζξσπν πνπ 

δηαζέηεη αζθεκέλε ζσκαηηθφηεηα. Όιεο νη έλλνηεο - νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα - εθπαίδεπζε, αγσγή, κάζεζε, κφξθσζε θ.α., ηνπηέζηη φιεο 

νη ζπληζηψζεο ηεο παηδείαο, κέλνπλ αδηθαίσηεο, εάλ δελ είλαη δνκεκέλεο επάλσ ζηελ αξρή 

ηεο άζθεζεο ηνπ αλζξψπνπ. Απηή είλαη ε δπλακηθή ηεο παηδείαο. Ο φξνο «δπλακηθή» 

παξαπέκπεη δειαδή εδψ ζε έλα ζαθέο πεξηερφκελν, ππνδειψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αζθείζζαη, άξα ηνπ  παηδεύεζζαη (Θενδσξφπνπινο φ.π.α.) 

Σί είλαη φκσο ε παηδεία σο ηέινο; Αλέθαζελ ζπληζηνχζε ηέινο ηεο παηδείαο ν ηύπνο ηνπ 

αλζξώπνπ ηνλ νπνίν αλαπαξάγνπλ νη «ηδενινγίεο» κέζα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 
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Απηφο ν ιίγν - πνιχ πξνθαηαζθεπαζκέλνο ηχπνο δηεπθφιπλε ηελ εθδίπισζε ησλ 

ηδενινγηψλ πνπ επέλδπαλ, φρη ζπαλίσο, ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  ηφζν έλα κέξνο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ Δγψ ηνπ κέληνξά ηνπο φζν θαη αλεμέιεγθηεο ςπρψζεηο θαη αμεδηάιπηεο 

πξνζηαγέο ηνπ ιατθνχ α-ζπλεηδήηνπ. Τπάξρεη φκσο έλα αληηθεηκεληθφ θαη δηππνθεηκεληθφ 

ηέινο παηδείαο πέξαλ ηνπ θαινύ θαη θαθνύ ησλ ηδενινγηψλ θαη θάζε αζπλεηδήηνπ;  

Ναη, ππάξρεη έλα ηέινο αιιά θαλέλα νξηζηηθφ πέξαο ηεο παηδείαο. Απηφ ην ηέινο επηιχεη ην  

αδπζψπεην αίληγκα, αλαθνξηθά κε ην ηί ππνδειψλνπκε ιέγνληαο ζπλήζσο φηη παηδεία είλαη 

απηό πνπ κέλεη, δειαδή ην απνηέιεζκα θάζε δηαδηθαζίαο αγσγήο (Θενδσξφπνπινο φ.π.α.). 

 

2.2  Η Οηθνλνκηθή αμία ηεο Δθπαίδεπζεο  

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε νηθνλνκία βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζπλερψλ πξνζαξκνγψλ θαη 

έληνλε αιιεινεμάξηεζε. Γηαπηζησκέλε εξεπλεηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε ραξάζζεη 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο φζνλ αθνξά 

επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν ζε πνηνηηθφ φζν θαη ζε πνζνηηθφ πιαίζην. Απηή ε 

ακθίδξνκε ζρέζε επηβεβαηψζεθε ζην παξειζφλ κε ηελ βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ ξηδηθή αιιαγή ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηβεβαηψλεηαη δε απηή ε ζρέζε θαη 

ζήκεξα, θαζψο κάιηζηα δηαπηζηψλεηαη κηα αληίζηξνθε πνξεία: νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

νθείινπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Γίρσο πξνεγκέλε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξνεγκέλε 

νηθνλνκία θαη ρσξίο πξνεγκέλε νηθνλνκία δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξνεγκέλε εθπαίδεπζε 

(Παπαλνχηζνο, 1982). 

Ζ νηθνλνκηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο αληαλαθιάηαη ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ 

νη νπνίεο θαη ζα «εθηηκεζνχλ» πςειφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζα  ζπκβάινπλ 

πεξαηηέξσ θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή άλνδν ησλ θξαηψλ. 

Σνλ 18
ν
 αηψλα ν θιαζζηθφο νηθνλνκνιφγνο A.Smith ζην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ «Ο πινχηνο 

ησλ Δζλψλ» (The wealth of Nation, 1776) αλαθέξεη φηη ην απφζεκα θεθαιαίνπ ελφο 

Έζλνπο απνηειείηαη απφ ηηο απνθηψκελεο θαη ρξήζηκεο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ απφθηεζε ηέηνησλ ηθαλνηήησλ κε ηε θξνληίδα ηνπ αηφκνπ απνηειεί έλα 

πάγην θεθάιαην. Οη βειηησκέλεο δεμηφηεηεο ελφο εξγαδνκέλνπ ηηο νπνίεο απηφο ιακβάλεη 



 

 

26 

 

  

κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ βειηηψλνπλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηελ εξγαζία, ε νπνία, παξφιν 

πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, φρη κφλν ηηο μεπιεξψλεη αιιά αθήλεη θαη θέξδνο 

(Σζακαδηάο, 2012). Ο A.Smith επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

είλαη δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχλ λέν θεθάιαην κε απνδνηηθφηεηα ζπλαθή απηψλ ησλ 

επελδχζεσλ ζε πιηθφ θεθάιαην. 

Καηά ηνλ Φαραξφπνπιν (1999) απηή ε πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ θαη 

εθπαίδεπζεο είρε μεραζζεί επί καθξφλ απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο κε 

ζπλέπεηα ε έλλνηα ηνπ θεθαιαίνπ λα πεξηνξηζζεί ζηα πιηθά κέζα παξαγσγήο. Καηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟50 νη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη πξνζεγγίδνπλ εθ λένπ ην ζέκα ζρέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν.  

Ο Solow (1956, 1957) απνδίδεη ην αλεξκήλεπην κέξνο ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κηαο ρψξαο ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Ο Schultz ζην ηέινο ηεο 10εηίαο ηνπ ‟50 αξρή ηεο 

10εηίαο ηνπ ‟60 εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (human capital) θαη 

ραξαθηεξίδεη ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε σο ηαπηνινγία, δηφηη δελ εμεγεί ηα αίηηα ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Ο Schultz κε ηελ ζεηξά ηνπ, απέδσζε ην αλεξκήλεπην κέξνο ζηε 

ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ έξεπλα. 

Άιιεο εξεπλεηηθέο νκάδεο ζηε ζπλέρεηα, απφ δηάθνξα παλεπηζηήκηα, επέθηεηλαλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Smith (Mincer, 1958, 1974; Becker, 1964 θ.α) θαη ζπγθξφηεζαλ ηε ζεσξία 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (human capital theory). 

Έσο εδψ θπξηαξρεί ε λενθιαζζηθή ζεσξία ησλ θζηλνπζψλ απνδφζεσλ ε νπνία ππνζηεξίδεη 

φηη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ λφκν, φζν απμάλνληαη νη επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν 

κεηψλεηαη ν ξπζκφο απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο. Σνκή ζηε ζέζε απηή επηθέξνπλ ιίγα 

ρξφληα αξγφηεξα νη (Romer 1986,1990,1992) θαη Lucas (1988) κε ηελ ζεσξία ηεο 

ελδνγελνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (new growth theory) ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ζε κία 

ρψξα κε πςειφ δείθηε εθπαίδεπζεο νη ππφινηπνη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά, αθνχ ε αχμεζε ηεο γλψζεο ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλαπζκα γηα 

πεξηζζφηεξε παξαγσγηθφηεηα. 

Ζ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ηειηθψο κε δχν ηξφπνπο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αθελφο σο 

έλαο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο κε θζίλνπζεο απνδφζεηο, φπσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ, 
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θαη αθεηέξνπ σο έλαο φξνο εθηφο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη 

αχμνπζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Οη ζεσξίεο ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

κνριφ αλάπηπμεο γηα ηε κεηαβηνκεραληθή θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία ζα απνηειέζεη ε 

ζπζζψξεπζε γλψζεσλ θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη φρη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ. Οη 

ζχγρξνλεο κεηαβηνκεραληθέο νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδνληαη σο πιεξνθνξηαθέο, παγθφζκηεο 

θαη δηθηπαθέο (Castells, 1998) θαη ζηεξίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβνιηθψλ πφξσλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

θεθαιαίνπ κε άμνλα ηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο (Μνχηζηνο, 2001). Σν αλζξψπηλν θεθάιαην 

ελζσκαηψλεηαη ηειηθψο ηφζν ζηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο φζν θαη ζηα κνληέια αλάπηπμεο 

θαη ζεκειηψλεηαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο. Καηά ηνλ Φαραξφπνπιν (1999) ε 

εμέιημε ησλ ζεσξηψλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ ρξνληθή δηαδξνκή. 

Πίλαθαο 2.1 Δμέιημε Θεσξηώλ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Υξνληθή Πεξίνδνο Δξκελεπηηθή κεηαβιεηή/ 

Λέμε -θιεηδί 

ρνιή /Θεσξεηηθνί 

Μέρξη ην 18
0
 αηψλα Γή Φπζηνιάηξεο 

19
νο

 αηψλαο-κέζα 20νπ Τιηθφ Κεθ./Βηνκεραλία Κιαζζηθνί/Νενθιαζηθνί 

Γεθαεηία 1950 Σερλνινγία  Solow 

Γεθαεηία 1960 Αλζξψπηλν Κεθάιαην Schultz, Becker, Mincer 

Γεθαεηία 1980 Γλψζε, ηδέεο Lucas, Romer 

Πεγή: Φαραξφπνπινο 1999   
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Γξάθεκα 2.1: Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο σο Δπαχμεζε ησλ Θεσξήζεσλ ελφο  

παηδαγσγνχ  

         

Πεγή: Φαραξφπνπινο (1999) 
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2.3  Έλλνηα θαη ζεσξία ηνπ Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ 

 

Ζ θεληξηθή έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη "θαηλνχξγηα". χκθσλα κε ηνπο 

Karabel & Halsey (1977: 12), ε ηδέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί ην ηερληθφ ππφβαζξν ηνπ είδνπο 

εθείλνπ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

παιηά. Σελ εληνπίδνπκε πξσηίζησο ζηνλ A.Smith (1776) θαη ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηνπ 

19νπ αηψλα. 

 ην ζεκείν απηφ επηρεηξείηαη κηα κηθξή αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο 

φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο σο παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Πξψηνο ν νηθνλνκνιφγνο - θηιφζνθνο A.Smith ζεψξεζε φηη ηα άηνκα απνηεινχλ ηνλ 

πινχην ησλ εζλψλ θαη φηη νη απνθηψκελεο ηθαλφηεηεο ησλ θαηνίθσλ είλαη κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ κηαο ρψξαο . Μεηά απφ απηφλ κεγάινη νηθνλνκνιφγνη (W.Petty, Ricardo, Marx, 

κέρξη θαη ηνλ Marshall) επέκεηλαλ ζηε ζεσξία ηνπ ηαιέληνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

ηθαλνηήησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο αιιά δελ αλέιπζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ σο κνλάδαο παξαγσγήο 

Ο Α.Marshall αζρνιήζεθε εκπεξηζηαησκέλα κε ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζε πνιιά ζεκεία πξναλήγγεηιε ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή 

ζθέςε. Ο W.A.Lewis αζρνιήζεθε κε ην ξφιν ηεο γλψζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

δηέθξηλε ηελ εθπαίδεπζε ζπλδένληάο ηελ κε νηθνλνκηθνχο φξνπο κε ηελ θαηαλάισζε θαη 

ηελ επέλδπζε. Οη λεψηεξνη νηθνλνκνιφγνη Μ.Fridman θαη Ch. Kindelberger βαζηδφκελνη 

ζηε θχζε ησλ αγαζψλ θαη ζηε δηάθξηζή ηνπο ζε θαηαλαισηηθά θαη παξαγσγηθά, 

ππνζηήξημαλ, κε δηάθνξεο απνρξψζεηο ν θαζέλαο, φηη ε γεληθή εθπαίδεπζε είλαη 

θαηαλαισηηθφ αγαζφ θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη απηήο πνπ γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη παξαγσγηθφ αγαζφ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζσξείηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ G.S. Becker πνπ έγηλε επξχηεξα γλσζηή 

θαη απνηέιεζε ηνλ θνξκφ γηα ηε κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. Ο G.S. Becker πξνζπάζεζε 

λα εμεγήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο θαη ησλ εηζνδεκάησλ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ηελ 

παξαηεξνχκελε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη γελλεηηθφηεηαο (Becker, 1960: 

209-40* 1964*1965: 493-517* Becker & Lewis, 1973: 279- 88*Schultz, Th. (ed.), 1974: 

81-116). 

Ο Th. Schlultz, ν βαζηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, 

ζεψξεζε φηη νη απνθηψκελεο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ κνξθή θεθαιαίνπ. 

Καηά ηνλ Th. Schultz (1972:13), ην πην νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Schultz, 1961: 1-17* 1971, 

θεθ.12). Υσξίο απηφ ζα ππήξρε κφλν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη θηψρεηα. Σν αλζξψπηλν 

θεθάιαην, έρεη ηξεηο δηαθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο: α) είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ άλζξσπν, 

δειαδή είλαη ζηνηρείν αλζξψπηλν β) είλαη θεθάιαην, γηαηί απνηειεί πεγή κειινληηθψλ 

ηθαλνπνηήζεσλ ή κειινληηθψλ θεξδψλ ή θαη ακθνηέξσλ, φπσο θαη νη ινηπέο κνξθέο 

θεθαιαίνπ θαη γ) δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί απφ ην άηνκν ην νπνίν ην θαηέρεη. 

Ζ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Γεδνπζφπνπινο (1995: 143-

144, 154, 165-185), ππνθξχπηεη κία νπζηαζηηθή ππφζεζε φηη, φπσο ε εξγαζία έηζη θαη ε 

εθπαίδεπζε δελ απνηειεί απηαμία θαη ν εθπαηδεπφκελνο δελ απνθνκίδεη θακία άιιε 

ρξεζηκφηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθηφο απφ εθείλε πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη θαηαλάισζεο πνπ ζα ηνπ 

απνθέξεη ζην κέιινλ ε εθπαίδεπζε. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαη κεηνλέθηεκα φιεο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο είλαη ε 

κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ηεο εξγαζίαο, σο «αξλεηηθψλ»  αγαζψλ 

ηα νπνία φκσο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα. 

Δπέλδπζε ζε «αλζξψπηλν θεθάιαην» ν T.W. Schultz (1972) απνθαιεί ηηο ιεγφκελεο  

παξαγσγηθέο επελδχζεηο, δειαδή ηηο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δεκφζηα πγεία θαη 

ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Οη δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηε βειηίσζή ηνπο ζεσξνχληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ σο επελδπηηθέο, δηφηη αλακέλεηαη φηη ζα απνθέξνπλ απνδφζεηο κε ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο. Οη επελδχζεηο 

απηέο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, γηαηί απμάλνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε απφ φιεο ηηο κνξθέο 

πινχηνπ , «ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ» (Αγγειφπνπινο, 1989:207). «Σν πην 
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αμηνπνηήζηκν δπλακηθφ ζε κία ρψξα είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, νη ηθαλφηεηεο ηνπ θαη νη 

ηδέεο ηνπ» (Μπαιάζθαο, 1989:113). 

Οη βαζηθέο ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, είλαη νη 

εμήο:   

1) Σα άηνκα πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο θαηαλέκνληαο εηζνδήκαηα θαη θαηαλάισζε αλάινγα.  

2) Σα δηάθνξα επίπεδα εθπαίδεπζεο ζπλδένληαη κε δηαθξηηέο ξνέο εηζνδεκάησλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο.  

3)  Ζ απφθηεζε εθπαίδεπζεο ζπλεπάγεηαη έλα άκεζν (ρξεκαηηθφ θαη ςπρηθφ) θαη έλα 

έκκεζν (ρξεκαηηθφ, κε φξνπο δηαθπγφλησλ εηζνδεκάησλ) θφζηνο, ην χςνο ηνπ 

νπνίνπ ηα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ κε αθξίβεηα θαη βεβαηφηεηα, πξηλ 

εληαρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

4) Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί εηζφδνπ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

5) Γελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ. 

Χο ζπλέπεηα ηεο απήρεζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ δελ κπνξεί παξά λα 

ζεσξεζεί ε εθπαηδεπηηθή έθξεμε. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή έθξεμε δελ απνηειεί κεραληζηηθή 

αληίδξαζε ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

κεηαδίδεηαη ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ άιισλ ζεζκψλ (Roberts 1971 : 3-14). Ζ 

θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο κφξθσζεο ηνπ ιανχ είρε σο επαθφινπζν ηελ επηκήθπλζε ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηε δηεξεχλεζε θαη εκβάζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε 

βαζκηαία είζνδν φιν θαη κεγαιπηέξσλ ηκεκάησλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ αλψηαηε παηδεία 

(Banks 1987: 33). 

Ζ βαζχηεξε νπζία ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα, πνπ ελδηαθέξεη άκεζα ηνπο εξεπλεηέο Ζ έξεπλα 

φκσο απηνχ ηνπ ζέκαηνο δηνιηζζαίλεη ζε κεγάιε ππνθεηκεληθφηεηα, δηφηη ε πνηφηεηα θαη ε 

πνζφηεηα ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ αθελφο κελ νξίδνληαη ζχκθσλα κε θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο αθεηέξνπ δε αμηνινγνχληαη απφ άηνκα. 
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Ζ αμηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ 

ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα νδεγήζεη φρη κφλν ζε αχμεζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο 

αιιά θαη ζε θαηλνηνκίεο πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ. 

Οη ζπληζηψζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πνζφηεηαο 

ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ κέζσ εκπεηξηθψλ κειεηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ Δηψλ 

ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (absolvierten Schuljahren). Πάξα πνιιέο κειέηεο, φπσο απηέο ησλ 

Barro-Sala-Martin (1995), Barro (1997, 2001) Benhabib/Spiegel (1994), Grundlach (1995), 

O‟ Neil (1995), Temple (1999), απνδέρνληαη ηελ παξαπάλσ ζέζε. 

Πέξαλ ηεο πνζνηηθήο άπνςεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ ζπλαληνχκε ζην εξεπλεηηθφ 

πεδίν αξθεηέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη εξεπλεηέο 

θαηαπηάλνληαη κε ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα, κειεηψληαο αξρηθά 

θαη αλαιχνληαο ελ ζπλερεία ηε ζρέζε θαη ηελ αλαινγία καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ, 

εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ αλά καζεηή θαη άκεζεο 

γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία επίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη σο πνηνηηθή ηδηφηεηα ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Wößmann 2003b, .253). Οη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ θαηαθηψληαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο θαξηέξαο. Απφ ην κεγάιν ή κηθξφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ε γλψζε πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο. Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο κεηξνχληαη κε βάζε δηεζλψο 

θαζνξηζκέλεο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά, ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηε Λνγνηερλία. 
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Γξάθεκα 2.2.  Απεηθφληζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ. 

 

 

 

2.3.1  Πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ζπληζηώζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ 

Δξεπλεηηθφ πεδίν γηα ρξφληα πνιιψλ εξεπλεηψλ ππήξμε εάλ θαη θαηά πφζν πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα ηνπ Αζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ απνηεινχλ αληαγσληζηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο 

ζπληζηψζεο κεηαμχ ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εξεπλεηηθέο εκπεηξηθέο 

κειέηεο κεηαμχ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην 1970 έσο ζήκεξα απνδεηθλχνπλ ηε  

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δχν ζπληζησζψλ.  
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ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ πξνζκεηξνχληαη ην 

πιεζπζκηαθφ πνζνζηφ αιθαβεηηζκνχ, ην πνζνζηφ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ θαη ν κέζνο φξνο 

ησλ απνθνίησλ. Βαζηθέο κειέηεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο 

επίδξαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρνπλ δηεμαρζεί ηφζν απφ ηνλ 

Romer (1990), φζν θαη απφ ηνπο Azariadis/Drasen (1990, .504). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ θαηαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο 

σο δείθηεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Romer  παξνπζηάδνπλ 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ αιθαβεηηζκνχ κε ηελ θαηά θεθαιή αλάπηπμε. Δπίζεο, κηα 

ραξαθηεξηζηηθή ηθαλφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο εληζρχεη ηελ  νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(Romer, 1990, .276). ηελ αλάιπζε ηνπ πνζνζηνχ εγγξαθψλ σο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ αιιά θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

αλαθέξνληαη νη Mankiw, Romer, θαη Weil (1992), θαζψο θαη ν Barro (1990). 

Πξνβιεκαηηθά, θαη ελ κέξεη αληηθαηηθά, εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνζηψλ 

αιθαβεηηζκνχ, αθνχ δε ιακβάλνπλ ππ‟ φςε ηνπο γλψζεηο Μαζεκαηηθψλ, Σερληθψλ θαη 

Φπζηθψλ επηζηεκψλ. Γείρλεη απηή ε ζπληζηψζα λα απνηειεί κφλν έλα κέξνο ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ θαη λα κελ δχλαηαη λα δψζεη μεθάζαξε εμήγεζε 

γηα ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Wößmann (2003b, . 245). 

Σέινο, νη Hanushek/Wößmann (2008) παξαηεξνχλ θαη αλαιχνπλ απφ πνζνηηθήο πιεπξάο 

ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ εθπαίδεπζεο. Οη 

κειέηεο ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη θάζε ζρνιηθφο ρξφλνο εθπαίδεπζεο βειηηψλεη ηηο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ. Χζηφζν 

ακθηζβεηείηαη θαη θάπνηα ηαπηφρξνλε φζν θαη αληίζηνηρε  πξνο ηηο απνθηνχκελεο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο  βειηίσζε  ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζα πξέπεη  ην Αλζξψπηλν Κεθάιαην λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν ππφ ην πξίζκα ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιηγφηεξν ππφ ην πξίζκα ηεο πνζνηηθήο πεξηγξαθήο.  

Ζ πνηνηηθή δηάζηαζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ μεθηλά κε ην «Τη θάπνηνο γλσξίδεη θαη 

κπνξεί θαη όρη πόζα ρξόληα έρεη επηζθεθζεί ηελ εθπαίδεπζε». 

Οηθνλνκνιφγνη επηθεληξψλνληαη αξρηθά ζε παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηξήζηκα κεγέζε φπσο πνζνζηά καζεηψλ – θαζεγεηψλ, δαπάλεο 
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εθπαίδεπζεο αλά καζεηή θαη κηζζφο θαζεγεηψλ, εκθαλίδνληαη σο κεηαβιεηέο ζηηο 

εκπεηξηθέο αλαιχζεηο. 

Ζ ζθέςε φηη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ ππφζεζε ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ήδε ν Barro (1991, ζ.420) «έπαημε» ζηηο 

κειέηεο ηνπ ιακβάλνληαο σο πνζνζηηαία κεηαβιεηή Μαζεηέο-Καζεγεηέο, γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο, ψζηε λα βξεη δηάθνξεο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο δηαθφξσλ θξαηψλ. Πεξαηηέξσ κειέηεο, φπσο απηέο ησλ Barro/Sala-i-Martin 

(1995), έιαβαλ ππ΄ φςε ηε ζρέζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπ πιεζπζκνχ σο πνηνηηθή κεηαβιεηή γηα ην Αλζξψπηλν Κεθάιαην. Οη ηειεπηαίεο 

κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα 1965-1985 δίλνπλ ηελ εηθφλα ηεο εμέιημεο ζε 105 

ρψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δείρλνπλ φηη ε αλαινγία καζεηψλ – θαζεγεηψλ δηαξθψο 

βειηηψλεηαη γηα ηα OECD θξάηε. Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο αλά καζεηή βαίλεη απμαλφκελν 

ζε αληίζεζε κε ηνλ κέζν φξν ακνηβήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ν νπνίνο κέλεη ζηαζεξφο. 

Πεξαηηέξσ αλαιχζεηο θαη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αζζελή ζρέζε αλάκεζα ζην θφζηνο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή παξαγσγή (παξαγσγή γλψζεσλ). Σέινο, ε γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ πνηνηηθή ζεψξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο παξέρεη  

έλα αλεμάξηεην εξγαιείν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ιακβάλεη ππ΄ φςε   tests˝ γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, ησλ νπνίσλ ηα 

απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ζηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο, ζε Μαζεκαηηθά, Λνγνηερλία, 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο ιακβάλνληαη σο δείθηεο ησλ πνηνηηθψλ δηαθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ δηαθνξψλ ησλ ζρνιείσλ ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν θαη αθνξνχλ ζην απφζεκα ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. Αλέθαζελ 

εξεπλεηηθνί εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, φπσο IAEP (International Assesment of Educational 

Progress) θαη IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement), εξεπλνχζαλ, ήδε απφ ηα  κέζα ηνπ 1966, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δηεμάγεη επίζεο ν OECD ζηα κέιε -

θξάηε πνπ αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα PISA (Programm for International Students 

Assessment). Ο OECD θαηακεηξάεη θαη αμηνινγεί ηα παξαπάλσ. 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ Lee/Lee (1995) θαη ησλ Barro (2001), Haushek/Wößmann 

(2008) εηζάγνπλ, πέξαλ ησλ ππαξρνπζψλ κεηαβιεηψλ, πξνζεγγίζεηο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. Καη νη δχν νκάδεο εξεπλεηψλ επηθεληξψλνληαη κε ηηο κειέηεο 
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ηνπο ζηελ πνηφηεηα ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηψληαο κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε απφ απηή ηνπ PISA. ε ζχγθξηζε κε εθείλε ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA βξίζθνπλ 

ηαχηηζε απνηειεζκάησλ. Όιεο νη αλαθεξζείζεο εκπεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη 

κέζσ  tests˝ απνδεηθλπφκελεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ησλ 

πνζνηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, δηφηη εξκελεχνπλ κε θαιχηεξν ηξφπν 

νξηζκέλα ζεκεία, φπσο είλαη απηά ηεο εθπαηδεπηηθήο εμέιημεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. 

 

2.3.2  Μέζνδνη-Τπνδείγκαηα πξνζέγγηζεο ηεο πνζόηεηαο ηνπ Αλζξώπηλνπ 

Κεθαιαίνπ.  

Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ζεσξείηαη «θιεηδί» γηα ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, αλάπηπμεο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζνδνινγίεο θαη ππνδείγκαηα. ηε κέηξεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο πνζνηηθνί δείθηεο (proxies) 

(Σζακαδηάο, 2012; Tsamadias/Pegkas, 2012). Οη πνζνηηθνί δείθηεο νξίδνληαη είηε σο 

απφζεκα (Stock), φπνπ ε πνζφηεηα κεηξηέηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είηε σο 

ξνή (Flow) φπνπ ε πνζφηεηα κεηξηέηαη αλά κνλάδα ρξφλνπ. 

Απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ παξαπάλσ ππνινγηζκνχ ζεσξείηαη ν Schultz (1964). 

Πξνβαίλεη ζε απηή ηε κέηξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ ζεσξεί σο γηλφκελν 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, επί ην 

θφζηνο εθπαίδεπζεο αλά βαζκίδα. Ο Denison (1967) θάλεη ηε κέηξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο εθιακβάλνληάο ηελ σο γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ αλά επίπεδν 

εθπαίδεπζεο επί ηνπο αληηζηνίρνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηηο 

παξαγσγηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεξαηηέξσ κειέηεο πξνζδηφξηζαλ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην σο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηα 

δηάθνξα επίπεδα εθπαίδεπζεο (Tallman and Wang 1994, Mc Mahon (1998). 

Πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην Αλζξψπηλν Κεθάιαην είλαη νη παξαθάησ: 
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α) Μεηαβιεηή, ην πνζνζηφ εγγξαθψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ρξεζηκνπνηνχκε ηε 

ζπλάξηεζε (World Bank, 2011): 

     100

t

t

t

E
GSER

P
   

φπνπ GSER
t
 =  αθαζάξηζην πνζνζηφ εγγξαθψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο  t. E
t
 = εγγξαθέο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο t. Pt= Πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ αληηζηνηρεί ειηθηαθά ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο t. 

β) Μεηαβιεηή, ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο, ν θαζνξηζκφο ηνπ Α.Κ δίλεηαη απφ ην 

κνληέιν ηνπ Lin (2003). 


i

i i
S × A

E =
S

 

Όπνπ S i  ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ην νπνίν θαηέρεη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο 

i=1,2,3….., ν αξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο i . 
i

A ν αξηζκφο ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο γηα ην 

αληίζηνηρν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ο δείθηεο i  πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. Έηζη γηα αλαιθάβεηνπο ηζρχεη Α=0, γηα κε δηεθπεξαησκέλε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε Α=3, γηα δηεθπεξαησκέλε Α=9, γηα δεπηεξνβάζκηα κε δηεθπεξαησκέλε Α=9, 

γηα δηεθπεξαησκέλε Α=12, γηα δηεθπεξαησκέλε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε Α=15, γηα κε 

δηεθπεξαησκέλε αλψηαηε Α=15, γηα δηεθπεξαησκέλε αλψηαηε Α=16. 

γ) Μεηαβιεηή, ην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν έρεη δηεθπεξαηψζεη ηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν ππνινγηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη απφ 

ηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε: 

  100

t

t p

t

L
LSE

L
   



 

 

38 

 

  

Όπνπ  LSE
t 
= ε αλαινγία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν έρεη ιάβεη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαηά ην έηνο t, 
t

p
L = ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην 

έηνο t, θαη 
tL = ε ζπλνιηθή εξγαζία θαηά ην έηνο t. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ην κέζν απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνζεγγίδεηαη σο ν 

κέζνο αξηζκφο ησλ εηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εμεηαδφκελεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ πξνζέγγηζε γίλεηαη κε ην ππφδεηγκα ηνπ Lin (2003), (βιπ. παξαπάλσ)  

Οη κεηαβιεηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 2.2 Οξηζκόο Μεηαβιεηώλ ηνπ Τπνδείγκαηνο.  

Μεηαβιεηή Δξκελεία πληειεζηήο 

S1 Έρνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο A1=4 

S2 Έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν A2=6 

S3 Έρνπλ  δηδαθηνξηθφ ηίηιν A3=9 

 

Πξνθαλψο δελ ζπλεθηηκψληαη νη άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη 

επίζεο ζαθέο φηη δελ ζπλεθηηκάηαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (ζεσξείηαη ζπλάξηεζε 

κφλν ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο, Σζακαδηάο, 2012 ). 

 

2.3.3 Πξνζέγγηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ζρέδην αλαβάζκηζεο εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο είλαη ζρεηηθή θαη πνιππαξαγνληηθή. Πεξηιακβάλεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ εηζξνψλ ζηελ εθπαίδεπζε (πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ρξεκαηνδφηεζε), ηηο δηαδηθαζίεο 

/ιεηηνπξγίεο ησλ ρνιείσλ θαη ηέινο ηηο εθξνέο / απνηειέζκαηα (π.ρ. καζεηηθέο επηδφζεηο). 

Άιινη επηζεκαίλνπλ ηδηαίηεξα ηελ αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο σο αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία, ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο αιιαγήο θαη ηνπ απηνκεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ, αληί ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ζε πξναπνθαζηζκέλα θξηηήξηα 

(Σζακαδηάο, 2013). ρεδηάδνληαο ηελ βάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ έρνπκε: 
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Δηζξνέο      Μεταςχηματιςμόσ       Εκροζσ 

Σα ζηνηρεία – θιεηδηά ελφο ζπζηήκαηνο πνηνηηθήο δηαρείξηζεο είλαη: α) ε επηθέληξσζε ζηε 

δηαξθή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, β) ε δεκηνπξγία απφ θάζε ζρνιείν ζρεδίσλ ζηφρσλ, 

πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο, γ) ε θαζηέξσζε 

ζπζηεκάησλ  standards˝, θαη δεηθηψλ απφδνζεο εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δ) ε 

εθαξκνγή κεραληζκνχ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πνηνηηθήο 

δηαζθάιηζεο ε) ε επηκφξθσζε ησλ ζρνιείσλ / εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ έρεη σο εμήο: 

α) θαζνξηζκφο – δηάρπζε ηνπ νξάκαηνο  β) πξνζδηνξηζκφο απνζηνιήο αμηψλ γ) θαζνξηζκφο 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ δ) αλάιπζε θαηάζηαζεο, ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ε) swot analysis ζη) 

αλαζθφπεζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ δ) ζρεδηαζκφο δξάζεο ε) αλάζεζε δξάζεο, πινπνίεζε, 

παξαθνινχζεζε ζ) ζπλερήο κέηξεζε δεηθηψλ η) αλαζθφπεζε business plan. 

Δπηρεηξψληαο ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο δηακνξθψλνληαη νη παξαθάησ 

πίλαθεο σο εμήο: πξνηάζζνληαη εξσηήκαηα γηα ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνινπζνχλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο.  

Γπλαηά ζεκεία (strengths) Αδπλακίεο (weaknesses) 

1. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ;  1. Ση κπνξεί λα βειηησζεί; 

2. Ση πξάηηεη θαιά; 2. Ση πξαγκαηνπνηείηαη ιάζνο; 

3. Ση ζεσξνχλ νη άιινη σο δπλαηά ζεκεία 

ηνπ ζρνιείνπ; 

3. Ση πξέπεη λα απνθεχγεηαη; 

 

Δπθαηξίεο (opportunities) Απεηιέο (threats) 

1. Πνηεο θαιέο επθαηξίεο ππάξρνπλ γηα ην 

ζρνιείν; 

1. Πνηα εκπφδηα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν; 

2. Πνηεο είλαη νη ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο πνπ 

ππάξρνπλ; 

Μήπσο αιιάδνπλ πξνδηαγξαθέο ησλ 

ππεξεζηψλ; 

3. Πνιχηηκεο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνέιζνπλ απφ αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή, αιιαγέο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, 

αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θ.η.ι. 

3. Μήπσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ 

αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία; 
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Απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δείθηεο πνηφηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλνη νη παξαπάλσ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο. 

Καηεγνξία Γείθηεο Πνηόηεηαο 

Δπίπεδα επηδφζεσλ 

1.Μαζεκαηηθά 

2.Αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

3. Θεηηθέο επηζηήκεο 

4. Αγσγή ηνπ πνιίηε 

5. Ξέλεο γιψζζεο  

6. Σ.Π.Δ 

7. Ηθαλφηεηα ηνπ καλζάλεηλ 

Δπηηπρία ζην ζρνιείν θαη κεηάβαζε 

8. Δγθαηάιεηςε ζρνιείνπ 

9. Οινθιήξσζε ηνπ δεπηέξνπ θχθινπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

10.πκκεηνρή ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

11. Αμηνιφγεζε θαη νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

12. πκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

Πφξνη θαη δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο  

13. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

14.πκκεηνρή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

15. Αξηζκφο καζεηψλ αλά ε/ππ 

16. Δθπαηδεπηηθή δαπάλε αλά καζεηή 
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2.4 Σα νθέιε από ηελ Δθπαίδεπζε 

 Σα νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε ππφ ηελ νπηηθή ηεο νηθνλνκηθήο γηα πξψηε θνξά 

θαηαηάρζεθαλ ζε ηξεηο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο: α) ηελ παξνχζα θαηαλάισζε 

(θαηαλάισζε) β) ηε κειινληηθή θαηαλάισζε (επέλδπζε) θαη γ) ηε κειινληηθή παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα (επέλδπζε) [(Schultz, 1971)]. Μεηαγελέζηεξα έγηλαλ ηαμηλνκήζεηο (Mc Mahon 

1987), Wolfe & Zuvekas (1997), Psacharopoulos (1999). Ζ παξνχζα επηζθφπεζε – 

παξνπζίαζε ησλ νθειψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην ηνλ "απνδέθηε". 

Ζ εθπαίδεπζε παξέρεη νθέιε ζην άηνκν, ζηα άιια κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ/νηθνγελείαο θαη 

ζην λνηθνθπξηφ σο ζχζηεκα. Δπηδξά ζεηηθά: α) ζηελ πγεία, ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε κφξθσζε β) ζηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ 

λνηθνθπξηφ γ) ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δ) ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ ακνηβή απφ ηελ εξγαζία (Σζακαδηάο, 2012). 

πγθεθξηκέλα ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη: 

Α1) ηελ θαιχηεξε πγεία, ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

δσήο [ Grossman & Joyce (1989), Feldman et al (1989), Grossman(2000)]. 

A2) ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ ηηο βιαβεξέο νπζίεο (λαξθσηηθά, 

θαπλφ, αιθνφι) [Hub, Lin& Keelen (1989 )]. 

A3)  ηελ πγεία ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, Grossman (1975). 

A4) ηελ θαιχηεξε πξνγελλεηηθή θξνληίδα, ην βάξνο θαηά ηε γέλλεζε θαη ηε βξεθηθή 

πγεία ηνπ παηδηνχ [( Currie & Moretti (2003)]. ηελ θαιχηεξε πγεία ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

επεκεξία ηνπο. [ Grossman & Joyce (1989)]. 

A5) ε απνηειεζκαηηθφηεξεο επηινγέο: ηελ θαιχηεξε επηινγή ζπδχγνπ (Becker et al, 

1977) θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηζπκεηνχ κεγέζνπο ηεο νηθνγελείαο. [(Lam & Duryea 

(1989)]. 

Α6) ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο κεηξφηεηαο ηεο έθεβεο θφξεο θαη γέλλεζεο παηδηνχ 

εθηφο γάκνπ [(Lam & Duryea (1999)]. 

Α7)  ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ δηαδπγίσλ (Martin,2004) 
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Α8) ηε ζεηηθή ζηάζε γηα δηά βίνπ κάζεζε, ηε δηθή ηνπ ησλ άιισλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ απηή ζην ρψξν εξγαζίαο. ηε κνξθσηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ, ζηηο επηδφζεηο θαη ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ ηειηθά ζα πεηχρνπλ (Currie & 

Moretti 2003) 

Α9) ηελ πνηνηηθή κεηαβνιή ησλ πξνηηκήζεσλ ζην επίπεδν ησλ hobbies, ζην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο επεκεξίαο θαη επηπρίαο πνπ δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ην επίπεδν ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Παξάδεηγκα απνηειεί  ε εκπηζηνζχλε πνπ εκπλέεη ζε άιια άηνκα [(Bla 

nchflower & Osnald 2004)]. 

Β1) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

Β2) ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(McMahon 2002, 2004). 

B3) ηελ επηινγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηελ απνδνηηθφηεηα έξεπλαο ηεο αγνξάο(Da 

Vanzo, 1983). 

Β4) ηε βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο (επηινγέο απνηειεζκαηηθφηεηα 

απνδνηηθφηεηα), ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπ αιιά θαη ηελ 

επεκεξία φινπ ηνπ λνηθνθπξηνχ (Becker, 1964). 

B5) ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο γηα απνηακίεπζε θαη ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ( Solmon 1975, Bernheim & Scholz, 1993). Ζ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη 

ε έληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Γπκλαζίσλ 

καθξνπξφζεζκα απμάλνπλ  ηνλ ξπζκφ απνηακίεπζεο θαη ζπζζψξεπζεο πινχηνπ (Bernheim 

et al 2001). 

Β6)  ηα θέξδε ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ( Wolfe & Haveman 2001)  

Γ1)  ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο (Da 

Vanzo 1963) 

Γ2) ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε λέεο βάζεο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη ηερληθέο παξαγσγήο αιιάδνπλ κε ηαρχ ξπζκφ (Lucas, 1977). 
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Γ3)  ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ επίδξαζε απηή 

είλαη εληνλφηεξε ζηηο γπλαίθεο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (OECD, 1988). 

Γ4)  ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα εξγαζία (ρακειφηεξνο θίλδπλνο αλεξγίαο). ηνπο 

λένπο ε αλεξγία είλαη πςειφηεξε γηα ηα άηνκα κε ιηγφηεξε εθπαίδεπζε, κε ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο, ησλ έθλνκσλ ελέξγεηψλ θαη άιισλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ (OECD 

1998, de la Fuente 2003). 

Γ1)  ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

άιισλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. Οη ζρέζεηο εθπαίδεπζεο –παξαγσγηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο - εηζνδήκαηνο απφ ηε εξγαζία πξνζεγγίζζεθαλ απφ ηνπο θιαζζηθνχο ( 

Smith, 1776) θαη θπξίσο λενθιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο, πξσηίζησο απφ ηνπο ζεκειησηέο 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Becker, 1964, Schultz, 1971, Mincer, 1974). 

Καηά ηε λενθιαζηθή πξνζέγγηζε, ε αμία ηεο εξγαζίαο ηζνχηαη κε ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο ηεο θαη ζπλεπψο, ηδαληθά ν κηζζφο απφ ηε εξγαζία ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε απηφ 

ην κέγεζνο. Βεβαίσο ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εκπνδίδνπλ ψζηε νη κηζζνί λα 

εθθξάζνπλ ην πξαγκαηηθφ νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο. (Σζακαδηάο, 2012)  

 

2.5  Δθπαίδεπζε:  Eπέλδπζε ή Kαηαλάισζε; 

Ζ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή είλαη ζεκειηψδεο θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Χο επέλδπζε λνείηαη ε ρξήζε πφξσλ ε νπνία δεκηνπξγεί 

κειινληηθά νθέιε. Χο θαηαλάισζε λνείηαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ε νπνία 

δεκηνπξγεί νθέιε κφλν ζην παξφλ. Ζ θαηαλάισζε απνβιέπεη ζηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ρσξίο λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο (Παπαθσλζηαληίλνπ 1992, 36). 

Καηά ηνλ Nachlup (1962) ε θαηαλάισζε ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη πξνζσπηθή 

επραξίζηεζε ή ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο ν Bowen (1977) ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε πξνζθέξεη 

θαηαλαισηηθά αγαζά δηαξθείαο. Χο δηαξθέο θαηαλαισηηθφ ζπζηαηηθφ είλαη πεγή 

κειινληηθψλ ηθαλνπνηήζεσλ θαη πξνάγεη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. Σα άηνκα 

θαηαλαιψλνπλ ή επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε φπσο θαη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ή θαη άιινη 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 
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Ο Schultz (1964, 13) αλαθέξεη φηη ηα δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ, ην 

θαηαλαισηηθφ θαη ην επελδπηηθφ, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο είλαη 

αδχλαηνο. 

Ζ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δέρεηαη φηη νη επίθηεηεο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ κε εθπαίδεπζε, κε εμάζθεζε θ.ι.π.,  δειαδή 

ζεσξνχληαη σο απνηέιεζκα επέλδπζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο. 

Έηζη, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηαλαισηηθφ θαη πξσηίζησο επελδπηηθφ 

αγαζφ, αθνχ ε γλψζε πξνάγεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ:  

α) λα αλαπηχζζεηαη πλεπκαηηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

β) λα ζθέθηεηαη θξηηηθά θαη ζπιινγηζηηθά 

γ) λα απνθηά εξγαιεία θαη δεμηφηεηεο  

θαη 

δ) λα εθηηκά ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θιεξνλνκηά (αΐηε, 2000). 

Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο επέλδπζε, δηφηη απμάλεη θαη βειηηψλεη ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κηαο ρψξαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ 

παξαγσγή αγαζψλ. 

Δθπαίδεπζε, λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο απνηεινχλ επέλδπζε ζε Αλζξψπηλν Κεθάιαην. 

Μέζσ κηαο ζσζηήο πνιηηηθήο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, φζν θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, αθνχ θαη ζηνπο δχν ηνκείο ζα ζεκεησζεί απηνπεπνίζεζε, αζθάιεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζ‟ απηέο ηηο αιιαγέο. 

Αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ: 

1. νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γλψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη απηψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηνχληαη, 

2. νη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ηα δηεπξπκέλα θαζήθνληα, 

3. νη λέεο αλάγθεο πνπ απαηηνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 
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θαη 

4. νη λέεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πξνφδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
0
: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ              

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΓΙΔΘΝΗ ΥΧΡΟ 

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη κειέηε πνπ 

λα δηεξεπλά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ θαη ηεο επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ ηνπο θαηά ηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπο ζηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο. 

Έρνπλ εθπνλεζεί βεβαίσο κειέηεο φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο απηψλ ζε ζπζρέηηζε ηφζν κε ηηο 

επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πεξαηηέξσ παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθέο κειέηεο κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (ζε παξαιιειηζκφ, φπσο θαη ζηελ παξνχζα κειέηε) κε 

καζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαζψο θαη ζηελ 

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ ζηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο εθηηκήζεηο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. 

Δξγαζίεο νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ θαη δηεξεχλεζαλ ηνπο παξαπάλσ ζπζρεηηζκνχο ησλ 

δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ είλαη: 

1. Hanushek, A.E., and Rivkin G.S., (2006), Μειέηε πνπ αθνξά ζηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο επίδξαζεο απηήο ζηελ επηηπρία ησλ ζπνπδαζηψλ. Χο 

πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνληαη ε ακνηβή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (δειαδή ν αξηζκφο ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εηψλ 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο) ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

2. Kane, J.T., Rockoff. E.J., Staiger, O.D., (2008), Οη νπνίνη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ζηε Νέα Τφξθε. 

Δπξήκαηα ηεο εξγαζίαο απηψλ έδεημαλ φηη θαηά κέζν φξν ην βαζηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη κηθξή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Χζηφζν φκσο ππήξμε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ κε ην ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηελ ίδηα 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία φζνλ αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα απηψλ ζε ζρέζε κε ηεο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ. 

3. Douglas N.Harris, Tim R.Sass, (2011), έξεπλα πνπ αθνξά ηελ επίδξαζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζε ζρέζεο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Δπξήκαηα ηεο κειέηεο 

δείρλνπλ ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Γελ παξνπζηάζζεθε φκσο 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

παξαγσγηθφηεηαο απηψλ. Πεξαηηέξσ επξήκαηα έδεημαλ φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ 

κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ. 

4. Psacharopoulos, G., (2009), πξαγκαηνπνηήζεθε επηζθφπεζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ γηα 33 

ρψξεο θαη αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. (Ζ εξγαζία έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). 

5. Psacharopoulos, G. (1994) παξνπζηάδεη επηζθφπεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

6. Tsamadias, C.(2004) ,εθηηκάηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε θαηά θαηεχζπλζε ζπνπδψλ. 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ 

παξαπάλσ κεηαβιεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζηνλ δηεζλή ρψξν . 

7. H. Leibenstein, H., (1967).  

8. Φαραξφπνπινο Γ.& Καδακίαο Α., (1985).  

9. Λακπξφπνπινο Υ. θαη Φαραξφπνπινο Γ., (1990).  

10. Hadjidema S.(1998).  

11. Magoula T. And Psacharopoulos, G., (1999).  

12. Tsakloglou I. and Cholezas P., (2000-2001).  

13. Tsamadias, C. (2001a, 2001b, 2002).  
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14 Καλλειφπνπινο, Κ., Μαπξνκαξάο, Κ., θαη Μεηξάθνο, Θ.(2003).  

15. Cholezas, I., Tsakloglou, P.,(2006).  

16. Prodromidis, K.P., and Prodromidis, P.I.(2007).  

17. Κ.Kanellopoulos (1985). 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ εθπνλεζεί εκπεηξηθέο κειέηεο νη νπνίεο εθηηκνχλ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ θαη δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο - αλζξψπηλν 

θεθάιαην κε ηε κεγέζπλζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Οη κειέηεο απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Αζηεξίνπ θαη Αγηνκηξγηαλλάθεο, (2001), 2. Υαηδεδήκα, (2002), 3. Γξηηζάθε θαη 

Κεπνπξφο, (2007), 4. Μπέλνο θαη Καξαγηάλλεο, (2009), 5. Σζακαδηάο θαη Πξφληδαο, 

(2012), 6. Σζακαδηάο θαη Πέγθαο, (2012), 7. Πέγθαο, (2013).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
0
:  ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

  ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη: α) ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο 

δειαδή νη κεηαβιεηέο, ηα ζηνηρεία, νη πεγέο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ 

ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηηπρφλησλ ησλ απνθνίησλ/ππνςεθίσλ ηνπο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη β) πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εξεπλάηαη  

 

4.2 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε ηεο Μειέηεο (Μεηαβιεηέο - ηνηρεία – Πεγέο – 

πζρεηίζεηο). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δεπγψλ ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, δειαδή ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο 

ησλ απνθνίησλ/ππνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαη ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ 

εηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ κε ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ/ππνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12, νξίδνληαη νη κεηαβιεηέο:  

α) Ēav: ην κέζν επίπεδν ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαηά ηα έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12. 

β) Ēxp:  κέζε ηηκή ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο (ζε έηε) ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαηά ηα έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12. 

γ)  S: Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ/ππνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

 γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-2012.  

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε απνγξαθή. Ζ απνγξαθηθή δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 
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ρξνληθφ δηάζηεκα: Μάτνο - επηέκβξηνο 2012. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ δεκνζίσλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο. 

Ζ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε δίρσο ηελ παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή. 

Γηαηεξήζεθε ε αλσλπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ησλ απαληήζεσλ. Ζ 

αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα παξαθάησ ζρνιεία ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

παξνχζα έξεπλα ππήξμε θαζνιηθή. Ο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ 

πξνο ζπκπιήξσζε ζηα Λχθεηα αλέξρνληαλ ζηα 305. Δπηζηξάθεθαλ 291 ζπκπιεξσκέλα, 

ήηνη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηελ έξεπλα αλήιζε ζε 95,4%. 

Σν εξσηεκαηνιφγην (βι.παξάξηεκα), ην νπνίν δηαλεκήζεθε πεξηειάκβαλε πέληε εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ. πληάρζεθε, αθνχ ιήθζεθε ππ‟ φςε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη ζρεηηθέο κειέηεο (Lin 2003, Σζακαδηάο-

ηατθνχξαο, 2003), θ.ά. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε κεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα Λχθεηα 

ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο πεξηειάκβαλε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ εηψλ 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Λχθεηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαη ηνλ κέζν 

φξν απηήο αλά έηνο θαζψο θαη ην κέζν φξν απηήο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ 2009-2012. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν αθνινχζεζε θαη ν ππνινγηζκφο ηεο δεχηεξεο κεηαβιεηήο, ηνπ κέζνπ 

επηπέδνπ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Λχθεηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Με ην 

ππφδεηγκα ηνπ Lin (2003) ππνινγίζζεθε ε πνζφηεηα ηνπ Αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά Λχθεην θαη ν κέζνο φξνο απηήο γηα ηα έηε 2009-2012.  

χκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Lin (2003), ζεσξψληαο σο κεηαβιεηή ην κέζν επίπεδν ησλ 

εηψλ εθπαίδεπζεο ησλ δηδαζθφλησλ έρνπκε: 


i

i i
S × A

E =
S

 

Όπνπ S i  ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν θαηέρεη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο 

i=1,2,3….., ν αξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο i . i
A ν αξηζκφο ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο γηα ην 

αληίζηνηρν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ο δείθηεο i  πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. Έηζη γηα αλαιθάβεηνπο ηζρχεη Α=0, γηα κε δηεθπεξαησκέλε πξσηνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε Α=3, γηα δηεθπεξαησκέλε Α=9, γηα δεπηεξνβάζκηα κε δηεθπεξαησκέλε Α=9, 

γηα δηεθπεξαησκέλε Α=12, γηα δηεθπεξαησκέλε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε Α=15, γηα κε 

δηεθπεξαησκέλε αλψηαηε Α=15, γηα δηεθπεξαησκέλε αλψηαηε Α=16. 

Πίλαθαο 4.0 Οξηζκόο Μεηαβιεηώλ ηνπ Τπνδείγκαηνο.  

Μεηαβιεηή Δξκελεία πληειεζηήο 

S1 Έρνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο A1=4 

S2 Έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν A2=6 

S3 Έρνπλ  δηδαθηνξηθφ ηίηιν A3=9 

 

Πξνθαλψο δελ ζπλεθηηκψληαη νη άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη 

επίζεο ζαθέο φηη δελ ζπλεθηηκάηαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (ζεσξείηαη ζπλάξηεζε 

κφλν ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο, Σζακαδηάο, 2012 ). 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίζζεθαλ ηα πνζνζηά απνθνίησλ - επηηπρφλησλ θαη ππνςεθίσλ - 

επηηπρφλησλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα Λπθείνπ ηνπ Ννκνχ. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ, επεμεξγάζζεθαλ κε ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα θαη θαηαγξάθεθαλ ζε 

πίλαθεο. Σέινο, ππήξμε κειέηε σο πξνο ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ αλά δεχγε. Αλαιπηηθφηεξα, κεηαμχ ηνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ησλ Δηψλ 

Δθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ θαη ηνπ Πνζνζηνχ ησλ Τπνςεθίσλ ησλ 

Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαη ηνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ησλ Δηψλ Δθπαηδεπηηθήο Δκπεηξίαο 

ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Λχθεηα θαη ηνπ Πνζνζηνχ ησλ Τπνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ 

Φζηψηηδαο. Ζ ζπζρέηηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ δείθηε Pearson ηνπ νπνίνπ ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

  Οη ζρέζεηο θαη ηα είδε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

α)  πζρέηηζε: πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν πνζνηηθέο κεηαβιεηέο 



 

 

52 

 

  

β) πλάθεηα: πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν πνηνηηθέο θαη θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο (δειαδή κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ επηδέρνληαη ηεξάξρεζε). 

γ) Έιεγρνη ππνζέζεσλ: πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

κεηαβιεηή. 

Χο αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηα δεχγε 

ηηκψλ (ρ1,y1), (ρ2, y2),…….(ρλ, yλ), λνείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, σο πξνο ην 

εάλ, θαη θαηά πφζν θαη θαηά πνηφλ ηξφπν, ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο κίαο, ε νπνία 

θαιείηαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (Υ) κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ή λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο άιιεο ε νπνία θαιείηαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Y). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζρέηηζεο είλαη: 

1.  Σν είδνο ηεο ζπζρέηηζεο  

2. Ζ θαηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο  

3. Ζ έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο (Βακβαθάξε, 2012) 

Ζ ζπζρέηηζε δχν κεηαβιεηψλ κπνξεί λα απνδνζεί είηε κέζσ κηαο αξηζκεηηθήο ηηκήο, είηε 

κέζσ κηαο γξαθηθήο παξάζηαζεο (ην δηάγξακκα ζθεδαζκνχ). Σν δηάγξακκα ζθεδαζκνχ 

είλαη έλα γξάθεκα πνπ αλαπαξηζηά δεχγε ηηκψλ απφ δχν κεηαβιεηέο. Με ην δηάγξακκα 

ζθεδαζκνχ, κε κηα καηηά, παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο 

(ζεηηθή ε αξλεηηθή) γηα ηελ έληαζή ηεο (πςειή, κέηξηα, ρακειή) αιιά θαη γηα ηε κνξθή 

ηεο (επζχγξακκε ε θακππιφγξακκε). ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ 

έληαζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηνχκε επίζεο ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο. 

Ο πληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson. 

Σν πφζν έληνλνο είλαη ν βαζκφο εμάξηεζεο κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (Υ, Y), 

φπσο παξαπάλσ αλαθέξζε, καο δίλεη ν δεηγκαηηθφο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

ηνπ Pearson πνπ ζπκβνιίδεηαη κε  r  θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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ρi = Οη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ,  

X = Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ 

yi= Οη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ 

Y =Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Τ 

Ο πιεζπζκηαθφο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson νξίδεηαη αλάινγα θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε  (ξ)  (Δξγαζηήξην Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο Παπαδφπνπινο, Γ.). 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ (r) παξαηεξνχκε φηη γηα κεγάιεο ηηκέο ρi ηεο Υ  θαη  yi ηεο Τ 

(κεγαιχηεξεο απφ ηε κέζε ηηκή ηνπο) νη δηαθνξέο (ρi- X ) θαη (yi-Y ) είλαη ζεηηθέο ,νπφηε 

ην γηλφκελν ηνπο είλαη ζεηηθφ. Όκνηα γηα κηθξέο ηηκέο  ρi  θαη  yi νη δηαθνξέο (ρi- X )  θαη 

(yi- Y ) είλαη αξλεηηθέο, νπφηε ην γηλφκελφ ηνπο είλαη πάιη ζεηηθφ. Δπνκέλσο, φηαλ ζε 

κεγάιεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ αληηζηνηρνχλ θαη κεγάιεο ηηκέο ηεο Τ ή ζε κηθξέο ηηκέο 

ηεο Υ αληηζηνηρνχλ κηθξέο ηηκέο ηεο Τ ηφηε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζεηηθφο θαη 

ιέκε φηη νη Υ θαη Τ είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο. Αλάινγα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν r 

παίξλεη αξλεηηθέο ηηκέο φηαλ ζε κεγάιεο ηηκέο ηεο κηαο κεηαβιεηήο αληηζηνηρνχλ κηθξέο 

ηηκέο ηεο άιιεο, νπφηε ιέκε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλεο. ηελ 

επηζηήκε δελ παξαηεξνχκε πάληα απφιπηεο ζεηηθέο ε αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο επεηδή νη 

κεηαβιεηέο είλαη πνιπζχλζεηεο θαη νη επηδξάζεηο πνπ επηδέρνληαη πνιππαξαγνληηθέο. Οη 

ζρέζεηο ησλ δχν κεηαβιεηψλ κπνξεί λα αθνινπζνχλ κία θακππιφγξακκε πνξεία , θαη 

ζπλεπψο ε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ είλαη θακππιφγξακκε (curvilinear relationship). 

Ο δείθηεο ζπζρέηηζεο είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ δχν ζηνηρεία: 

1. Απφ έλα ζεηηθφ ε αξλεηηθφ πξφζεκν  
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2. Απφ κία αξηζκεηηθή ηηκή ,ε νπνία θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα  

    [-1, 1]  

Σν πξφζεκν καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεχζπλζε αιιεινεμάξηεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ θάπνηνη γεληθά απνδεθηνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ην πφηε 

έλαο δείθηεο ζπζρέηηζεο ζεσξείηαη πςειφο, κέηξηνο ε ρακειφο, ζα κπνξνχζακε εκπεηξηθά 

λα εξκελεχζνπκε ην δείθηε ζπζρέηηζεο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Γείθηεο κηθξφηεξνο ε ίζνο ηνπ   0.29 Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

Γείθηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ  0,30 θαη   0,49 Υακειή ζπζρέηηζε 

Γείθηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ   0,50 θαη  0,69 Μέηξηα ζπζρέηηζε 

Γείθηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ  0,70 θαη  0,79 Τςειή ζπζρέηηζε 

Γείθηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ  0,80 θαη  0,99 Πνιχ πςειή ζπζρέηηζε 

ηελ πξάμε, ππνινγίδνπκε ην ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο κφλν 

πνπ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο έρεη ζρήκα επηκεθνύο θεθιηκέλεο έιιεηςεο ε πιαηπζκέλνπ J. 

Αλ φκσο ηνλ ππνινγίζνπκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο έρεη άιιε 

κνξθή, ε ηηκή ηνπ ε νπνία ζα είλαη κηθξή, δε ζπλεπάγεηαη κε ζπζρέηηζε αιιά κε γξακκηθή 

ζπζρέηηζε. Δίλαη δειαδή δπλαηφλ λα ππάξρεη κεγάιε κε γξακκηθή ζπζρέηηζε.  

 

4.3 Πνζνηηθά ηνηρεία ησλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ 

Φζηώηηδαο.  

ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ησλ ρνιείσλ ηεο Α΄ Πεξηνρήο Π.Δ Φζηψηηδαο. 

Παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ θάζε ηάμεο, ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ θάζε 

ηάμεο, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα θάζε ζρνιείν. ηελ ηειεπηαία ζηήιε 

παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ην ζχλνιν ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

ησλ Λπθείσλ ηεο Α΄ Πεξηνρήο. 
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Πίλαθαο 4.1 Μαζεηέο, Σκήκαηα θαη Μ.Ο Μαζεηώλ/Σκήκα ζε ρνιεία Γ.Δ ηεο Α΄ Πεξηνρήο Π.Δ Φζ/δαο  

γηα ην ρνιηθό έηνο 2011-2012. 

Πεγή :Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φζηψηηδαο, ππνινγηζκνί πγγξαθέα 

 

ηνλ Πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ησλ ρνιείσλ ηεο Β΄ Πεξηνρήο Π.Δ Φζηψηηδαο. 

Παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ θάζε ηάμεο, ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ θάζε 

ηάμεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα θάζε ζρνιείν. ηελ ηειεπηαία ζηήιε 

παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ην ζχλνιν ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

ησλ Λπθείσλ ηεο Β΄ Πεξηνρήο. 

 

 

 

                                                                                   Γπκλάζηα 

Α/Α 
ρνιείν 

Σάμε  Α΄ Σάμε  Β΄ Σάμε  Γ΄ χλνιν Μαζεηέο 

/Σκήκα 

Μ.Ο 

Μαζ/ 

Σκ 

Μαζεηέο  Σκ/ηα  Μαζεηέο Σκ/ηα Μαζεηέο Σκ/ηα Μαζεηέο  Σκ/ηα   

1 1
ν
 102 4 82 4 101 4 285 12 23.8 

22,4 

2 2
ν
 105 4 92 4 111 5 308 13 23.7 

3 3
ν
 74 3 65 3 82 4 221 10 22.1 

4 4
ν
 76 3 110 5 83 4 269 12 22.4 

5 5
ν
 108 5 112 5 131 5 351 15 23.4 

6 6
ν
 85 4 79 3 77 3 241 10 24.1 

7 7
ν
 63 3 70 3 74 3 207 9 23 

8 8
Ο
 (Ρνδίηζα) 55 2 40 2 43 2 138 6 23 

9 Ληαλνθιαδίνπ 18 1 15 1 17 1 50 3 16.7 

χλνιν 686 29 665 30 719 31 2070 90   

 

      Λχθεηα 

 

1 1
ν
 115 5 107 5 127 5 349 15 23.3 

21,3 

2 2
ν
 132 5 123 5 126 5 381 15 25.4 

3 3
ν
 90 4 105 5 90 4 285 13 21.9 

4 4
Ο
 124 5 114 5 107 5 345 15 23 

5 5
Ο
 130 5 137 5 130 5 397 15 26.5 

6 1
Ο 
ΔΠΑ.Λ 69 3 82 3 82 4 233 10 23.3 

7 2
Ο 
ΔΠΑ.Λ 86 4 124 5 92 4 302 13 23.2 

8 3
Ο 
ΔΠΑ.Λ(Δζπ.) 16 1 13 1 18 1 47 5 9.4 

9 ΔΠΑ.  113 6 47 4 0 0 160 10 16 

χλνιν 875 38 852 38 772 33 2499 111   

Γεληθφ 

χλνιν(Γπκλ+Λπθ) 

1571 67 1517 68 1491 64 4571 201  
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   Πίλαθαο 4.2 Μαζεηέο, Σκήκαηα θαη Μ.Ο Μαζεηώλ /Σκήκα ζε ρνιεία Γ.Δ ηεο Β΄ Πεξηνρήο Π.Δ. Φζ/δαο 

         γηα ην ρνιηθό Έηνο 2011-2012.   

Πεγή :Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φζηψηηδαο, ππνινγηζκνί πγγξαθέα 

ηνλ Πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ησλ ρνιείσλ ηεο Γ΄ Πεξηνρήο Π.Δ Φζηψηηδαο. 

Παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ θάζε ηάμεο, ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ θάζε 

ηάμεο, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα θάζε ζρνιείν. ηελ ηειεπηαία ζηήιε 

παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ην ζχλνιν ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

ησλ Λπθείσλ ηεο Γ΄ Πεξηνρήο. 

Γπκλάζηα 

 

Α/Α ρνιείν 

Σάμε  Α΄ Σάμε  Β΄ Σάμε  Γ΄ χλνιν Μαζ 

/Σκ 

Μ.Ο 

Μαζ/ηκ 

Μαζεηέο  Σκ/ηα  Μαζεηέο Σκ/ηα Μαζεηέο Σκ/ηα Μαζεηέο  Σκ/ηα   

1 Γνκνθνχ 30 2 20 2 36 2 86 5 17.2 

18,9 

2 Μαθξαθψκεο 43 2 35 2 49 2 127 6 21.2 

3 Ν.Μνλαζηεξίνπ 14 1 13 1 19 1 46 3 15.3 

4 Οκβξηαθήο 19 1 18 1 11 1 48 3 16 

5 Πειαζγίαο 25 1 17 1 17 1 59 3 19.7 

6 πεξρεηάδαο 35 2 43 2 36 2 114 6 19 

7 ηπιίδαο 57 3 61 3 73 3 191 9 21.2 

8 Τπάηεο 24 1 27 1 16 1 67 3 22.3 

χλνιν 247 13 234 13 257 13 738 38   

                                                                       Λχθεηα  

1 Γνκνθνχ 44 2 28 2 33 2 105 6 17.5 

17,78 

 2 Μαθξαθψκεο 42 2 33 2 45 2 120 6 20 

3 Ν.Μνλαζηεξίνπ 12 1 13 1 18 1 43 3 14.3 

4 Πειαζγίαο 23 1 19 1 21 1 63 3 21 

5 πεξρεηάδαο 28 2 32 2 30 2 90 6 15 

6 ηπιίδαο 78 3 63 3 73 3 214 9 23.8 

7 Τπάηεο 13 1 16 1 12 1 41 3 13.7 

8 ΔΠΑ.Λ.Μαθ/κεο 19 1 19 1 30 2 68 4 17 

χλνιν 259 13 223 13 262 14 744 40   

Γεληθφ 

χλνιν(Γπκλ+Λπθ) 

506 26 457 26 519 27 1482 78  
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Πίλαθαο 4.3  Μαζεηέο, Σκήκαηα θαη Μέζνο Όξνο Μαζεηώλ αλά Σκήκα ζε ρνιεία Γ.Δ ηεο Γ΄ Πεξηνρήο  

   Π.Δ. Φζ/δαο γηα ην ρνιηθό Έηνο 2011-2012.   

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ 4.1, 4.2 θαη 4.3 δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

1. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ 

Φζηψηηδαο ήηαλ 4.571 καζεηέο ζηελ Α΄ Πεξηνρή, 1.482 καζεηέο ζηελ Β΄ Πεξηνρή, θαη 

2.248 καζεηέο ζηελ Γ΄ Πεξηνρή. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε Α΄ Πεξηνρή έρεη δηπιάζην έσο θαη 

ηξηπιάζην αξηζκφ καζεηψλ ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ Πεξηνρήο. Παξαηεξείηαη 

αξθεηά κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα γηα θάζε ρνιείν ηεο Α΄ Πεξηνρήο, 

θαζψο θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηκεκάησλ ζε θάζε ηάμε ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Β΄ θαη 

Γ΄ πεξηνρήο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη εξκελεχζηκα αθνχ ε Α΄ Πεξηνρή πεξηιακβάλεη 

ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ πνπ απνηειεί θαη ηελ πνιππιεζέζηεξε αζηηθή πεξηνρή ηεο 

Γπκλάζηα 

  

Α/Α

Α 
ρνιείν 

Σάμε  Α΄ Σάμε  Β΄ Σάμε  Γ΄ χλνιν Μαζ 

/Σκ 

 

Μαζεηέο  Σκ/ηα  Μαζεηέο Σκ/ηα Μαζεηέο Σκ/ηα Μαζεηέο  Σκ/ηα  Μ.Ο 

Μαζ/

Σκ 

1 Αγ.Κσλζηαληίλνπ 29 2 28 2 28 2 85 6 14.2 

17,5 

2 Ακθιίθιεηαο 29 2 32 2 18 1 79 5 15.8 

3 Αηαιάληεο 90 4 74 4 74 3 238 11 21.6 

4 Διάηεηαο 28 2 43 2 43 2 114 6 19 

5 Κακ. Βνχξισλ 45 2 47 2 47 1 139 5 27.8 

6 Κ. Σηζνξέαο 37 2 33 2 24 1 94 5 18.8 

7 Λάξπκλαο 15 1 16 1 16 1 47 3 15.7 

8 Ληβαλαηψλ 35 2 33 2 33 2 101 6 16.8 

9 Μαιεζίλαο 65 3 42 2 42 2 149 7 21.3 

10 Μαξηίλνπ 7 1 8 1 8 1 23 3 7.7 

11 Μψινπ 33 2 30 2 30 2 93 6 15.5 

χλνιν 413 23 386 22 363 18 1162 63   

 

Λχθεηα 
 

1 Ακθιίθιεηαο 22 1 21 1 24 1 67 3 22.3 

18 

2 Αηαιάληεο 61 3 64 3 55 3 180 9 20 

3 Διάηεηαο 30 2 25 1 30 2 85 5 17 

4 Κακ. Βνχξισλ 79 3 65 3 57 3 201 9 22.3 

5 Κ. Σηζνξέαο 30 2 24 1 31 2 85 5 17 

6 Ληβαλαηψλ 31 2 30 2 26 1 87 5 17.4 

7 Μαιεζίλαο 44 2 38 2 45 2 127 6 21.2 

8 Μαξηίλνπ 16 1 11 1 14 1 41 3 13.7 

9 Μψινπ 38 2 31 2 21 1 90 5 18 

10 ΔΠΑ.Λ. Αηαιάληεο 32 2 31 2 20 1 83 5 16.6 

11 Λάξπκλαο 15 1 17 1 8 1 40 3 13.3 

χλνιν 398 21 357 19 331 18 1086 58   

Γεληθφ χλνιν(Γπκλ+Λπθ.) 811 44 743 41 694 36 2248 121  

Πεγή: Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί πγγξαθέα 
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Π.Δ Φζηψηηδαο. 

2. ηελ Α΄ Πεξηνρή ε κέζε ηηκή ησλ καζεηψλ αλά Γπκλάζην αλέξρεηαη ζε 230 καζεηέο θαη 

αλά Λχθεην ζε 277 καζεηέο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο κέζεο ηηκέο 

ηφζν γηα ηα Γπκλάζηα φζν θαη γηα ηα Λχθεηα ηεο Πεξηνρήο. Αλαιπηηθφηεξα ηα Γπκλάζηα, 

ηεο Ρνδίηζαο θαη ηνπ Ληαλνθιαδίνπ, απνθιίλνπλ ζεκαληηθά πξνο ηα θάησ απφ ηελ κέζε 

ηηκή. Σν Γπκλάζην Ληαλνθιαδίνπ, έρεη ηνλ ρακειφηεξν αξηζκφ καζεηψλ (50) καζεηέο, 

θαη ηεο Ρνδίηζαο (138 καζεηέο). Σαπηφρξνλα ην 5
ν
 Γπκλάζην ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 

απνθιίλεη πξνο ηα άλσ κε 351 καζεηέο. Σα παξαπάλσ ζρνιεία, παξ‟ φιν φηη αλήθνπλ 

ζηελ αζηηθή πεξηνρή, παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία πνπ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο, ψζηε λα 

ππάξμεη ζχγθιηζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ καζεηψλ αλά ρνιηθή κνλάδα. Γηα ηα Λχθεηα ηεο 

πεξηνρήο νη απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ησλ Λπθείσλ θαη ζηελ 

ππνινγηζζείζα κέζε ηηκή είλαη κηθξή.  

3. Ο κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ην ζχλνιν ησλ Γπκλαζίσλ ηεο Α΄ Πεξηνρήο 

είλαη 22,4 καζεηέο. Γηα ηα Λχθεηα ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα είλαη 21,3 

καζεηέο. Παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηνλ κέζν αξηζκφ καζεηψλ αλά ηκήκα απφ ηε Β΄ 

θαη Γ΄ Πεξηνρή. Ζ απφθιηζε αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Α΄ Πεξηνρή αλήθεη ζην 

Γήκν Λακηέσλ πνπ ππεξηεξεί πιεζπζκηαθά ησλ ππνινίπσλ.  

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.2 πνπ αλαθέξεηαη ζε ρνιεία ηεο Β΄ Πεξηνρήο πξνθχπηνπλ 

νξηζκέλεο θαίξηεο δηαπηζηψζεηο.  

1. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηα ρνιεία ηεο Β΄ Πεξηνρήο είλαη 1482  καζεηέο. 

Απνηειεί ηε κηθξφηεξε αξηζκεηηθά πεξηνρή ηφζν ζε αξηζκφ καζεηψλ, φζν θαη ρνιείσλ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηα Γπκλάζηα είλαη 738 καζεηέο, θαη ν κέζνο αξηζκφο 

καζεηψλ αλά Γπκλάζην ηεο Β΄ Πεξηνρήο, είλαη 82 καζεηέο. Τπάξρεη απφθιηζε απφ ην  

κέζν φξν γηα ηα Γπκλάζηα, ηνπ Ν. Μνλαζηεξίνπ (46 καζεηέο), ηεο Οκβξηαθήο (48 

καζεηέο) θαη ηεο Πειαζγίαο (59 καζεηέο). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηα Λχθεηα 

ηεο Πεξηνρήο είλαη 744 καζεηέο. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά Λχθεην ηεο 

Πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 93 καζεηέο. Τπάξρνπλ ηξία Λχθεηα, ην Λχθεην Πειαζγίαο (63 

καζεηέο), Ν. Μνλαζηεξίνπ (43 καζεηέο), θαη ηνπ ΔΠΑΛ Μαθξαθψκεο (68 καζεηέο), 

πνπ παξνπζηάδνπλ απφθιηζε απφ απηή ηελ κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά 

Λχθεην. 
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2. Ο κέζνο φξνο καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηα Γπκλάζηα θαη ηα Λχθεηα γηα ηελ παξαπάλσ 

πεξηνρή είλαη 18,9 καζεηέο γηα ηα Γπκλάζηα θαη 17,78 καζεηέο γηα ηα Λχθεηα. 

Παξαηεξείηαη ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή κεησκέλνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα 

ζπγθξηηηθά κε απηφλ ηεο Α΄ Πεξηνρήο (πεξίπνπ 22 καζεηέο αλά ηκήκα). Ζ εξκελεία γηα 

ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε έγθεηηαη ζην φηη ε πεξηνρή απηή απνηειεί ην “δχζθνιν 

γεσγξαθηθά ηκήκα” ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Απνηειεί επίζεο εκηαζηηθή πεξηνρή κε κηθξφ 

θαη δηάζπαξην αξηζκφ θαηνίθσλ. ηελ παξαπάλσ πεξηνρή ππάξρνπλ κηθξέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο κε κεγάιεο απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. Σν γεγνλφο απηφ 

παξαπέκπεη ζε αλνξζνινγηζκφ ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε ηήξεζε ηνπ 

πθηζηακέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη νξίζεη 30 καζεηέο 

αλά ηκήκα. Δπηπξνζζέησο, ζεκεηψλνληαη δπζθνιίεο ζπλέλσζεο ζρνιείσλ, ιφγσ 

γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο. Σν ζρνιείν ηεο Πειαζγίαο απνηειεί παξάδεηγκα φζνλ αθνξά 

ζηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε (19,7) καζεηέο/ηκήκα, αθνχ θαιχπηεη αξθεηά κεγάιε ζε 

έθηαζε γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ζρνιείν θαη έρεη πνιχ κηθξφ καζεηηθφ δπλακηθφ. 

  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.3 πνπ αλαθέξεηαη ζε ρνιεία ηεο Γ΄ Πεξηνρήο 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

1. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ απηήο ηεο εκηαζηηθήο πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 2248 καζεηέο. 

  Ο αξηζκφο καζεηψλ ηεο Γ΄ Πεξηνρήο γηα ηα Γπκλαζία είλαη 1162 καζεηέο. 

Ο αξηζκφο καζεηψλ ηεο Γ΄ Πεξηνρήο γηα ηα Λχθεηα είλαη 1086 καζεηέο. 

2. Ο κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά Γπκλάζην γηα ηελ Γ΄ Πεξηνρή είλαη 105 καζεηέο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ κηθξέο ρνιηθέο Μνλάδεο, φπσο απηή ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ 

Μαξηίλνπ κε 23 καζεηέο θαη ηεο Λάξπκλαο, κε 49 καζεηέο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ δχν 

παξαπάλσ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ρξήδεη επαλεμέηαζεο κε θξηηήξηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

απηψλ θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. 

 Ο κέζνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηα Λχθεηα ηεο Γ΄ Πεξηνρήο είλαη 98,7 καζεηέο αλά Λχθεην. 

Παξαηεξείηαη αξθεηά κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ κέζν αξηζκφ καζεηψλ ηεο Γ΄ Πεξηνρήο 

γηα ηα Λχθεηα, ζπγθεθξηκέλα γηα ην Λχθεην Λάξπκλαο κε 40 καζεηέο. ηνπ Μαξηίλνπ κε 
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41 καζεηέο, θαη γηα ην Λχθεην ηεο Ακθίθιεηαο κε 67 καζεηέο.  

 Οη κέζνη αξηζκνί ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηα Γπκλάζηα θαη γηα ηα Λχθεηα πεξίπνπ 

ζπκπίπηνπλ.  

3. ηα Γπκλάζηα ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο παξαηεξείηαη αληζνθαηαλνκή φζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, παξ‟ φιν πνπ ε πεξηνρή παξνπζηάδεη ηα ίδηα πεξίπνπ 

γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαθνξά απηή είλαη εκθαλήο κεηαμχ  

ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Κ.Βνχξισλ ( 27.8 καζεηέο/ηκήκα) θαη ηνπ Γπκλάζηνπ Μαξηίλνπ (7,7 

καζεηέο/ηκήκα), πνπ απνηεινχλ ην κέγηζην θαη ην ειάρηζην ηεο πεξηνρήο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ππάξρνπλ αξηζκεηηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ αλά ζρνιείν, ην κέζν αξηζκφ 

καζεηψλ αλά ζρνιείν, ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ αλά ζρνιείν θαη ην κέζν αξηζκφ καζεηψλ 

αλά ηκήκα, γηα ηηο Πεξηνρέο Α΄, Β΄ θαη Γ΄. Σν πξφβιεκα απφθιηζεο γηα ηηο παξαπάλσ 

αλαθεξφκελεο ηηκέο παξνπζηάδεηαη θαη γηα ζρνιεία, πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη 

ζην ίδην δεκνηηθφ δηακέξηζκα. Πξνθαλψο είλαη αλάγθε λα ππάξμεη επαλαζρεδηαζκφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα αλσηέξσ επξήκαηα, ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

ηνλ Πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ρνιηθέο 

Μνλάδεο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ γηα φια ηα ρνιεία ηνπ Ννκνχ, ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ησλ 

ρνιείσλ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηα Γπκλάζηα θαη γηα ηα Λχθεηα θαζψο 

θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ρνιείν ζε επίπεδν Ννκνχ θαη ν δείθηεο Αξηζκφο 

Μαζεηψλ αλά Γηδάζθνληα. 
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Πίλαθαο 4.4 Μαζεηέο, Σκήκαηα θαη Μέζνο όξνο Μαζεηώλ αλά ηκήκα ζε ρνιεία 

Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Φζηώηηδαο γηα ην Δθπαηδεπηηθό Έηνο 2011-2012 

Γπκλάζηα 

Δθπ/θέο 

Πεξηνρέο 

Π.Δ Φζ/δαο 

χλνιν 

Μα/ηψλ 

 

χλνιν 

Δθπ/ηψλ 

Σκή/ηα 

Μ.Ο 

Μαζ/Σκ. 

 

Μ.Ο 

Μαζ/Καζ. 

 

Μ.Ο 

Μαζ/ρνι

Μνλάδα 

Α΄ Πεξηνρή 2070  90 22,4  230 

Β΄ Πεξηνρή 738  38 14,65  82 

Γ΄ Πεξηνρή 1162  63 17,5  105 

ύλνιν(Γπκ/ζηα) 3970 454 191 18,1 8,7 139  

Λύθεηα 

Α΄ Πεξηνρή 2499 

 

 

 

111 21,3  277 

Β΄ Πεξηνρή 744  40 17,78  93 

Γ΄ Πεξηνρή 1086  121 18  98,7 

ύλνιν(Λχθεηα) 4329 437 272 19 9,9 156 

ύλνιν 

Γπκ+Λπθ. 

8299 891 463 18,55 9,3 147,5 

Πεγή :Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί πγγξαθέα 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.4 θαη απφ ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-2012 δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

1. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηηθνχ δπλακηθνχ βξίζθεηαη θαη γηα ηα Γπκλάζηα θαη γηα ηα 

Λχθεηα ζηελ Πεξηνρή Α΄. Σν καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο Α΄ Πεξηνρήο είλαη δηπιάζην έσο θαη 

ηξηπιάζην ζε ζρέζε κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο Β΄ θαη Γ΄ Πεξηνρήο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν Λακηέσλ θαη απνηειεί ηελ 

αζηηθή πεξηνρή ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθά 

ηκήκα ηνπ Ννκνχ. Ζ Β΄ θαη Γ΄ Πεξηνρή πνπ εληάζζνληαη ζηα ππφινηπα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. 

2. ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 4.4 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 

ρνιείν. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε Π.Δ Φζηψηηδαο έρεη κηθξφ κέγεζνο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζπγθξηλφκελν κε ην κέζν κέγεζνο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν φζν θαη θαηά 

κείδνλα ιφγν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ο κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά Γπκλάζην ζηελ Π.Δ 

Φζηψηηδαο αλέξρεηαη ζε 139 καζεηέο θαη είλαη αξθεηά ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα πνπ αλέξρεηαη ζε 174 καζεηέο. Ο κέζνο αξηζκφο καζεηψλ αλά Λχθεην 

ζηελ Π.Δ Φζηψηηδαο αλέξρεηαη ζε 156 καζεηέο, αξθεηά ρακειφηεξνο απφ ην κέζν φξν ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα πνπ αλέξρεηαη ζε 180 καζεηέο θαη αξθεηά κηθξφηεξνο απφ ην κέζν 

κέγεζνο ησλ ρνιείσλ ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν φπνπ ν αξηζκφο 

μεπεξλά ηνπο 1000 καζεηέο αλά ρνιείν. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ην αλάγιπθν ηνπ Ννκνχ, φπσο απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ην αλάγιπθν ηεο Υψξαο, δελ απνηειεί 

επαξθή ιφγν ηεο απφθιηζεο απφ ηα ηζρχνληα ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Δίλαη εχινγν φηη ζηα 

λεζηά δελ ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο, ππάξρνπλ φκσο θαη νξζψο ππάξρνπλ ρνιεία. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζε παξακεζφξηεο νξεηλέο πεξηνρέο. Όκσο απηφο ν παξάγσλ δε δηθαηνινγεί 

απηφ ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο.  

3. Γηαπηζηψλεηαη απφ ηελ ζηήιε καζεηέο αλά ηκήκα, ηνπ Πίλαθα 4.4, φηη ε Α΄ Πεξηνρή έρεη 

ηε κεγαιχηεξε αλαινγία καζεηψλ αλά ηκήκα θαη γηα Γπκλάζηα (22,4 καζεηέο αλά ηκήκα) 

θαη γηα ηα Λχθεηα (21,3 καζεηέο αλά ηκήκα), ζπγθξηλφκελε κε ηε Β΄ Πεξηνρή (14,65 θαη 

17,78 αληίζηνηρα) θαη (17,5 θαη 18 αληίζηνηρα) γηα ηελ Γ΄ Πεξηνρή. Ζ παξαπάλσ αλαινγία 

είλαη εμεγήζηκε, αθνχ ε παξαπάλσ πεξηνρή έρεη, φπσο αλαθέξζεθε, ηε κεγαιχηεξε 

πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ Ννκνχ.  
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ε επίπεδν Ννκνύ ε ηηκή αλέξρεηαη γηα ηα Γπκλάζηα ζε (18,1) καζεηέο θαη (18,55) καζεηέο 

αληίζηνηρα γηα ηα Λχθεηα. Απφ ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ζε Δζληθό 

επίπεδν νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη (21) καζεηέο γηα ηα Γπκλάζηα θαη (21) καζεηέο 

αληηζηνίρσο γηα ηα Λχθεηα.  

Δλδεηθηηθά, απφ ηνηρεία ηεο Euridice, αλαθέξνληαη αλαινγίεο καζεηψλ αλά ηκήκα γηα 

ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 

Σζερία 30, Γαλία 27, Ηζπαλία 32 , Ηηαιία 28, Οπγγαξία 32, Αγγιία 31, Σνπξθία 30, Κχπξνο 

25, Απζηξία 27, Γεξκαλία 25. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλεηαη φηη 

ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδνο ηφζν ζπγθξηηηθά κε ηελ  Διιεληθή Δπηθξάηεηα φζν θαη 

ζε  ζχγθξηζε κε ρνιεία ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ αληίζηνηρεο βαζκίδαο, βξίζθεηαη ζε 

κεγάιε απφθιηζε.  

4. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε αλαινγία καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ γηα ηα Γπκλάζηα θαη γηα ηα 

Λχθεηα ζε επίπεδν Π.Δ.Φζηώηηδαο είλαη 8,7 θαη 9,9 καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ αληίζηνηρα. Ο 

κέζνο φξνο γηα ηα ρνιεία ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο είλαη πεξίπνπ 9,3 καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ. 

Ο κέζνο φξνο ζε Δζληθό επίπεδν είλαη 6,4 καζεηέο γηα ηα Γπκλάζηα θαη 8 καζεηέο γηα ηα 

Λχθεηα. ε Δπξσπατθό επίπεδν έρνπκε ελδεηθηηθά γηα Σζερία 11, γηα Γαλία 12, γηα Ηζπαλία 

13, γηα Κχπξν 10, γηα Απζηξία 10, γηα Γεξκαλία 14, γηα Αγγιία 14, γηα Γαιιία 12, γηα 

Ννξβεγία 10. πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο Eurostat θαη απφ Education at 

Glance 2009: OECD indicators φηη ν κέζνο φξνο γηα ρψξεο ηνπ ΟΟΑ βξίζθεηαη ζην επίπεδν 

ησλ 13 καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ θαη ν Μ.Ο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζε αλαινγία 

12 καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ. Γηαπηζηψλεηαη απφθιηζε πεξίπνπ ηξηψλ κνλάδσλ κεηαμχ 

Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ηνπ δείθηε καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ. πλεπψο, ε 

Πνιηηεία ζηε ινγηθή ηνπ αλαγθαίνπ εμνξζνινγηζκνχ νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ηνπο αλσηέξσ 

δείθηεο.  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη είλαη αλαγθαία ε αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηφζν ζε επίπεδν Ννκνχ φζν θαη ηεο ρψξαο. Ζ ζπλέλσζε ησλ ζρνιείσλ ζα 

δεκηνπξγνχζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνέθππηε κείσζε ζην θφζηνο 

ηεο εθπαίδεπζεο αλά καζεηή. Βέβαηα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ηέηνηαο αλαδηάξζξσζεο ζα 

πξέπεη λα κειεηεζνχλ νη θηεξηαθέο ππνδνκέο, ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θαη νη 

παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηνπ ζχλζεηνπ απηνχ ζέκαηνο.  
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4.3.1 Πεξηγξαθηθή Παξνπζίαζε ησλ ηνηρείσλ 

α. Ζ πξψηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην θχιιν. Σα επξήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

4.5 θαη ζηα γξαθήκαηα 4 θαη 4.1. Ζ παξαπάλσ εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ θαηαλνκή ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηα Λχθεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο ψζηε λα ππάξμεη κία 

εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θχιιν. 

Πίνακας 4.5 Κατανομή των Εκπ/κών των Λσκείων  της  Π.Ε Φθ/δας (Εκπ/κό Έτος 

2011-12) ανά Φύλλο και Περιοτή. 

Φύλλο Αζηικέρ 

Πεπιοσέρ 

(Δήμορ 

Λαμίεων) 

Ημιαζηικέρ 

Πεπιοσέρ 

(Υπόλοιποι 

Δήμοι Φθ/δαρ)  

Σύνολο Εκ/κων 

Π.Ε. Φθ/δαρ 

Ποζοζηό 

(%) 

 

Άνδπερ  38 89 127 44 

Γςναίκερ  40 124 164 56 

Σύνολο 78 213 291 100 

Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

ην γξάθεκα 4 παξνπζηάδνληαη νη πρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

Δθπαηδεπηηθφ Έηνο 2011-2012 γηα ηελ Π.Δ Φζηψηηδαο. Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ην 

Πίλαθα 1. 
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Γξάθεκα 4. Απόιπηεο πρλόηεηεο θαη ρεηηθέο πρ/ηεο γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο  

ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο γηα ην Δθπ/θό Έηνο 2011-2012 σο πξνο ην θύιιν. 

127

164

44
56

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Απ.Σ/τα Σχ. Σ/τα

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

 

 Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.5 δηαπηζηψλεηαη φηη: 

ην ζχλνιν ησλ 291 Δθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 164 ήηαλ γπλαίθεο 

(πνζνζηφ 56%) θαη 127 ήηαλ άλδξεο εθπαηδεπηηθνί, (πνζνζηφ 44%). 

ην Γξάθεκα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ αλδξψλ, θαη γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ρνιεία ησλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-

2012. 
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Γξάθεκα 4.1 Απόιπηεο πρλόηεηεο σο πξνο ην θύιιν ησλ Δθ/θώλ ησλ Αζηηθώλ θαη 

Ηκηαζηηθώλ Πεξηνρώλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο (Έθπ/θό Έηνο 2011-2012).  
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  Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

ην Γξάθεκα 4.1 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο άλδξεο (38) θαη γηα 

ηηο γπλαίθεο ζε (40) ζηα αζηηθά θέληξα. ηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλέξρεηαη ζε (89) θαη ησλ γπλαηθψλ ζε (124). Παξ‟ φιν πνπ εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, ν αξηζκφο απηφο 

αληηζηνηρεί ζε 16 ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 40 ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 6 ρνιεία ηεο αζηηθήο πεξηνρήο. πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

παξαηεξείηαη ηζφπνζε ζρεδφλ θαηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο ηφζν ζηηο 

αζηηθέο φζν θαη ζηiο εκηαζηηθέο πεξηνρέο. 

 

β. Ζ δεχηεξε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ ε ηξίηε εξψηεζε  

αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Οη απαληήζεηο ζπλδπαζηηθά παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 4.6. θαη ζηα Γξαθήκαηα 4.2 θαη 4.3. Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε 

εξψηεζε απνζθνπνχλ ηαπηφρξνλα ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηζαγσγή ησλ απνθνίησλ /ππνςεθίσλ ηνπο ζηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. 
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Πίλαθαο 4.6 Καηαλνκή Δθπαηδεπηηθώλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο 

(Δθπαηδεπηηθό Έηνο 2011-2012) θαηά Ηιηθία. 

Ζιηθηαθή Καηεγνξία πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

21-30 7 2,4 

31-40 51 7,52 

41-50 146 50,1 

50+ 87 29,9 

Σύνολο 291 100 

 Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.6 δηαπηζηψλεηαη φηη: 

Ζ πιεηνλφηεηα αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 41 έσο 50 εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαμχ 21-30 εηψλ αλέξρεηαη ζε (7) εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δηαπίζησζε απηή αηηηνινγείηαη απφ 

ην γεγνλφο ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ δηνξηζκψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε βαζκίδα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ κεηψλεη αηζζεηά ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ 

ειηθηαθά εθπαηδεπηηθψλ. 
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 Γξάθεκα 4.2 Καηαλνκή Δθπαηδεπηηθώλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο 

 (Δθπ/θό Έηνο 2011-2012) θαηά Ηιηθία. 
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     Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

ην Γξάθεκα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηα 

Λχθεηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο.  

γ. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην κέζν αξηζκφ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη νη εθπαηδεπηηθνί. Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7 πνπ 

αθνινπζεί θαη ζην Γξάθεκα 4.3. ην Γξάθεκα 4.4 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο αξηζκφο ησλ 

εηψλ εθπαίδεπζεο γηα αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  γηα ην θάζε Λχθεην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο.  
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Πίλαθαο 4.7. Καηαλνκή Δθπαηδεπηηθώλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο κε βάζε ηνλ 

Αξηζκό Δηώλ Δθπαίδεπζήο ησλ. (Δθπαηδεπηηθό Έηνο 2011-12). 

Καηαλνκή 

Δθπαηδεπηηθψλ 

        Βαζηθφο 

Κχθινο πνπδψλ 

      Μεηά/θνο 

Κχθινο πνπδψλ 

    Γηδαθηνξηθφο 

Κχθινο πνπδψλ 

πρλφηεηα 291 26 1 

Πνζνζηφ (%) 100 8,93 0,34 

     Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

Γξάθεκα 4.3 Απόιπηε πρλόηεηα θαη ρεηηθή πρλόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Π.Δ Φζηώηηδαο αλά Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο γηα ην Δθπ/θό Έηνο 2011-12. 
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Πεγή: Λχθεηα Π.Δ Φζηψηηδαο, Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 
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δ. Ζ πέκπηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηελ δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαηά ηα εθπαηδεπηηθά έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12, δειαδή 

θαηά ηα ζρνιηθά ηξία έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12 πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζηα Λχθεηα νη 

καζεηέο πνπ έδσζαλ εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ θαηά ην έηνο 2011-2012. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά εθπαηδεπηηθφ 

έηνο θαη ν ζπλνιηθφο ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηα ηξία εθπαηδεπηηθά έηε 

ππνινγίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα γίλεη ν ζπζρεηηζκφο ηεο δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ θαη ησλ ππνςεθίσλ 

ζηα Α.Δ.Η.  

        ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ηαμηλνκήζεθαλ ηα Λχθεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Φζηψηηδαο αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα.  

ηνλ Πίλαθα 4.8 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά Λχθεην, αλά Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο (Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ) πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη. Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ Γ.Δ Φζηψηηδαο θαη απφ ηα Λχθεηα ηεο ΠΔ 

Φζηψηηδαο ε επεμεξγαζία ηνπο έγηλε απφ ηνλ πγγξαθέα. Έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ αλά εθπαηδεπηηθφ έηνο, γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε 2009-2012, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, κεηά απφ  ππνινγηζκνχο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

παξαθάησ πηλάθσλ. 
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Πεγή:Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Φζηψηηδαο, ππνινγηζκνί πγγξαθέα 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4.8 Δθπαηδεπηηθνί ησλ Λπθείσλ ηεο Πεξ/θεο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο ηαμηλνκεκέλνη κε θξηηήξηα ηηο Πξνπηπρηαθέο, Μεηαπηπρηαθέο θαη 

Γηδαθηνξηθέο πνπδέο ηνπο αλά Δθπαηδεπηηθό Έηνο.     

        

Α.

Α Γήκνη 
Γεληθά Λχθεηα   

Π.Δ. Φζηψηηδαο 

χλνιν 

Δθ/θψλ   

Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο   

2009-2010     
Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο  2010-2011     Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο  2011-2012     

     

  

 

  
  

Κάηνρνη 

Πηπρίνπ 

Κάηνρνη 

Μεη/θνπ 

Κάηνρνη 

Γηδ/ξηθνπ 

Κάηνρνη 

Πηπρίνπ 

Κάηνρνη 

Μεη/θνπ 

Κάηνρνη 

Γηδ/ξηθνπ 

Κάηνρνη 

Πηπρίνπ 

Κάηνρνη 

Μεη/θνπ 

Κάηνρνη 

Γηδ/ξηθνπ      

1 

Λακηέσλ 

1ν    12 9 3 0 9 3 0 9 3 0      

2 2ν    15 15 0 0 15 0 0 15 0 0      

3 3ν    15 13 2 0 12 3 0 11 4 0      

4 4ν     15 13 2 0 13 2 0 13 2 0      

5 5ν     14 13 1 0 14 0 0 14 0 0      

6 Τπάηεο 13 13 0 0 12 1 0 11 2 0      

7 

Λνθξψλ 

Μαξηίλνπ 11 11 0 0 11 0 0 10 1 0      

8 Αηαιάληεο 18 17 0 1 16 1 1 15 2 1      

9 Ληβαλαηψλ 12 9 3 0 9 3 0 8 4 0      

10 Μαιεζίλαο 20 19 1 0 19 1 0 19 1 0      

11 Λάξπκλαο 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0      

12 
Μαθξαθψκεο 

Μαθξαθψκεο 11 10 1 0 8 3 0 9 2 0      

13 πεξρεηάδαο 14 14 0 0 14 0 0 14 0 0      

14 
Γνκνθνχ 

Γνκνθνχ 10 10 0 0 9 1 0 10 0 0      

15 Ν.Μνλαζηεξίνπ 13 13 0 0 12 1 0 12 1 0      

16 
ηπιίδαο 

Πειαζγίαο 14 13 1 0 13 1 0 12 2 0      

17 ηπιίδαο 18 17 1 0 17 1 0 17 1 0      

18 

Διάηεηαο 

Ακθίθιεηαο 11 9 2 0 8 3 0 9 2 0      

19 Διάηεηαο 12 12 0 0 12 0 0 9 3 0      

20 Κ.Σηζνξέαο 12 12 0 0 12 0 0 9 3 0      

21 
Μψινπ 

Κακ. Βνχξισλ 10 10 0 0 8 2 0 8 2 0      

22 Μψινπ 11 10 1 0 9 2 0 10 1 0      

ύλνιν 291 272 18 1 263 28 0 254 36 1      
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.8 ζπλάγνληαη ηα θάησζη:  

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο γηα θάζε έλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά έηε 

2009-10, 2010-11, 2011-12 ήηαλ (291). Δμ απηψλ (18) εθπαηδεπηηθνί είραλ νινθιεξψζεη 

κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ θαη έλαο δηδαθηνξηθφ θχθιν ζπνπδψλ. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

έηνο 2010-2011 ζε ζχλνιν 291 εθπαηδεπηηθψλ, (26) είραλ νινθιεξσκέλν θχθιν 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-2012 επίζεο ζε ζχλνιν (291) 

εθπαηδεπηηθψλ, (36) εμ απηψλ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη έλαο δηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. ε ζπλνιηθφ αξηζκφ (291) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρνπλ (26) θαηά κέζν 

φξν πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 9 %. Γηδαθηνξηθφ ηίηιν θαηέρεη είλαη έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο ήηνη πνζνζηφ 0,34% 

(βι. Γξάθεκα 4.3).  

2. Παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηαλνκή θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αλά 

εθπαηδεπηηθή πεξίνδν. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο κία δηαρξνληθή αχμεζε ησλ θαηφρσλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (Msc).  

3. ηελ αζηηθή πεξηνρή ν αξηζκφο ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ γηα ηελ πεξίνδν 2009-

10, 2010-11, 2011-12 αλέξρεηαη ζε (27) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ππάγνληαη ζε (6) ρνιεία. 

ηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο αλέξρνληαη ζε (55) νη 

νπνίνη ππάγνληαη ζε (15) ρνιεία. Γειαδή παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

ηνλ πίλαθα 4.9. παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ αλά ζρνιείν θαηά ην ηειεπηαίν εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-12. 

Παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θαη ν αξηζκφο ησλ 

επηηπρφλησλ ζηα δηάθνξα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα γηα ην αληίζηνηρν έηνο. 

Πεξαηηέξσ ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ απνθνίησλ ζε ζρέζε πξνο ηνπο επηηπρφληεο θαη ην 

πνζνζηφ ππνςεθίσλ πξνο ηνπο επηηπρφληεο ζηα Α.Δ.Η γηα θάζε ρνιείν ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. 

Οη ηειεπηαίεο δχν ζηήιεο παξνπζηάδνπλ, κεηά απφ ππνινγηζκνχο, ηα πνζνζηά ησλ παξαπάλσ 

ιφγσλ ηφζν ζε επίπεδν Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ μερσξηζηά φζν θαί ζπλνιηθά ζε επίπεδν 

Π.Δ.Φζηψηηδαο.     
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ΠΙΝΑΚΑ 4.9. Απόθνηηνη θαη Δπηηπρόληεο ζε ΑΔΙ ησλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο θαηά ηελ Δθπ/θε Πεξίνδν 2011-2012 

       Πεγή : Γεπηεξνβάζκηα Γ/ζε Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα 

 

Α.

Α 
Γήκνη 

Γεληθά Λχθεηα  

Π.Δ. Φζηψηηδαο 
Αξηζ. Απνθ/ησλ 

Αξηζ. 

Τπ/θησλ 
Αξηζ.Δπη/λησλ 

Δπηηπρφληεο 

/Απφθνηηνη 

2011-2012 

Δπηηπρφληεο 

/Τπνςήθηνη 

2011-2012 

Γείθηεο 

Καη/μεο 

Μ.Ο /  Γ.Γηακέξηζκα 

 

Μ.Ο 

Π.Δ Φζηψηηδαο 

Δπηη/Απνθ Δπηη/ππνς Δπηη/Απνθ Δπηη/ππνς 

1 

 Λακηέσλ 

1
ν  

  127 124 111 87,4% 89,5% 6
ν
 

84,05% 89,58% 

70,88% 81,52% 

2 2
ν
   126 124 116 92,1% 93,5% 1

ν
 

3 3
ν
   90 85 67 74,4% 78,8% 14

ν
 

4 4
ν
     107 100 93 86,9% 93,0% 2

ν
 

5 5
ν 
  130 124 115 88,5% 92,7% 3

ν
 

6 Τπάηεο 12 10 9 75,0% 90,0% 5
ν
 

7 

 Λνθξψλ 

Μαξηίλνπ 14 14 11 78,6% 78,6% 15
ν
 

62,94% 83.96% 

8 Αηαιάληεο 55 53 45 81,8% 84,9% 10
ν
 

9 Ληβαλαηψλ 26 24 19 73,1% 79,2% 13
ν
 

10 Μαιεζίλαο 42 35 32 76,2% 91,4% 4
ν
 

11 Λάξπκλαο 8 7 6 75,0% 85,7% 9
ν
 

12   

Μαθξαθψκεο 

Μαθξαθψκεο 45 35 20 44,4% 57,1% 22
ν
 

58,85% 65,2% 
13 πεξρεηάδαο 30 30 22 73,3% 73,3% 19

ν
 

14 
Γνκνθνχ 

Γνκνθνχ 33 33 24 72,7% 72,7% 20
ν
 

80,8% 80,8% 
15 Ν. Μνλαζηεξίνπ 18 18 16 88,9% 88,9% 7

ν
 

16 
ηπιίδαο 

Πειαζγίαο 21 18 15 71,4% 83,3% 11
ν
 

67,2% 73,6% 
17 ηπιίδαο 73 72 46 63,0% 63,9% 21

ν
 

18 

 Διάηεηαο 

Ακθίθιεηαο 24 22 19 79,2% 86,4% 8
ν
 

71,16% 79,4% 19 Διάηεηαο 30 25 19 63,3% 76,0% 17
ν
 

20 Κ.Σηζνξέαο 31 29 22 71,0% 75,9% 18
ν
 

21  Μψινπ 

Κακκέλσλ 

Βνχξισλ 57 45 35 
61,4% 77,8% 

16
ν
 

71,2% 79,4% 

22 Μψινπ 21 21 17 81,0% 81,0% 12
ν
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Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 4.9 ζπλάγνληαη ηα θάησζη: 

1. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ θαη ησλ ππνςεθίσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο κφλν ζε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ θαη 

δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ δηεθδίθεζε ζέζεσλ ζε Α.Δ.Η.  

2. Ζ πξνηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 4.9 καο δείρλεη ην κέζν φξν ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ απνθνίησλ γηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα μερσξηζηά. Παξαηεξείηαη 

φηη νη αζηηθέο πεξηνρέο (Γήκνο Λακηέσλ) ππεξηεξνχλ ζε πνζνζηφ επηηπρίαο έλαληη ηεο 

πεξηθέξεηαο (εκηαζηηθέο πεξηνρέο). ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη δχν ζπληζηψζεο γηα 

ηελ εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο. Υξεηάδεηαη σζηφζν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ βξίζθνληαη πέξαλ ησλ πξνο έξεπλα παξαγφλησλ ζε απηή ηελ εξγαζία θαη 

ελδερνκέλσο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

ηνλ πίλαθα 4.10 παξνπζηάδνληαη νη αξηζκνί ησλ απνθνίησλ, ησλ ππνςεθίσλ, θαη ησλ 

επηηπρφλησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-12. ηηο 

ηειεπηαίεο ζηήιεο παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηηο 

Παλειιήληεο εμεηάζεηο γηα ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ έηνο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4.10 Απόθνηηνη θαη Δπηηπρόληεο ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο Πεξ/θεο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο (Δθπ/θή 

Πεξίνδνο 2011-2012). 

Πεγή : Γεπηεξνβάζκηα Γ/ζε Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα 

Α.Α ΔΠΑΛ Π.Δ Φζηψηηδαο 
Αξηζ. 

Απνθ/ησλ 

Αξηζ. 

Τπνς/ίσλ 

Αξηζ. 

Δπηηπρφλησλ 

Δπηηπρφληεο 

/Απφθνηηνη 

2011-2012 

Δπηηπρφληεο 

/Τπνςήθηνη 

2011-2012 

εηξά  

Καηάηαμεο 

1 1ν    Λακίαο 62 62 15 24,1% 24,1% 3
ν
 

2 2ν   Λακίαο 91 91 28 30,8% 30,8% 2
ν
 

3 3ν   Λακίαο(Δζπ.) 36 35 1 2,7% 2,9% 5
ν
 

4 Αηαιάληεο 20 20 7 35,0% 35,0% 1
ν
 

5 Μαθξαθψκεο 29 19 5 17,2% 26,0% 4
ν
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4.3.2  Τπνινγηζκνί ηεο Πνζόηεηαο ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ ησλ Λπθείσλ αλά Γεκνηηθό Γηακέξηζκα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2009-10, 2010-11, 2011-12. 

ηνλ Πίλαθα 4.3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ρνιείσλ αλά 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα θαη ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ αλά Λχθεην θαη αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα γηα ηα έηε 2009-10, 2010-

11, 2011-12. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνέθπςαλ απφ ππνινγηζκνχο κε ην ππφδεηγκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

 

 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 4.10 εμάγνληαη  ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Σα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ Απνθνίησλ/Τπνςεθίσλ ησλ Eπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ βξίζθνληαη ζε ρακειφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα ΓΔΛ ηεο Π.Δ 

Φζηψηηδαο.  

2. Παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ θαη 

ησλ ππνςεθίσλ ησλ ΔΠΑΛ γηα ηα ΑΔΗ πιελ απηνχ ηνπ Λπθείνπ Μαθξαθψκεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φινη νη απφθνηηνη είλαη θαη δεισζέληεο ππνςήθηνη θαη κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Πξνθνξηθέο θαηαζέζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνπλ φηη, κνινλφηη νη απφθνηηνη δειψλνπλ ηαπηφρξνλα 

φηη ζα είλαη θαη ππνςήθηνη γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, δε ζπκκεηέρνπλ φινη ζηε 

δηαδηθαζία ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ θαη γη απηφ παξνπζηάδεηαη απφθιηζε σο πξνο ηνλ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ. Χο ζπλέπεηα ηνχηνπ πξνθχπηεη κηα δηαθνξνπνίεζε 

γηα ηα πνζνζηά, επηηπρφληεο/απφθνηηνη θαη επηηπρφληεο/ππνςήθηνη. Ζ κε ζπκκεηνρή ησλ 

απνθνίησλ δηαθνξνπνηεί ηα ππνινγηζζέληα πνζνζηά απφ ηα πξαγκαηηθά πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ, αθνχ ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ειαηηψλεηαη. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1 Σν Μέζν Δπίπεδν ησλ Δηώλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπ/ζεο ηνπ Δθπ/θνύ 

Πξνζσπηθνύ αλά Λύθεην ηεο Π.Δ.Φζηώηηδνο γηα ηε Υξνληθή Πεξίνδν 2009-20012. 

 

Α.Α Γήκνη 
Γεληθά Λχθεηα 

Π.Δ   Φζηψηηδαο 
Ē1 Ē2 Ē3 

εηξά 

Καη/μεο Ēav Ēav/Γ. 
Γηακέξηζκα 

Ēav 

Π.Δ 

Φ/δαο 

  

Λακηέσλ 

  2009-2010 2010-2011 

2011-

2012 

2009-

2012 

2009-

2012 

4,239 

 

4,206 

1 
1
ν 
    

4,500 4,500 4,500 2
ν
 4,500 

2 
2
ν  

 
4,000 4,000 4,000 22

ν
 4,000 

3 
3
ν
 

4,267 4,400 4,733 3
ν
 4,467 

4 
4
ν
 

4,267 4,267 4,267 9
ν
 4,267 

5 5
ν  

   4,143 4,000 4,000 19
ν
 4,048 

6 Τπάηεο 4,000 4,154 4,308 13
ν
 4,154 

7 

Λνθξψλ 

Μαξηίλνπ 
4,000 4,000 4,182 18

ν
 4,061 

4,221 

 Ēav 

Ζκηα/
εο 

8 Αηαιάληεο 4,278 4,389 4,500 5
ν
 4,389 

4,19 

9 Ληβαλαηψλ 4,500 4,500 4,667 1
ν
 4,556 

10 Μαιεζίλαο 4,100 4,100 4,100 16
ν
 4,100 

11 Λάξπκλαο 4,000 4,000 4,000 21
ν
 4,000 

12   

Μαθξαθψκεο 

Μαθξαθψκεο 4,182 4,545 4,364 7
ν
 4,364 

4,182 

13 πεξρεηάδαο 4,000 4,000 4,000 20
ν
 4,000 

14 
Γνκνθνχ 

Γνκνθνχ 4,000 4,200 4,000 17
ν
 4,067 

4,085 

15 Ν. Μνλαζηεξίνπ 4,000 4,154 4,154 15
ν
 4,103 

16 
ηπιίδαο 

Πειαζγίαο 4,143 4,143 4,286 10
ν
 4,190 

4,150 

17 ηπιίδαο 4,111 4,111 4,111 14
ν
 4,111 

18 

Διάηεηαο 

Ακθίθιεηαο 4,364 4,545 4,364 4
ν
 4,424 

4,252 19 Διάηεηαο 4,000 4,000 4,500 11
ν
 4,167 

20 Κ.Σηζνξέαο 4,000 4,000 4,500 12
ν
 4,167 

21 Μψινπ 

Κακκέλσλ 

Βνχξισλ 
4,000 4,400 4,400 8

ν
 4,267 

4,315 

22 Μψινπ 4,182 4,364 4,545 6
ν
 4,364 

Πεγή :  Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα κε ππφδεηγκα Lin 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.3.1 πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Οη ηηκέο ηνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ησλ εηψλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ηφζν θαη‟ έηνο φζν θαη θαηά κέζν φξν γηα ηα έηε (2009-2012), γηα ηα 

Λχθεηα ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο δε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Απηφ δείρλεη φηη 

ππάξρεη πεξίπνπ ηζνθαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά Λχθεην κε βάζε ηελ πνζφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο ηελ νπνία έρνπλ ιάβεη. 

2. Ο κέζνο φξνο ησλ εηψλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ Λπθείσλ γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο (4,24) έηε θαη γηα ηηο εκηαζηηθέο (4,19) έηε δε 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. Ο απφιπηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ γηα ηα Λχθεηα ησλ πεξηνρψλ δηαθνξνπνηείηαη. Τπάξρεη κηα 

ζπγθέληξσζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Απηφ εμεγείηαη κε 

βάζε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ 

ζπληειεί ψζηε λα απμάλνληαη αξηζκεηηθά θαη νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη. Ζ ζχγθξηζε 

γίλεηαη κε ηα πνζνζηά ησλ θαηφρσλ σο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 4.3.2) παξνπζηάδεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Δκπεηξία 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαη‟ έηνο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

έηε 2009-10, 2010-11, 2011-2012. Τπνινγίδεηαη επηπξνζζέησο ζηελ ηειεπηαία ζηήιε 

ηνπ Πίλαθα 4 ν Μέζνο Όξνο Δθπαηδεπηηθήο Δκπεηξίαο ησλ παξαπάλσ εηψλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. 
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             ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2. Δθπ/θή Δκπεηξία (ζε Έηε) ησλ Δθπ/θσλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π. Δ. Φζ/δαο, αλά Λύθεην θαη Δθπ/θή Πεξίνδν. 

 

Α.Α Γήκνη 
Γεληθά Λχθεηα  

Π.Δ. Φζηψηηδαο 
χλνιν Δθ/θψλ   Ēxp 2009-10 Ēxp  2010-11 Ēxp  2011-12 

εηξά 

Καη/μεο Ēxp2009-12 

Μ.Ο 

Ēxp/Γεκνηθφ 

Γηακέξηζκα 

Μ.Ο 

Ēxp Π.Δ 
Φζηψηηδαο 

1 

Λακηέσλ 

1
ν  

 12 25 22 26 1
ν
 24,33 

20,165 

13,80 

2 2
ν  

 15 25 22 26 2
ν
 24,33 

3 3
ν 
   15 17 14 18 7

ν
 16,33 

4 4
ν  

  15 25 20 18 4
ν
 21,00 

5 5
ν 
   14 22 24 18 3

ν
 21,33 

6 Τπάηεο 13 16 12 13 13
ν
 13,67 

7 

Λνθξψλ 

Μαξηίλνπ 11 9 11 11 18
ν
 10,33 

13,466 

8 Αηαιάληεο 18 12 17 11 15
ν
 13,33 

9 Ληβαλαηψλ 12 13 16 12 14
ν
 13,67 

10 Μαιεζίλαο 20 20 18 21 5
ν
 19,67 

11 Λάξπκλαο 10 7 10 14 19
ν
 10,33 

12 
Μαθξαθψκεο 

Μαθξαθψκεο 11 15 12 16 10
ν
 14,33 

16.33 
13 πεξρεηάδαο 14 20 17 18 6

ν
 18,33 

14  Γνκνθνχ Γνκνθνχ 10 11 14 16 12
ν
 13,67 

11.17 
15 Ν. Μνλαζηεξίνπ 13 6 9 11 20

ν
 8,67 

16 
ηπιίδαο 

Πειαζγίαο 14 9 7 7 21
ν
 7,67 

11 
17 ηπιίδαο 18 15 13 15 11

ν
 14,33 

18 

Διάηεηαο 

Ακθίθιεηαο 11 4 5 8 22
ν
 5,67 

12 19 Διάηεηαο 12 14 15 16 9
ν
 15,00 

20 Κ.Σηζνξέαο 12 16 17 13 8
ν
 15,33 

21 
Μψινπ 

Κακκέλσλ Βνχξισλ 10 9 11 15 17
ν
 11,67 

12,5 
22 Μψινπ 11 12 13 15 16

ν
 13,33 

  Πεγή : Γεπηεξνβάζκηα Γ/ζε Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.3.2 δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Απφ ηελ πξνηειεπηαία ζηήιε είλαη εκθαλέο φηη ε Μέζε Δθπαηδεπηηθή Δκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο (Γήκνο Λακηέσλ) είλαη 

πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Ζ εξκελεία ηεο δηαθνξάο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη λένη επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαηάιεςεο ζέζεσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, δηφηη νη ζέζεηο 

πξνηηκνχληαη θαη θαηαιακβάλνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξα έηε 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο.  

2. Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 4.9 θαη 4.3.2 δηαπηζηψλεηαη φηη ζρνιεία κε κηθξή 

κέζε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο επηηπγράλνπλ έλα αξθεηά 

πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο πξφζβαζεο ππνςεθίσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λπθείνπ 

Ακθίθιεηαο, φπνπ ε κέζε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία είλαη 5,67 έηε θαη ην πνζνζηφ 

επηηπρίαο αλέξρεηαη ζην 86,4%. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λπθείνπ ηνπ 

Ν.Μνλαζηεξίνπ κε 8,67 έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ην πνζνζηφ επηηπρίαο 

ππνςεθίσλ αλήιζε ζην επίπεδν 88,9% (Πίλαθαο 3). Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε 

ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο.  

Οη Πίλαθεο 4.3.3, 4.3.4 θαη 4.3.5 πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζην Γηδαθηηθφ 

Πξνζσπηθφ ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο.  

Ο Πίλαθαο 4.3.3 παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα πέληε ρνιεία 

επαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηαμηλνκεκέλα θαηά εθπαηδεπηηθφ έηνο, γηα ηα ηξία 

ηειεπηαία έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12. Παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ Δπηπέδνπ 

Δθπαίδεπζεο (κεηαπηπρηαθφο, δηδαθηνξηθφο θχθινο εθπαίδεπζεο) ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά έηε.  
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ΠΙΝΑΚΑ 4.3.3. Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο Πεξ/θεο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο κε 

Βαζηθό, Μεηαπηπρηαθό θαη Γηδαθηνξηθό θύθιν πνπδώλ.(Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο 2009-20012) 

Πεγή : Γεπηεξνβάζκηα Γ/ζε Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.3.3 ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: 

1. ε ζπλνιηθφ αξηζκφ (75) εθπαηδεπηηθψλ ππάξρνπλ (5) εθπαηδεπηηθνί θαηά κέζν 

φξν αλά εθπαηδεπηηθή πεξίνδν πνπ είλαη θάηνρνη  κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Ό 

αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5%. Γελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο ν 

νπνίνο λα έρεη δηεθπεξαηψζεη δηδαθηνξηθφ θχθιν ζπνπδψλ.  

2. Ζ θαηαλνκή ησλ θαηφρσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ αλά εθπαηδεπηηθή πεξίνδν 

δηαθνξνπνηείηαη θαη αλά ρνιείν είλαη ζπγθξηηηθά πεξίπνπ ίδηα. 

3. Ο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ γηα ηελ πεξίνδν 2009-20012 ζηα αζηηθά 

θέληξα είλαη κεγαιχηεξνο. Ζ χπαξμε πεξηζζνηέξσλ ΔΠΑ.Λ ζηα αζηηθά θέληξα 

απμάλεη θαη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο κεγαιπηέξνπ αξηζκνχ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

ζην ζχλνιν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.  

ΔΠΑΛ  

Π.Δ.Φ/δαο 

Αξηζκφο 

Δθπ/ψλ 

Δθ/θφ Έηνο 2009-2010 Δθ/θφ Έηνο 2010-2011 Δθ/θφ Έηνο 2011-2012 

Πηπ/ρνη Μεη/θνί Γηδ/θφ Πηπ/ρνη Μεη/θνί Γηδ/θφ Πηπ/ρνη Μεη/θνί Γηδ/θφ 

1
ν
 Λακίαο 20 19 1 0 19 1 0       18 2 0 

2
ν
 Λακίαο 20 19 1 0 18 2 0 18 2 0 

3
ν
Λ.(Δζπ/λφ) 8 7 1 0 7 1 0 7 1 0 

Αηαιάληεο 15 15 0 0 15 0 0 15 0 0 

Μαθξαθψκεο 12 12 0 0 12 0 0 11 1 0 

χλνιν 75 72 3 0 71 4 0 69 6 0 
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ηνλ πίλαθα 4.3.4 παξνπζηάδεηαη ην κέζν Δπίπεδν ησλ εηψλ Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ  Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

γηα ηα έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12. Ζ πξνηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη ην κέζν 

φξν ηνπ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εηψλ αλά ρνιείν. 

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.4 Μέζν Δπίπεδν ησλ Δηώλ Δθπαίδεπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ ησλ ΔΠΑΛ αλά Λύθεην ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο (Δθπαδεπηηθά Έηε 

2009-2012). 

Α.Α 
ΕΠΑΛ   Π.Ε  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Ē1 Ē2 Ē3 Ēav 
Δείκηηρ 
Καη/ξηρ  

    2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2012 2009-12 

1 1ο     Λαμίαρ 4,1 4,1 4,2 4,133 3
ο
 

2 2ο    Λαμίαρ 4,1 4,2 4,2 4,167 2
ο
 

3 3ο    Λαμίαρ (Εζπ.) 4,25 4,25 4,25 4,25 1
ο
 

4   Αηαλάνηηρ 4 4 4 4 5
ο
 

5  Μακπακώμηρ 4 4 4,167 4,056 4
ο
 

Πεγή : Γεπηεξνβάζκηα Γ/ζε Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ  Πίλαθα 4.3.4 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ην κέζν Δπίπεδν ησλ Δηψλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα θαη γηα ηα ηξία εθπαηδεπηηθά έηε. Απηφ 

νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληίζηνηρε βαζκίδα. Παξαηεξείηαη φκσο κηθξή δηαθχκαλζε ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ηίηισλ (πίλαθαο 4.3.3). Έρνπκε αχμεζε κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ 

ζπνπδψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε νπνία απμάλεη ηαπηφρξνλα θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ηνλ Πίλαθα 4.3.5 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη ην Μέζν Δπίπεδν ησλ εηψλ 

Δθπαηδεπηηθήο Δκπεηξίαο απηψλ γηα ηα έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12. ηελ 

ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δκπεηξίαο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ εηψλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.3.5 Δθπαηδεπηηθή Δκπεηξία (ζε Έηε) ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο αλά Λύθεην θαη Δθπ/θή Πεξίνδν.    

Α.Α 

ΔΠΑΛ  

Π.Δ  Φζηψηηδαο 

χλνιν 

Δθ/θψλ   Ēxp 2009-10 Ēxp  2010-11 Ēxp  2011-12 Ēxp2009-12 
Δείκηηρ 

Καη/ξηρ  

1 1ν   Λακίαο 
20 15,33 14,94 14,76 15,01 5

ν
 

2 2ν   Λακίαο 
20 24 25 26 25 1

ν
 

3 3ν  Λακίαο(Δζπ.) 
8 17 14 18 16,33 3

ν
 

4 Αηαιάληεο 
15 16 17 18 17 2

ν
 

5 Μαθξαθψκεο 
12 14,5 16 15.8 15,25 4

ν
 

Πεγή : Γεπηεξνβάζκηα Γ/ζε Φζηψηηδαο, Τπνινγηζκνί ηνπ πγγξαθέα 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.3.5 ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Ο κέζνο φξνο ησλ εηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα 

επαγγεικαηηθά Λχθεηα ηνπ Ννκνχ αλέξρεηαη ζε 17,71 έηε. Παξαηεξείηαη απφθιηζε 

πξνο ηα πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

αλέξρεηαη ζε 13,8 έηε (Πίλαθαο 4.3.2). 

2. Απφ ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηνπ πίλαθα 4.10 ζπλάγεηαη φηη ε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδερνκέλσο δε ζπληειεί ζηελ επηηπρία 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΑΔΗ. Γηα παξάδεηγκα ζην 2
ν
 ΔΠΑ.Λ 

Λακίαο κε κέζν φξν εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 25 έηε, ην πνζνζηφ επηηπρίαο αλέξρεηαη 

ζε 30,8% αιιά θαη ζην ΔΠΑ.Λ Αηαιάληεο κε κέζν φξν 17 έηε, ην πνζνζηφ επηηπρίαο 

αλέξρεηαη ζε 35% (Πίλαθαο 4.10). Οη Αξηζκνί θαη ηα πνζνζηά απηά είλαη ζαθψο 

πςειφηεξα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο.  
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4.4 πζρεηίζεηο Μεζνδνινγία –Τπνδείγκαηα 

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, εξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δχν 

δεπγψλ ησλ παξαθάησ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ: α) ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ εηψλ 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο πνπ δίδαμαλ θαηά ηα 

εθπαηδεπηηθά έηε 2009-2010, 2010-11, 2011-12, κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ 

απνθνίησλ/ππνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ ζηα ΑΔΗ θαηά ην έηνο 2011-12θαη β) ηεο κέζεο 

ηηκήο ησλ εηψλ εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά έηε 2009-2010, 2010-11, 2011-12, κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ 

απνθνίησλ/ππνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ ζηα ΑΔΗ θαηά ην έηνο 2011-12.  

Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ιακβάλνληαη νη παξαθάησ: 

α) Ēav:  Σν κέζν επίπεδν ησλ εηψλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο πνπ δίδαμε θαηά ηα έηε 2009-2010, 

2010-11, 2011-12. 

β) Ēxp:  Σν κέζν επίπεδν ησλ εηψλ εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο πνπ δίδαμαλ θαηά ηα έηε 2009-2010, 2010-11, 2011-12.  

θαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, 

γ) S: Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηα ΑΔΗ, ησλ απνθνίησλ ησλ 

Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-2012.  

Γηα λα ππάξμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Pearson λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ   0,29.  

4.4.1 Αλάιπζε πζρεηίζεσλ 

ην Γξάθεκα 4.4 & 4.5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα παξαθάησ δεχγε 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπζρεηίζζεθαλ κέζσ ηνπ δείθηε Pearson. Αλαιπηηθφηεξα ηα δεχγε: 

α.  Ēav  θαη  S  

β.  Ēxp  θαη  S 
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Γξάθεκα 4.4 Γξαθηθή Παξάζηαζε ησλ κεηαβιεηώλ, .Ēav θαη S . (Δθπαηδεπηηθό 

Έηνο 2011-2012). 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 

 

 

Γξάθεκα 4.5 Γξαθηθή Παξάζηαζε ησλ κεηαβιεηώλ, Ēxp  θαη  S (Δθπαηδεπηηθό 

Έηνο 2011-2012). 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία πγγξαθέα 
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Πίλαθεο 4.3.6 πζρέηηζε Πνζνζηνύ Δπηηπρόλησλ κε ην Μέζν Δπίπεδν Δηώλ 

Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο (Δθπαηδεπηηθό Έηνο 2011-2012). 

 

α/α xᵢ(Ēav  ) yᵢ(S) xᵢ-x   yᵢ-y    xᵢ-x    2  yᵢ-y    2  xᵢ-x      yᵢ-y    
1 4,5 89,5 0,284 7,973 0,080656 63,568729 2,264332 

2 4 93,5 -0,216 11,973 0,046656 143,352729 -2,586168 

3 4,467 78,8 0,251 -2,727 0,063001 7,436529 -0,684477 

4 4,267 93 0,051 11,473 0,002601 131,629729 0,585123 

5 4,048 92,7 -0,168 11,173 0,028224 124,835929 -1,877064 

6 4,154 90 -0,062 8,473 0,003844 71,791729 -0,525326 

7 4,061 78,6 -0,155 -2,927 0,024025 8,567329 0,453685 

8 4,389 84,9 0,173 3,373 0,029929 11,377129 0,583529 

9 4,556 79,2 0,34 -2,327 0,1156 5,414929 -0,79118 

10 4,1 91,4 -0,116 9,873 0,013456 97,476129 -1,145268 

11 4 85,7 -0,216 4,173 0,046656 17,413929 -0,901368 

12 4,364 57,1 0,148 -24,427 0,021904 596,678329 -3,615196 

13 4 73,3 -0,216 -8,227 0,046656 67,683529 1,777032 

14 4,067 72,7 -0,149 -8,827 0,022201 77,915929 1,315223 

15 4,103 88,9 -0,113 7,373 0,012769 54,361129 -0,833149 

16 4,19 83,3 -0,026 1,773 0,000676 3,143529 -0,046098 

17 4,111 63,9 -0,105 -17,627 0,011025 310,711129 1,850835 

18 4,424 86,4 0,208 4,873 0,043264 23,746129 1,013584 

19 4,167 76 -0,049 -5,527 0,002401 30,547729 0,270823 

20 4,167 75,9 -0,049 -5,627 0,002401 31,663129 0,275723 

21 4,267 77,8 0,051 -3,727 0,002601 13,890529 -0,190077 

22 4,364 81 0,148 -0,527 0,021904 0,277729 -0,077996 

Σφνολο 4,216636 81,52727   0,64245 1893,483638 -2,883478 

        

        

x    4,216       

 y    81,527      

   
                    

r=  0,08267    

Πεγή: Τπνινγηζκφο πγγξαθέα 
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Βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα 4.3.6 πξνθχπηεη, απφ ππνινγηζκνχο, γηα ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson: 
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 =0,08267  Δείκτησ ςυςχζτιςησ Pearson. 

 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3.6 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

πζρεηίδνληαο αξρηθά ην δεχγνο κεηαβιεηψλ (S θαη Ēav), δειαδή ην Πνζνζηφ 

Δπηηπρίαο Τπνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ κε ην Μέζν Δπίπεδν ησλ Δηψλ Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

πξνθχπηεη γηα ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson ε αξηζκεηηθή ηηκή (0,082). Ζ 

παξαπάλσ ηηκή ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ θαζηζηά 

εκθαλέο φηη δεν πθίζηαηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Μηα ηηκή πνπ ζα 

θαηαδείθλπε ηε ζπζρέηηζε, βάζε ηεο ζεσξίαο ζπζρέηηζεο, ζα έπξεπε λα μεπεξλά ηελ 

ηηκή ηνπ   0,29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

  

 

 

Πίλαθαο 4.3.7 πζρέηηζε Πνζνζηνύ Δπηηπρίαο Τπνςεθίσλ κε ηε Μέζε Δθπαηδεπηηθή 

Δκπεηξία ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Π.Δ Φζηώηηδαο (Δθπαηδεπηηθό Έηνο 2011-2012). 

    α/α xᵢ (Ēxp  ) yᵢ (S) xᵢ-x   yᵢ-y   (xi-x     2 (yi-y     2  xᵢ-x      yᵢ-y      
1 24,33 89,5 9,5 7,98 90,25 63,6804 75,81 

2 24,33 93,5 9,5 11,98 90,25 143,5204 113,81 

3 16,33 78,8 1,5 -2,72 2,25 7,3984 -4,08 

4 21 93 6,17 11,48 38,0689 131,7904 70,8316 

5 21,33 92,7 6,5 11,18 42,25 124,9924 72,67 

6 13,67 90 -1,16 8,48 1,3456 71,9104 -9,8368 

7 10,33 78,6 -4,5 -2,92 20,25 8,5264 13,14 

8 13,33 84,9 -1,5 3,38 2,25 11,4244 -5,07 

9 13,67 79,2 -1,16 -2,32 1,3456 5,3824 2,6912 

10 19,67 91,4 4,84 9,88 23,4256 97,6144 47,8192 

11 10,33 85,7 -4,5 4,18 20,25 17,4724 -18,81 

12 14,33 57,1 -0,5 -24,42 0,25 596,3364 12,21 

13 18,33 73,3 3,5 -8,22 12,25 67,5684 -28,77 

14 13,67 72,7 -1,16 -8,82 1,3456 77,7924 10,2312 

15 8,67 88,9 -6,16 7,38 37,9456 54,4644 -45,4608 

16 7,67 83,3 -7,16 1,78 51,2656 3,1684 -12,7448 

17 14,33 63,9 -0,5 -17,62 0,25 310,4644 8,81 

18 5,67 86,4 -9,16 4,88 83,9056 23,8144 -44,7008 

19 15 76 0,17 -5,52 0,0289 30,4704 -0,9384 

20 15,33 75,9 0,5 -5,62 0,25 31,5844 -2,81 

21 11,67 77,8 -3,16 -3,72 9,9856 13,8384 11,7552 

22 13,33 81 -1,5 -0,52 2,25 0,2704 0,78 

Σφνολο 14,832727 81,52727   531,6626 1893,4848 267,3368 

                

                

x    14,83             

 y    81,52           

                

      r= 0,266446       

                
Πεγή: Τπνινγηζκνί πγγξαθέα 
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Βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα 4.3.7 πξνθχπηεη απφ ππνινγηζκνχο γηα ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson: 

2 2

1

2 2

1 1



 









 


i

n

i

i

n n

i i
i i

X X )

(X X )

( (y y)

(y y)

r  =0,266  Συντελεςτήσ ςυςχζτιςησ Pearson. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3.7 ζπλάγνληαη 

ηα εμήο: 

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ην δεχγνο κεηαβιεηψλ (S θαη Ēxp), δειαδή ην Πνζνζηφ 

Δπηηπρίαο Τπνςεθίσλ ησλ Λπθείσλ κε ηε Μέζε Δθπαηδεπηηθή Δκπεηξία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο πξνθχπηεη γηα ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson, ε αξηζκεηηθή ηηκή (0,266). Ζ παξαπάλσ ηηκή, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ζπζρέηηζεο, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ 

θαζηζηά εκθαλέο φηη δεν ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ δχν παξαπάλσ εμεηαδνκέλσλ 

κεηαβιεηψλ. Βεβαίσο ε ηηκή είλαη θνληά ζην δηάζηεκα r >0,29. 

 

 
4.4.2 Απνηειέζκαηα –πδήηεζε 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ  

Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δίδαμαλ θαηά ηα έηε 2009-10, 2010-

11, 2011-12, ζηα Λχθεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο θαη ηνπ πνζνζηνχ 

επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην έηνο 2011-

2012. 

Χο ζπληζηψζεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ ησλ Καζεγεηψλ ησλ 

Λπθείσλ ιακβάλνληαη, ην κέζν επίπεδν ησλ εηψλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ην 

κέζν επίπεδν ησλ εηψλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αλά Λχθεην. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη΄ αξρήλ παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Σα ζηνηρεία 

αθνξνχλ ζην κέγεζφο ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα θαη ηνλ αξηζκφ 
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καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ ζε επίπεδν Π.Δ Φζηψηηδαο. Σα ζηνηρεία απηά επηηξέπνπλ 

ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο ζε ζρέζε κε φζα ηζρχνπλ ελ γέλεη ζηε ρψξα καο αιιά θαη 

ζηηο άιιεο ρψξεο. Αληιήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ησλ ππνςεθίσλ ηφζν ζε 

αζηηθφ φζν θαη ζε εκηαζηηθφ επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο Φζηψηηδαο. Σα απνηειέζκαηα 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, δηφηη ε έξεπλα αθνξά ζηα Λχθεηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

θαη κάιηζηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

1. Ζ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηελ  Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη αθνξνχλ ζηε δνκή ηεο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

έδεημαλ φηη: 

α) Σν Μέγεζνο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ (Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ) είλαη κεγαιχηεξν 

ζηελ αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο  

θαη 

β) Οη Αξηζκνί ησλ Μαζεηψλ αλά Σκήκα θαη ησλ Μαζεηψλ αλά Δθπαηδεπηηθφ είλαη 

κηθξνί ζε ζρέζε κε ηνπο αληηζηνίρνπο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη θαηά κείδνλα ιφγν 

ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη δείθηεο απηνί είλαη πνιχ κηθξφηεξνη ζηηο 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Σα αλσηέξσ δείρλνπλ αλνξζνινγηθή 

δφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κάιινλ ζπαηάιε πφξσλ. 

2. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο βξίζθεηαη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 40-50 εηψλ.  

3. Σν πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο πνπ  

έρνπλ κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ βξίζθεηαη ζην 9%. πγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην πνζνζηφ είλαη ζε ρακειφ 

επίπεδν. Ζ θαηαλνκή ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ θχθινπ ζπνπδψλ 

γηα αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειφ 

επίπεδν. 

4. Ζ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαηά κέζν φξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δίδαμαλ ζηα 

Λχθεηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαηά ηελ εμεηαζζείζα πεξίνδν βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηψλ 

16 εηψλ.  
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5. ηα αζηηθά θέληξα ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ είλαη πςειφηεξν απφ φηη 

ζηα εκηαζηηθά. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα εξκελεχεηαη απφ ην πθηζηάκελν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, αθνχ ε θαηάιεςε κίαο εθπαηδεπηηθήο ζέζεο ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο πξνυπνζέηεη αξθεηά έηε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. 

6. Σν κέζν επίπεδν ησλ εηψλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

Λπθείσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κνινλφηη δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα αλά έηνο θαη αλά 

ρνιείν, θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ηφζν ζηηο αζηηθέο φζν θαη ζηηο εκηαζηηθέο 

πεξηνρέο. 

7. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηα ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη: 

i.  Σν Μέγεζνο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ησλ ΔΠΑ.Λ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο είλαη κεγαιχηεξα έλαληη απηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Παξ΄ φηη ν αξηζκφο 

ησλ ΔΠΑ.Λ είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο έλαληη ησλ ΓΔ.Λ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ν αξηζκφο καζεηψλ αλά ρνιηθή Μνλάδα θαη γηα ηα δχν είδε ρνιείσλ δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. 

ii. Ο Αξηζκφο ησλ Μαζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηα ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

βξίζθεηαη ζην 13,5 καζεηέο αλά ηκήκα, αξθεηά κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν ησλ ΓΔ.Λ, πνπ θπκαίλεηαη ζε 19 καζεηέο αλά ηκήκα. 

iii. Ο Αξηζκφο Μαζεηψλ αλά Γηδάζθνληα γηα ηα ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο είλαη 

10,1 καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ. Παξαηεξείηαη απφ πξνεγνχκελα επξήκαηα 

ηεο εξγαζίαο φηη θαη γηα ηα ΓΔΛ ν αξηζκφο καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ είλαη ν 

ίδηνο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
0
:  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΗ – ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

5.1 Γεληθά 
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ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο. 

Καηαγξάθνληαη δηαπηζηψζεηο, ζπκπεξάζκαηα θαη ηέινο δηαηππψλεηαη πξφηαζε - 

πνιηηηθήο.  

5.2  Γηαπηζηώζεηο-πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Σα Γεληθά Λχθεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο είλαη (27). 

Αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΓΔ.Λ ηεο Υψξαο πνπ 

αλέξρνληαη ζε 1193 Λχθεηα. Σα Γπκλάζηα ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο είλαη (33) θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ Γπκλαζίσλ ηεο Υψξαο πνπ 

αλέξρνληαη ζε (1676) Γπκλάζηα. Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζηελ Πεξηθέξεηα 

είλαη (4) θαη ζε πνζνζηφ αλαινγνχλ ζην 0,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΔΠΑ.Λ ηεο 

Δπηθξάηεηαο πνπ αλέξρνληαη ζε (553) ΔΠΑ.Λ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο κε θξηηήξην ησλ πιεζπζκφ.  

2. Όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ παξαηεξείηαη φηη ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ησλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα Λχθεηα ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ ησλ Λπθείσλ θαηά κέζν φξν είλαη δηπιάζηνο έσο θαη ηξηπιάζηνο ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ καζεηψλ ησλ Λπθείσλ ησλ ππνινίπσλ 

Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκηαζηηθέο πεξηνρέο. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ Γήκνπ 

Λακηέσλ παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλφκελν φπσο θαη ζηα Λχθεηα. Αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαηεξνχκε φηη ζηηο 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο αλαινγνχλ πεξίπνπ ζε 110 καζεηέο 

αλά ζρνιηθή κνλάδα. ην ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγνπλ ηα επξήκαηα θαη γηα 

ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηελ 

αζηηθή πεξηνρή είλαη πεξίπνπ 250 καζεηέο θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο. Γηα ηελ επηθξάηεηα νη 

αληίζηνηρνη αξηζκνί αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 150 καζεηέο γηα ην Γπκλάζην θαη 
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180 καζεηέο γηα ην Λχθεην. ηνηρεία ηεο Eurostat δίλνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο 

βαζκίδεο 400 καζεηέο γηα ηελ θαηψηεξε θαη >500 καζεηέο γηα ηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη παξαπάλσ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ κεγεζψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηφζν κεηαμχ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ 

φζν θαη κε ηα κεγέζε πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζπλεπάγνληαη 

επηβαξχλζεηο ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

(θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ακνηβέο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θ.α).  

3. ηελ Π.Δ Φζηψηηδαο ηα ΓΔ.Λ ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά έλαληη ησλ ΔΠΑ.Λ θαη 

ζε αξηζκφ ζρνιείσλ θαη ζε καζεηηθφ δπλακηθφ. πγθεθξηκέλα (84,3%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Λπθείσλ είλαη ΓΔ.Λ θαη ην (15,7%) είλαη ΔΠΑ.Λ. 

Δπίζεο ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ζηα ΓΔ.Λ γηα ηα εθπαηδεπηηθά έηε 2009-

10, 2010-11, 2011-12, ήηαλ (80,7%) θαη γηα ηα ΔΠΑ.Λ (19,3%). εκεηψλεηαη 

φηη ζε επίπεδν ρψξαο πνζνζηφ (62%) ησλ καζεηψλ ησλ Λπθείσλ θνηηνχζαλ 

ζηα ΓΔ.Λ θαη  (38%) ζηα ΔΠΑ.Λ. πγθξηηηθά αλαθέξνληαη πνζνζηά καζεηψλ 

σο πξνο ην ζχλνιν πνπ θνηηνχλ ζηε ηερλνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή αλψηεξε 

Γ/ζκηα Δθπαίδεπζε ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. [Πνξηνγαιία 

30%, Ηζπαλία 38%, Σνπξθία 38%, Οπγγαξία 50%, Φηιαλδία 58%, Ννξβεγία 

58%, Γεξκαλία 62%, Ηηαιία 63%, Διβεηία 65%, Αγγιία 68%, Απζηξία 76%, 

Σζερία 78%] (OECD, 2009). Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ηερλνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή αλψηεξε Γ/ζκηα 

Δθπαίδεπζε ππνιείπεηαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη βηνκεραληθά θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

επελδχνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν εθπαίδεπζεο αθνχ δηα κέζνπ απηνχ 

νδεγνχληαη ζε επίηεπμε θαηλνηνκηψλ, ηερλνινγηθή εμέιημε θαη πξφνδν. Ζ 

αξηζκεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δχν ηχπσλ ησλ Λπθείσλ ζε 

επίπεδν Ννκνχ αιιά θαη ζε Δζληθφ επίπεδν επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαη γνλέσλ επηιέγεη ηα ΓΔ.Λ. Ζ κειέηε δείρλεη φηη 

ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ ησλ δχν ηχπσλ Λπθείσλ ζηα ΑΔΗ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Σα ΓΔ.Λ θαηέρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο 

έλαληη ησλ ΔΠΑ.Λ. πγθεθξηκέλα έρνπλ λα επηδείμνπλ δηπιάζην έσο θαη 

ηξηπιάζην πνζνζηφ επηηπρίαο. Σα ΓΔ.Λ επηιέγνληαη επί πιένλ απφ καζεηέο 
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θαη γνλείο, επεηδή ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηζζφηεξα ζεκεία έλαληη ησλ ΔΠΑ.Λ θαη 

απηφ ην γεγνλφο δηεπθνιχλεη (νηθνλνκηθά θαη ρξνληθά) ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο. Ζ επηινγή ησλ ΓΔ.Λ αηηηνινγείηαη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ 

ηε ίδηα ηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, επεηδή παξέρνπλ ζηνπο 

απνθνίηνπο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεγαιπηέξνπ αξηζκνχ παλεπηζηεκηαθψλ 

ζρνιψλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΔΠΑ.Λ. 

4. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηελ Π.Δ Φζηψηηδαο είλαη (19,55) 

καζεηέο αλά ηκήκα. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηεο 

πεξηθέξεηαο, είλαη κεγαιχηεξνο έλαληη ησλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, έρνπκε (22,4) καζεηέο αλά ηκήκα γηα ηα Γπκλάζηα θαη (21,3) 

καζεηέο αλά ηκήκα γηα ηα Λχθεηα. Γηα ηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο νη αληίζηνηρνη 

αξηζκνί δηακνξθψλνληαη ζε (17,75) καζεηέο αλά Γπκλάζην θαη ζε. (17,8) αλά 

Λχθεην. ε Δζληθφ επίπεδν θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη πεξίπνπ 20 καζεηέο αλά 

ηκήκα ελψ ζηνλ Eπξσπατθφ ρψξν νη αληίζηνηρεο ηηκέο μεπεξλνχλ ηνπο (25) 

καζεηέο αλά ηκήκα.  

5. Ζ αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ γηα ηα Γπκλάζηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηνπο (8) καζεηέο θαη γηα ηα ΓΔ.Λ θαη ηα ΔΠΑ.Λ πεξίπνπ 

ζε (10) καζεηέο αλά εθπαηδεπηηθφ. ε Δζληθφ επίπεδν ν δείθηεο 

δηακνξθψλεηαη ζε πεξίπνπ (7) καζεηέο, φηαλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ε 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε είλαη πεξίπνπ (12) καζεηέο αλά 

εθπαηδεπηηθφ.  

6. ε ζχλνιν (291) εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΓΔ.Λ ηεο Π.Δ Δλφηεηαο 

Φζηψηηδαο, (26) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ νινθιεξσκέλν κεηαπηπρηαθφ θχθιν 

ζπνπδψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 8,9%. ηα ΔΠΑ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο 

παξαηεξείηαη φηη ζε ζχλνιν (75) εθπαηδεπηηθψλ, (5) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 13%. Σν 

πνζνζηφ απηφ αμηνινγείηαη σο ρακειφ. Ζ κέζε ηηκή ησλ εηψλ κεηαιπθεηαθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαηά ηα έηε 

2009-10, 2010-11, 2011-12 ήηαλ 4,206 έηε. 
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7. Ο Μέζνο αξηζκφο ησλ εηψλ Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ΓΔ.Λ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο είλαη 14 έηε πεξίπνπ. Ο αληίζηνηρνο γηα ηα ΔΠΑ.Λ 

είλαη 17,6 έηε. Γηαπηζηψλεηαη φηη ην 50% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ 

Φζηψηηδαο βξίζθεηαη ειηθηαθά άλσ ησλ 45 εηψλ.  

8. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson, (ζηελ παξνχζα 

εξγαζία πξφθεηηαη γηα δεχγε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ) δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

πθίζηαηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεπγψλ ησλ εξεπλεζέλησλ κεηαβιεηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη δελ πθίζηαηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ  

 Σνπ Μέζνπ Δπίπεδνπ ησλ Δηψλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαηά ηα 

εθπαηδεπηηθά έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12 θαη ηνπ πνζνζηνχ 

επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ ησλ Λπθείσλ θαηά ην έηνο 2011-12. 

 Σνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ησλ εηψλ Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ ηεο Π.Δ Φζηψηηδαο θαηά ηα 

εθπαηδεπηηθά έηε 2009-10, 2010-11, 2011-12 θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ ησλ Λπθείσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα θαηά ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-12. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

ζπληειεζηήο πιεζηάδεη ην ρακειφ ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο. 

 

 

 

 

 

 

5.3  Πξόηαζε Πνιηηηθήο  
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Απφ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε δηαπηζηψζεθε απφθιηζε ησλ ηηκψλ, ζεηξάο δεηθηψλ 

κεηαμχ ησλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο θαη ησλ κέζσλ ηηκψλ 

ησλ αληηζηνίρσλ δεηθηψλ ηεο ρψξαο θαη ρσξψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. πλεπψο, 

πξνηείλεηαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζχγθιηζεο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ 

δεηθηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί απφ ηελ Πνιηηεία  έλα θνηλφ ζεκείν ζχληεμεο, ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπλζήθεο ζπλέλσζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. Παξ‟ φιν πνπ απφ ηηο ζπλελψζεηο ζα 

δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί φηη δε ζα απνβεί ζε 

βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα εθπαίδεπζε. 

Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ΔΠΑ.Λ, σο ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα 

επηηειέζνπλ ηνλ θαίξην ξφιν ηνπο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρψξαο. Γηα 

απηφ ζα πξέπεη α) λα δνζεί πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηνλ ηερλνινγηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο ζα είλαη πιήξσο 

απνζαθεληζκέλνο, ψζηε λα κε απνηειεί ην ΔΠΑ.Λ έλα ρνιείν «έθγνλν» ηνπ 

Γεληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ β) ε βαζηθή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε λα είλαη 

κεηαηξέςηκε θαη εππξνζάξκνζηε ζηηο εθάζηνηε αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο γ) 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα (φρη Σξηηνβάζκηα) εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα είζνδν ησλ 

απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δ) επαλεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ «ηερληθψλ» 

εηδηθνηήησλ κε πηζηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζήο 

ηνπο. 

Με δεδνκέλν φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε ζπληζηψζα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλακελφηαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ησλ Λπθείσλ φηη ε πνζφηεηα 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ ζα είρε κία ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηηπρηψλ ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε φκσο έδεημε φηη δελ πθίζηαηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ δεπγψλ ησλ κεηαβιεηψλ (Μέζν Δπίπεδν ησλ Eηψλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ησλ Λπθείσλ θαη ηνπ Πνζνζηνχ Δπηηπρίαο ησλ Απνθνίησλ ηνπο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αθελφο θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ηνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ 

ησλ Δηψλ Δθπαηδεπηηθήο Δκπεηξίαο θαη ηνπ Πνζνζηνχ Δπηηπρίαο ησλ Απνθνίησλ 
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ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε). Ζ επηηπρία, κάιινλ ζρεηίδεηαη κε άιινπο 

παξάγνληεο φπσο π.ρ. ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε κε 

ηππηθή δεκφζηα εθπαίδεπζε δειαδή ε θξνληηζηεξηαθή θ.ι.π. Σα αλσηέξσ πξνθαλψο 

ρξήδνπλ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο.  

πλεπψο πξνηείλεηαη ε βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο (έηε εθπαίδεπζεο) αιιά θπξίσο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Λπθείσλ. 

Πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ πνπ αθνξά ζηελ δηα βίνπ επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ. Πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο θαη ε 

αθαδεκατθή αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθψλ βξαρππξφζεζκεο ε καθξνπξφζεζκεο 

δηάξθεηαο ηφζν ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φζν θαη ζε ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ζηειερψλ ζηε Γηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Απαηηείηαη, ιφγσ δεκνγξαθηθψλ δπζθνιηψλ, αθελφο απνθέληξσζε ηεο 

παξνρήο επηκφξθσζεο αθεηέξνπ δηεχξπλζε ησλ θνξέσλ επηκφξθσζεο θαη 

αξκνδηφηεηα ζηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο γηα ηελ θάιπςε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ.  

Σέινο, θαη θπξίσο πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ 

απνθνίησλ ησλ Λπθείσλ ζηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο, ψζηε λα αληαλαθιάηαη πιεξέζηεξα ε 

πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο ησλ 

Λπθείσλ. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Χαροκόπειο Πανεπιζηήμιο 

Μ.Π.Σ. «Εκπαίδεσζη και Πολιηιζμός» 

Καηεύθσνζη: 

Διοίκηζη & Διατείριζη Εκπαιδεσηικών Οργανιζμών 

 

Αγαπητζ Συνάδελφε , 

 

Σ’ ευχαριςτώ για το χρόνο που αφιερώνεισ για να ςυμμετάςχεισ ςε αυτή την  ζρευνα. 

Σκοπόσ τησ ζρευνασ είναι η διερεφνηςη τησ ςχζςησ του Ανθρώπινου Κεφαλαίου των 

ςχολικών μονάδων του Ν. Φθιώτιδασ με  τον  αριθμό των αποφοίτων που θα επιτφχουν 

ςτα ΑΕΙ, ΤΕΙ κατά την περίοδο 2011-2012. 

. 

Ωσ ςυμμετάςχων/ουςα ςε αυτή την ζρευνα, οι απαντήςεισ ςου θα είναι εμπιςτευτικζσ .  

 

Σχολείο…………………………………………………………………………………………… 

 

 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

 

1.   Φφλο: Άνδρασ     Γυναίκα  

 

2.   Ηλικία:  

 

 

 

α  21-30  β  31-40  γ  41-50     δ  50+  
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3.   Χρόνια ςυνολικήσ υπηρεςίασ ςτην εκπαίδευςη: Απαντήςτε αριθμητικά από 1-35 

           

 

4.  Διάρκεια Πανεπιςτημιακών ςπουδών ςε ζτη: 

     Διάρκεια  Μεταπτυχιακών ςπουδών     ςε ζτη: 

     Διάρκεια Διδακτορικήσ διατριβήσ ςε ζτη: 

 

5.  Διδάξατε κατά τα παρακάτω  ζτη  ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο. Απαντήςτε με Ν  Ναι  η Ο 

 Όχι . 

     2009-10 

    

     2010-11   

 

    2011-12   
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