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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

           Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηθέξεη ηε ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

αλαπφθεπθηα επεξεάδεη θαη ηηο δαπάλεο ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ πηζαλφηεηα γηα επηθείκελεο 

κεηψζεηο ησλ δαπαλψλ απηψλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιψλ 

θνξέσλ, φπσο επηζηεκνληθψλ εξεπλεηψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ, γνλέσλ, καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, εξγνδνηψλ, πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ηεο εθθιεζίαο θαη άιισλ.  

 Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη πην πάλσ θνξείο γηα ην 

ελδεηθλπφκελν χςνο ησλ δαπαλψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εμαηηίαο ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ δηαηππψλνληαη, δεκηνπξγείηαη κεγάινο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Πνιχ ζπρλά, 

επνκέλσο, ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα είλαη δπλαηφλ λα επηδξάζεη θαίξηα ζηηο απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη γηα ζέκαηα επελδχζεσλ θαη πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε  ηνπ ηφπνπ. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν,  σο 

πνζνζηφ ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.), ππήξμαλ αξθεηά κεγάιεο, 

θαηαηάζζνληαο  ην λεζί ζηηο πην πςειέο ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.).  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat, 2014), θαηά ην έηνο 2010 ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηεο Κχπξνπ ζην Α.Δ.Π. αλεξρφηαλ ζε 7,92%, ελψ γηα ηηο ρψξεο ηηο Δ.Δ. ην κέζν 

πνζνζηφ ήηαλ 5,44%, ρσξίο φκσο απηφ λα απνδεηθλχεη φηη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε  

ζηελ Κχπξν είλαη πνηνηηθά θαιχηεξε απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή 

δαπάλε γηα ηελ παηδεία αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζην Α.Δ.Π. 

 Σίζεηαη επηηαθηηθά ην εξψηεκα, αλ ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα δαπάλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη αληαλαθινχλ θάπνηα επίδξαζε ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ή φρη.  Ζ ππφζεζε απηή απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο 

θαη ηε ζπλεηζθνξά καο ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ Κχπξν πθίζηαηαη κηα παξαδνμφηεηα. 

Παξά ηα πςειά θνλδχιηα πνπ επελδχνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, εληνχηνηο νη επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζε δηεζλείο εμεηάζεηο, φπσο ζηηο TIMSS, PISA, PIAAC, είλαη απφ ηηο 

ρακειφηεξεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλά καο πξαγκαηεπφκαζηε θαηά πφζν ππάξρεη 

νπνηαδήπνηε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε 

δεκφζηα Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ θαη ησλ  επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, φπσο 
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απηέο θαηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζηα  απνηειέζκαηα ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ. Ζ 

ζχλδεζε απηή θξίζεθε αλαγθαία, αθνχ ε ελ ιφγσ εμέηαζε απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή πνπ 

γίλεηαη ζε παγθχπξηα θιίκαθα θαη  είλαη ην κφλν εζληθφ ζχζηεκα εμεηάζεσλ ζηελ Κχπξν. 

ε φ,ηη αθνξά ζηε κεζνδνινγία, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο καο ππφζεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πνζνηηθήο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, νη αλαιχζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MLwiN γηα πνιπεπίπεδε αλάιπζε δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ηεο πνιπεπίπεδεο 

αλάιπζεο απνζθνπνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχλ επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο νη κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ιακβάλνληαο 

ππφςε δχν επίπεδα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

θαη θαηά επίπεδν νη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο: 

1. ην επίπεδν καζεηή: ην θχιν 

2. ην επίπεδν ζρνιείνπ: 

(α) Σν πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ 

(β) Ο αξηζκφο ησλ απφξσλ καζεηψλ 

(γ) Ζ επαξρία πνπ αλήθεη ην θάζε ζρνιείν 

(δ) Οη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζηηο εμήο 5 θαηεγνξίεο 

θαη αθνξνχλ: 

i. Βειηηψζεηο/Δπεθηάζεηο/πληεξήζεηο/Αλεγέξζεηο θηεξίσλ/αηζνπζψλ 

ii. Δμνπιηζκφ Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ 

iii. Θέξκαλζε/θιηκαηηζκφ 

iv. Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή 

v. Υνξεγίεο ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Αλαιψζηκα) 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αθνξά θαη ζηα 44 Λχθεηα ηεο Κχπξνπ, απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαλ νη καζεηέο θαη καζήηξηέο ηνπο πνπ παξαθάζηζαλ ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο 

γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε εηψλ, απφ ην 2008 κέρξη 2012. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ έξεπλά καο, ηα νπνία επηρείξεζε 

λα απαληήζεη, ήηαλ ηα  πην θάησ: 
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1. Οη αιιαγέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, είηε 

θαηά είδνο ή θαη ζπλνιηθά, πξνβιέπνπλ αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ;   

2. Σν κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο (αξηζκφο ησλ καζεηψλ) πνπ παξαθάζνληαη ζηηο 

Παγθχπξηεο εμεηάζεηο επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο;  

3. Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ θνηηνχλ νη 

καζεηέο, επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο Παγθχπξηεο εμεηάζεηο; 

4. Σν θχιν ησλ καζεηψλ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο;  

5. Οη αιιαγέο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ; 

6. Πνην είδνο ρνξεγηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ; 

 Σα εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ απνηεινχλ δεπηεξνγελή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, πνπ έηπραλ επεμεξγαζίαο, αθνχ βαζίζηεθαλ ζε ζηνηρεία πνπ παξαρσξήζεθαλ 

απφ ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ, ηε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ην Λνγηζηήξην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ.  

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ αηηησδψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ 

εηζξνψλ θαη ζηηο αιιαγέο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε δχν 

κεζφδνπο. Ζ πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ δεχηεξε κέζνδνο, φκσο, πνπ απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηφ 

δηαθνξά ζηε δηθή καο έξεπλα, ζε ζρέζε κε  άιιεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 

ζήκεξα,  είλαη ε κέζνδνο ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο κε ηελ νπνία ειέγρζεθε θαηά πφζν νη 

αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο εηζξνέο είλαη δπλαηφλ λα εξκελεχζνπλ αιιαγέο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Σα πην ελδηαθέξνληα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 

α)  Οη κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα (p<0.5) αθνξνχλ ζην θχιν, ζηηο βειηηψζεηο/ 

επεθηάζεηο, ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ θαη ζηηο 

δαπάλεο γηα ηελ Σερλνινγία θαη Πιεξνθνξηθή. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

εκθαλίδνληαη λα κελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

αθνξνχλ ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ζην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ζηνπο 
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δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Σέινο, νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ επαξρία, 

ζηε ζέξκαλζε/θιηκαηηζκφ θαη ζηα αλαιψζηκα παξνπζηάδνπλ κηθξή ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζε θάπνηεο ρξνληέο αιιά φρη ζε φιεο. 

β)  Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο παξνπζηάζηεθε έλα κε 

αλακελφκελν απνηέιεζκα, φπσο απηφ θαηαγξάθεθε ζηε δηεηία 2010 - 2011 θαη 

2011 - 2012. Οη αιιαγέο ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη κεηαπήδεζαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Σππηθψλ, κπφξεζαλ λα 

εξκελεχζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ.  

  Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, δηφηη αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλά 

καο φηη ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ ζρνιείσλ, δειαδή ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ,  

είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ην θξάηνο γηα άκεζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζπδεηήζεθαλ θαη εξκελεχζεθαλ βάζεη ηνπ ζπγθεηκέλνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο. Ζ ζπδήηεζε θαηέδεημε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηφζν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ φζν 

θαη γηα δηαθνξνπνίεζε πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζην επίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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ABSTRACT 

 

The economic crisis resulted in the scarcity of financial resources which inevitably 

affected the costs of education. The probability of impending reductions in these costs is 

the focus of interest of many stakeholders and due to the different views expressed 

regarding the level of education expenditures, a great concern was created among those 

responsible for education policy.  

In recent years, the total expenditure on education in Cyprus, as a percentage of 

Gross National Product (GNP), was quite high, classifying the island in the highest places 

in comparison with the average educational expenditure of the countries of the European 

Union (EU). Nevertheless, this does not prove that the education provided in Cyprus is 

qualitatively better than in other countries, whose total expenditure on education represents 

a smaller percentage of their GNP.  This raises the crucial question whether the amounts 

invested by the Cyprus Government in education have the desired results on students’ 

outcomes since the results of Cypriot students in international exams, such as TIMSS, 

PISA, PIAAC, are among the lowest of the participating countries of the European Union. 

This research attempts to investigate whether there is any causal relationship 

between educational expenditure and students’ learning outcomes. Specifically, our 

research investigates the extent to which changes in the effectiveness of schools can be 

related to changes in the educational expenditure. 

The methodology used to conduct this study, was based on quantitative methods, 

and the secondary data used was analyzed using the SPSS statistical program and the 

program MLwiN for multilevel analysis. The use of multilevel analysis aimed at 

identifying the effect of the following input variables on schools’ effectiveness: 

1. at student level: gender 

2. at school level:  

(a) The percentage of girls  

(b) The number of students who are in need of financial support  

(c) The area in which each school belongs 
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(d) The educational expenses are grouped into the following five categories relating to:  

i. Renovation of Schools, building of new classes, extension of classes, teachers’ rooms, 

conferences rooms etc. 

ii. Laboratory Equipment / special classes  

iii. Heating / air conditioning  

iv. Technology / Computers  

v. Consumables 

The population of the study consisted of almost 9.500 students who participated in 

the Pancyprian Exams (admissions examinations for Cypriot and Greek Universities) and 

had graduated from 44 high schools (Lyceums) in Cyprus. The study analyzed the results 

of the exams covering five years from 2008 to 2012 and attempted to provide answers to 

the following five questions:  

1. Are the changes in schooling resources related to changes in the effectiveness status of 

schools?  

2. Does the class size affect student achievement? 

3. Does the gender of the student affect his/her achievement? 

4. Does the change of Principals influence students’ outcomes?  

5. Which of the input variables affects students' outcomes to a greater extent?  

Our study used secondary data which was provided by the Service Examinations, the 

Accounting Department of the Ministry of Education and Culture, and the Statistical 

Service of Cyprus. 

The discussion of the results of our study leads to several conclusions, which are 

summarized as follows: 

(a) The variables that appear to affect the learning outcomes (p <0.5) relate to (i) 

girls, (ii) the improvements/extensions, the equipment for workshops/special 

classrooms and technology and computers.  

(b) The variables that appear to have no effect on learning outcomes are (i) the age 

of the students, (ii) the class size and (iii) schools’ principals.  
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(c) Finally, the variables relating to (i) schools’ district, (ii) heating/air conditioning 

and (iii) consumables show a small statistically significant effect.  

(d) Σhe use of a Discriminant function analysis (DFA) helped us to classify  the 

schools into (i) those which improved their effectiveness status, (ii) those which 

remained equally effective (stable), and (iii) those which reduced their 

effectiveness status. However, an unexpected finding of the study was revealed, 

which is considered very interesting and important. The changes in the level of 

the schools’ effectiveness’ status were changes made by schools belonging to 

the category of least effective and upgraded to Typical and from schools 

belonging to the category of Typical and downgraded to least effective. In other 

words, the conclusion of our study is that the government educational 

expenditure will have positive effect on their effectiveness status if it is invested 

in the least effective schools and not in the other categories (Typical and Most 

effective).  

Implications of our findings are drawn and suggestions for further research are 

presented. We expect that the results of our study will help in the efforts of effective school 

improvement and encourage schools to use the knowledge in the field about “what works 

in education and why” in order to improve strategies to improve their effectiveness 

(Creemers & Kyriakides, 2010).  Finally, The findings of this study should be taken into 

account by the government since they provide useful information and suggestions relevant 

to educational expenditure policy. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Μαξία 

Ζιηνθψηνπ Μέλνλ, ε νπνία αθνχξαζηα ζηάζεθε δίπια κνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα, 

αθηεξψλνληαο πνιχηηκν ρξφλν ζε επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο, 

ελζαξξχλνληαο ηελ πξνζπάζεηά κνπ ζε φια ηα ζηάδηα απηήο ηεο πνξείαο. Δπραξηζηίεο ζα 

ήζεια λα εθθξάζσ θαη ζηνλ θαζεγεηή Λεσλίδα Κπξηαθίδε θαη ζηνλ Λέθηνξα Υαξάιακπν 

Υαξαιάκπνπο, νη νπνίνη κε ηηο εχζηνρεο επηζεκάλζεηο ηνπο ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο απηήο. 

Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ κνπ πξνζέθεξαλ κε  ηελ ακέξηζηε 

ζηήξημε πνπ είρα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε φινπο φζνη 

ζηήξημαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ πξνζπάζεηά κνπ  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ.  
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Αθηεξψλεηαη  

ζηελ ηεξή κλήκε ηεο κεηέξαο κνπ,  

ε νπνία πάληνηε πίζηεπε ζε κέλα  

 

ηε Φάλε, ηνλ ηαχξν θαη ηελ ηέιια,  

γηα ην ρξφλν πνπ ηνπο ζηέξεζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ I 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Δηζαγσγή 

Απφ ην 2008, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, φπσο απηφ ηεο 

αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο, ηεο εμαζιίσζεο κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, αλαπφθεπθηε 

ππήξμε θαη ε αιιαγή ζηελ πνιηηηθή αξθεηψλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ 

αθηεξψλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. Χο εθ ηνχηνπ, νη ηερλνθξάηεο πξνβιεκαηίδνληαη ζνβαξά 

θαη κειεηνχλ δηαξθψο ηξφπνπο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ψζηε ε θάζε δαπάλε  λα απνδίδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Καηά θαηξνχο δηαηππψλνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ πνιινχο θνξείο θαη 

νκάδεο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα ην ελδεηθλπφκελν χςνο ησλ 

δαπαλψλ ζε απηή. Ο πινπξαιηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη ηδενινγηθά πιαίζηα, θαη 

παξφιν πνπ δελ επηρεηξείηαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πξνζέγγηζε ζε πνιιέο απφ ηηο 

πην πάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφλ απηέο νη απφςεηο λα επηδξάζνπλ θαίξηα ζηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

  Δίλαη παξαδερηφ φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην χςνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ν θαζνξηζκφο πνιηηηθήο γηα κηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ, ε νπνία ζα εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

είλαη έλαο δχζθνινο ζηφρνο ησλ θξαηψλ. Πνιιέο θνξέο ζηελ φιε πξνζπάζεηα δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θφζηνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο πξάμεο. Δίλαη γη’ απηφ πνπ 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο πξέπεη λα 

αλαηξνθνδνηείηαη θαη λα ζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ έρεη σο θχξηα ελαζρφιεζή ηνπ ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη απφ ηνλ ρψξν ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ζε καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

Χο γλσζηφλ ε επηζηήκε πνπ εξεπλά  ηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

ε Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε, ε νπνία ζεσξεί  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο σο αλνηθηά 
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θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην κνληέιν Κνηλσληθψλ πζηεκάησλ ησλ Getzels & 

Guba (1957). Οη νξγαληζκνί απηνί εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πζηεκηθήο Θεσξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ελφο ζεσξεηηθνχ ζρήκαηνο εηζξνψλ (input), 

δηεξγαζίαο (process) θαη εθξνψλ (output). 

χκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2004), σο ραξαθηεξηζηηθέο εηζξνέο ελφο ζρνιείνπ, ην 

νπνίν ζεσξείηαη θνηλσληθφ ζχζηεκα, νξίδνληαη: α) νη ίδηνη νη καζεηέο/ηξηεο κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, (β) νη εθπαηδεπηηθνί, (γ) ην 

πξνζσπηθφ ζηήξημεο ηνπ ζρνιείνπ, (δ) ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, (ε) ν εμνπιηζκφο πνπ 

αθνξά  ζηελ χπαξμε εξγαζηεξίσλ, ζηελ θηεξηαθή ππνδνκή θ.ά. (ζη) νη νηθνλνκηθνί πφξνη 

θαη γεληθά νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε.  

Οη δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηελ αμηνπνίεζε 

παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηε  δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ αλάιπζε 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ. 

Σέινο, σο εθξνέο αλαθέξνληαη παξάγνληεο, φπσο ε παξνρή γλψζεο, ε θαιιηέξγεηα ζηνπο 

καζεηέο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ην πνζνζηφ δηαθνπήο θνίηεζεο θαη νη απνπζίεο ησλ 

καζεηψλ  (Hoy & Miskel, 1996, 2001).  

Οη εθξνέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ ηαπηηζηεί ελ πνιινίο κε ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα δνθίκηα αμηνιφγεζεο. Ο Scheerens (2000) θάλεη 

ηνλ δηαρσξηζκφ ζε απφδνζε (output), φηαλ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ, θαη ζε απνηειέζκαηα (outcomes), πξνζδηνξίδνληαο ηηο δηαρξνληθέο εθείλεο 

επηδξάζεηο πνπ αζθεί ην ζρνιείν ζηνπο καζεηέο, ψζηε απηέο λα  απνηειέζνπλ ηα εθφδηα, 

γηα  λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (Teddlie & Reynolds, 2000). 

Ο Windham (1990) δηαρσξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο εθξνέο ζε άκεζα απνηειέζκαηα  

θαη ζε έκκεζα – καθξνρξφληα απνηειέζκαηα. Σα άκεζα απνηειέζκαηα, θαηά ηνλ 

Windham, είλαη αθαδεκατθά, επαγγεικαηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πξνζσπηθά. Σα 

έκκεζα απνηειέζκαηα ή έκκεζεο εθξνέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε πξφζβαζε 

ζε αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ε επίδνζε ζε αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ην 

επάγγεικα, ν κηζζφο, νη ζηάζεηο θαη γεληθφηεξα ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. 
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Οη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ κέρξη ηψξα θαηέιεμαλ ζε αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζην θαηά πφζν ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο ησλ 

επελδχζεσλ (εηζξνψλ) ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (εθξνέο).  Οη 

θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηελ αληηθαηηθφηεηα απηή ησλ απνηειεζκάησλ εζηηάδνληαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηνπ 

γλσζηνχ εξεπλεηή/αθαδεκατθνχ Hanushek (1989) είλαη φηη δελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε, 

ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

καζεηψλ, ν ίδηνο δελ απνθιείεη ηνλ επεξεαζκφ ηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο απφ ηέηνηνπο 

παξάγνληεο. 

            Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε,  σο πνζνζηφ ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.), ππήξμαλ αξθεηά 

κεγάιεο, θαηαηάζζνληάο ηε ρψξα καο  ζηηο πην πςειέο ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν 

φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.).  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα κε 

ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat, 2014), θαηά ην έηνο 2010 ην πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο Κχπξνπ ζην Α.Δ.Π. αλεξρφηαλ ζε 7,92%, ελψ γηα ηηο ρψξεο ηηο 

Δ.Δ. ην κέζν πνζνζηφ ήηαλ 5,44%, ρσξίο, φκσο, απηφ λα απνδεηθλχεη φηη ε παξερφκελε 

εθπαίδεπζε  ζηελ Κχπξν είλαη πνηνηηθά θαιχηεξε απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε 

ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ παηδεία αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζην Α.Δ.Π. πλεπψο, 

ηίζεηαη επηηαθηηθά ην εξψηεκα, αλ ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη αληαλαθινχλ θάπνηα επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ή φρη. Ζ ππφζεζε απηή απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο θαη 

επειπηζηνχκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζα απνηεινχλ κηα κηθξή ζπλεηζθνξά ζηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα γηα κεγαιχηεξα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ Κχπξν πθίζηαηαη κηα παξαδνμφηεηα. Παξά ηα πςειά 

θνλδχιηα πνπ επελδχνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, εληνχηνηο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

δηεζλείο εμεηάζεηο, φπσο ζηηο TIMSS, PISA, PIAAC, θαηαηάζζνληαη ζηηο ρακειφηεξεο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλά καο πξαγκαηεπφκαζηε θαηά πφζν ππάξρεη 

νπνηαδήπνηε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, φπσο απηέο 

θαηαγξάθνληαη ζην κνλαδηθφ εζληθφ δείγκα πνπ ζπλνςίδεηαη ζηα  απνηειέζκαηα ησλ 

Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ. 
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ην πιαίζην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ απηνχ, θαη εμαηηίαο ηεο απνπζίαο απφ ηε 

βηβιηνγξαθία ζχλδεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ επηδφζεσλ, ην ελδηαθέξνλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο έλλνηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ 

(εηζξνψλ) θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπηρεηξείηαη, δειαδή, λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο πνπ ελδερνκέλσο αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλα πνιπεπίπεδα κνληέια αλάιπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζζεί, θαηά πφζνλ νη θξαηηθέο ρνξεγίεο ζε δαπάλεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν (εηζξνέο) έρνπλ νπνηαδήπνηε αηηηψδε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (εθξνέο). ηελ πξνζπάζεηά καο απηή ζα κειεηήζνπκε, ζην πιαίζην ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλάο καο, ηε ζεσξία θαη έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηε Θεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ.  

Οη άμνλεο ηεο  εξεπλεηηθήο καο ππφζεζεο θαζνξίζηεθαλ,  αθνχ ιήθζεθαλ 

ππφςε θαη εθηηκήζεθαλ ηα  πξνεγνχκελα επξήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

Κπξίσο, ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ, κεηά απφ ηε δηαπίζησζε φηη παξαηεξείηαη έιιεηςε 

παξφκνησλ εξεπλψλ, είηε ζην Κππξηαθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα είηε ζην πιαίζην 

ζρεηηθνχ δηεζλνχο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ πξνο ηελ πνιηηεία θαη ηνπο 

δηακνξθσηέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ 

ρνξεγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. 
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Σν Θεσξεηηθφ Πιαίζην ηεο Έξεπλαο 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

 Κάζε θξάηνο  επηδηψθεη ηελ επεκεξία, ηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ηνπ. ηηο πξνζπάζεηεο απηέο εληάζζεηαη θαη ε πξνζθνξά 

απφ κέξνπο ηνπ ηεο εθπαίδεπζεο, κε θαζνξηζηηθφ ηνλ ξφιν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πζηήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ γεληθφηεξα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε κέζσ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ ζεσξείηαη βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ, ζηνηρείν πνπ αηηηνινγεί ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηε ζρεηηθή  έξεπλα.  

           Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλδέεηαη, αιιά θαη πνιιέο θνξέο 

αληηπαξαβάιιεηαη, κε ηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ρξήζε ησλ ελλνηψλ απηψλ αλήθεη 

ζηνλ ηνκέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη αθνξά ζε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ 

απνδνηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο, ζπλήζσο, αλαθέξεηαη ζηε κεηαηξνπή ησλ 

εηζξνψλ ζε εθξνέο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ζηε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο εηζξνψλ θαη κε ην ιηγφηεξν 

θφζηνο (Antony & Herzlinger, 1989). Χο απνηειεζκαηηθφηεηα λνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνχ λα 

επηθέξεη θάπνηνο ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, ελψ απνδνηηθφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα ηνχ λα 

παξάγεη θάπνηνο ηθαλνπνηεηηθφ έξγν, λα απνθέξεη θέξδνο, νθέιε (Levine & Lezotte, 

1990).   

 Πνιινί κειεηεηέο αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ, 

πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην ζπγθείκελν, θνηλσληθφ αιιά θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην, ηηο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πνπ πξεζβεχνπλ δηάθνξνη εκπιεθφκελνη θνξείο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαίλεηαη λα κελ είλαη εθαξκφζηκα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη έλα ζρνιείν πνπ ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθφ ζε έλα θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην λα είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζπγθείκελν (MacBeath, 1999). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, αξρίδεη λα απαζρνιεί ζπζηεκαηηθά ηελ Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ 

Coleman et al. (1966) θαη ησλ Jenks et al. (1972) απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, νη 

έξεπλεο απηέο ππνζηήξηδαλ φηη ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο ησλ 
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καζεηψλ, αθνχ απηφ πνπ θαζνξίδεη ηηο επηδφζεηο είλαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν 

(Κ.Ο.Δ.) ησλ καζεηψλ, δειαδή ε νηθνγελεηαθή θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

(Reynolds, 1985).  Σφζν ε έξεπλα ησλ Coleman et al., (1966)  φζν θαη ησλ Jenks et al. 

(1972) ππνζηεξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο φηη ην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηε δηαηψληζε ησλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Όια απηά ηα επξήκαηα, βεβαίσο, 

δεκηνχξγεζαλ κεγάιεο αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ παηδαγσγψλ, κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζεη 

ε έξεπλα γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ησλ Coleman et al. (1966) θαη Jenks et al. (1972), νη 

Edmonds (1979) θαη Rutter, Maugham, Mortimore & Ouston (1979) παξνπζίαζαλ κηα 

ζεκαληηθή ζηξνθή ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

εκπεηξηθέο έξεπλεο. Γηακφξθσζαλ, έηζη, ην κνληέιν ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

αλαγλσξίδνληαο φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ φλησο επεξεάδεη ηα ζρνιηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Οη έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ 

θαηέιεμαλ ζηελ παξαδνρή φηη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο ε νξγάλσζε θαη ε 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ν ηξφπνο θαη  ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ζρνιηθφ θιίκα ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο θαη κε ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Anderson, L., & Brophy, 1980˙ Borich, 1992˙ Brophy & Good, 

1986˙ Doyle, 1986˙ Everston, Anderson, C.,˙ Galton, 1987˙ Levine & Lezotte, 1990).  

ε απηή ηε ρξνληθή θάζε νη έξεπλεο γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαπίζησλαλ ηελ χπαξμε θάπνησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη, αθνινχζσο, 

δηεξεχλεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ απηψλ κέζα απφ θαηαιφγνπο κε 

παξάγνληεο, φπσο ην ζρνιηθφ θιίκα, ην θιίκα ηεο ηάμεο, ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

δηνίθεζε (Scheerens & Bosker, 1997). Καηά ηελ εθηίκεζε εξεπλεηψλ, νη πην πάλσ 

παξάκεηξνη ζηφρεπαλ πξάγκαηη ζηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία  

(Brookover, Beady, Flood, Schweitzer & Wisenbaker, 1979˙ Rutter, Maugham, Mortimore 

& Ouston, 1979).  

Γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, νη έξεπλεο θάιπςαλ 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαλ αξρηθά ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη, αθνινχζσο, ζην 

επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ είραλ απηνί ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

(Creemers, 1994˙ Scheerens & Bosker, 1997). ε θαηνπηλφ ζηάδην, θαη κε ηε ρξήζε 

ηερληθψλ πνιπεπίπεδεο κνληεινπνίεζεο ζε έξεπλεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 
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Απνηειεζκαηηθφηεηαο, δηαθάλεθε ζε αξηζκφ ρσξψλ φηη ην πην ζεκαληηθφ επίπεδν είλαη 

απηφ ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο 

γεληθφηεξα (π.ρ. Kyriakides, Campell & Gagatsis, 2000˙ Yair, 1997).  

Με ηελ πξφζθαηε αλάπηπμε ησλ δπλακηθψλ κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ  Creemers & Kyriakides (2006), ηα νπνία αλήθνπλ ζηα 

πνιπεπίπεδα κνληέια, αλαδεηνχληαη θαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε παξάγνληεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επίδνζεο ηνπ καζεηή.  Γίλεηαη, έηζη, ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο  

ζρέζεσλ ζε παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. 

Οη αιιαγέο (κεηψζεηο) ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο (εηζξνέο-inputs), ζε ζρέζε κε 

ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο (αιιαγέο) ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (εθξνέο-outputs), ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν έξεπλαο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο κεηαβιεηέο 

ελφο πνιπεπίπεδνπ κνληέινπ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν κνληέιν απηφ είλαη δπλαηφλ λα 

δηεξεπλά ζρέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Απφ ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη δελ απαζρφιεζαλ 

αθφκε ηελ έξεπλα νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, θάηη πνπ ε έξεπλά καο θηινδνμεί λα εμεηάζεη. 

Θεσξία Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Θ.Α.Κ.) 

Ζ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη 

επίθηεησλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ, ηαιέληνπ, δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη εηδίθεπζεο. 

Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο, φιεο νη άιιεο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε καζεηεία, ε εμάζθεζε θ.ιπ., ελψ αθφκε θαη νη 

θπζηθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ πξννπηηθή βειηίσζεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν (Becker, 2009· 

Psacharopoulos, 1999). Όπσο ζεκεηψλεη ν Mark Blaug (1972), ζχκθσλα κε ηε ζέζε απηή, 

νη άλζξσπνη επελδχνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο δηακέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν λα 

απνιαχζνπλ ζην κέιινλ ρξεκαηηθά ή κε νθέιε.  Μηα δεχηεξε ζέζε ζηε Θεσξία ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Θ.Α.Κ.) είλαη φηη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηα άηνκα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, έλα είδνο πξνζηηζέκελνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, νη νπνίεο ηα θαζηζηνχλ πην παξαγσγηθά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ απνηίκεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ εηζέξρεηαη ζηα άηνκα (θαη ζηηο θνηλσλίεο) κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εξκελεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

θνηλσληψλ (Denninson, 1979).  
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χκθσλα θαη πάιη κε ηε Θ.Α.Κ., ε εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία επελδχεη ην θξάηνο,  

ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ θαη, παξάιιεια, 

επηδξά ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, απμάλνληαο ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σν θξάηνο θαιείηαη λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθθξάδεη  άκεζα ηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ έρεη κειεηεζεί απφ πιεζψξα νηθνλνκνιφγσλ ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κηαο θνηλσλίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ή κε ρακειφ εηζφδεκα 

(Cheng & Hsu, 1997· Fagerlind & Saha, 1997).  

Τπνζηεξίδεηαη, επίζεο,  απφ ηε Θ.Α.Κ. φηη ε κφξθσζε κέζα απφ ηελ ηππηθή θαη 

ηελ άηππε εθπαίδεπζε ηζνδπλακεί κε ηε δεκηνπξγία άπινπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν επεξεάδεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε εθπαίδεπζε απνηειεί επέλδπζε, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο απηή ππνινγίδεηαη ζηε βάζε 

καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, κέζσ ηεο απνδνηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Θ.Α.Κ. ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

σο ζεσξία εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ζεσξψληαο ηηο δηαθνξέο 

ησλ απνδνρψλ ησλ αηφκσλ, αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζήο ηνπο, σο 

απφξξνηα ηεο πνηθηιίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ απφθηεζαλ ηα άηνκα απηά κέζα 

απφ ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, ε ζεσξία απηή απνηέιεζε ην πιαίζην ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ νθέινπο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πην πάλσ πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηελ απνηίκεζε ησλ 

δεηθηψλ αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο απφδνζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ ( Mincer, 1970· Psacharopoulos, 1996). 

Αλ θαη ε Θ.Α.Κ. δελ αμηνπνηείηαη ζηα νιηζηηθά κνληέια ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλδέεηαη, φκσο, κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο, 

επεηδή αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ αιιαγψλ ζηηο κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ, φρη κφλν σο 

πιηθψλ πεγψλ, αιιά θαη σο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. πλεπψο, κε ηελ εξεπλεηηθή καο 

ππφζεζε εμεηάδεηαη, αλ ζηα πιαίζηα ηεο Θ.Α.Κ. νη εηζξνέο σο κεηαβιεηή ελφο 

πνιπεπίπεδνπ κνληέινπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  

Αν
δρ
έα
ς Σ

. Σ
τυλ
ιαν
ού



9 

 

Καζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ε έλα νξζνινγηζηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε εδξάδεηαη ζην κνληέιν «εηζξνψλ-δηαδηθαζηψλ-εθξνψλ», ην δήηεκα 

ηεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ κέζα απφ κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο 

απνηεινχζε πάληνηε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζπδήηεζεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν 

θαη ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν. ηελ αξέλα ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ, 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, ε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

αληαγσλίδεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο δεκφζηνπο ηνκείο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ κεξηδίνπ απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, έηζη ψζηε 

λα δηαζθαιίδνληαη  νη αλαγθαίνη πφξνη θαη νη θαηάιιειεο εηζξνέο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη κέζα απφ ηνπο 

θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη απνηειεί ηνλ θπξίαξρν κεραληζκφ έθθξαζεο θαη 

άζθεζεο ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηαηππψλεηαη εζηηάδεη 

θπξίσο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ελ γέλεη ζηε ζχλδεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο.  

Δπνκέλσο, ζε απηφ ην πιαίζην ηίζεηαη επηηαθηηθά ην εξψηεκα πφζν απνδνηηθέο είλαη 

ηειηθά νη επελδχζεηο απηέο απφ ην θξάηνο θαη ζε πνην βαζκφ ζρεηίδνληαη κε ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ή ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (World Bank, 1995). 

ε ζρέζε κε ηα πην πάλσ, παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν ζηελ Κχπξν. Δλψ κε 

βάζε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Κχπξνπ εκθαλίδνληαη νη δεκφζηεο δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε λα είλαη δηαρξνληθά 

απμεκέλεο θαη κε πνζνζηφ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.) πνιχ πςειφηεξν 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, εληνχηνηο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη πνιχ 

θησρά (Eurostat, 2012). Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείρε ε Κχπξνο, εκθαλίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηηο ηειεπηαίεο ζε θαηάηαμε ρψξεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Γηεζλή Έξεπλα TIMSS ην έηνο 1995 κεηαμχ 41 ρσξψλ ε 

Κχπξνο θαηαιακβάλεη ηελ 36
ε
 ζέζε, ην 1999 κεηαμχ 39 ρσξψλ θαηαιακβάλεη ηελ 25

ε
 

ζέζε θαη ην 2007 κεηαμχ 48 ρσξψλ θαηαιακβάλεη ηελ 22
ε
  ζέζε (International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement, 2007).  Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

Κχπξν εκθαλίδνληαη ζηε Γηεζλή Έξεπλα Γεμηνηήησλ Δλειίθσλ (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies – PIAAC), πνπ δηεμήρζε γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2013. Ζ Έξεπλα απηή αμηνιφγεζε ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο, 
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γξαθήο, αξηζκεηηθήο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζε πιεζπζκφ ελειίθσλ ειηθίαο 16-65 εηψλ 

αλάκεζα ζε 17 θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. Ζ Κχπξνο εμαζθάιηζε ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο 

ζηηο δεμηφηεηεο γισζζηθνχ, καζεκαηηθνχ αιιά θαη ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ (PIAAC, 

2013).   

ηα ζηαηηζηηθά ηεο Έξεπλαο PIAAC 2013, ε Κχπξνο παξνπζηάδεη κηαλ αξλεηηθή 

πξσηηά ζε παγθφζκην επίπεδν. Σα πην κεγάια ζε ειηθία άηνκα ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ 

θαηψηεξε κφξθσζε ζε ζρέζε κε άηνκα λεαξφηεξεο ειηθίαο, παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο λεαξφηεξνπο πνπ έρνπλ αλψηεξε απφ απηνχο κφξθσζε.  

πγθεθξηκέλα, απηνί πνπ είλαη πάλσ απφ ηελ ειηθία ησλ ζαξάληα ρξφλσλ πνζνζηηαία 

έρνπλ θαηψηεξε κφξθσζε απφ ηνπο άιινπο (δειαδή θαηέρνπλ ιηγφηεξα παλεπηζηεκηαθά 

πηπρία, κεηαπηπρηαθά θ.ιπ.), σζηφζν επηδεηθλχνπλ θαιχηεξεο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα πνπ είλαη ειηθίαο απφ 26 κέρξη 40 εηψλ θαη είλαη 

θάηνρνη πεξηζζφηεξσλ αθαδεκατθψλ πηπρίσλ. πλεπψο, ε Κχπξνο αλαδεηθλχεηαη σο ε 

κνλαδηθή ρψξα ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν πνπ πεξηγξάθεθε, λα μνδεχνληαη 

δειαδή κεγάια πνζά ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ρσξίο λα 

επηηπγράλνληαη νη  ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε.   

Έρνληαο, επνκέλσο, θάπνηνο ππφςε ηα πην πάλσ, είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο δελ απέδσζαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ιφγσ κε ζηνρεπκέλσλ 

ρεηξηζκψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ. Σν γεγνλφο ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα ζρνιηαζηεί απιντθά 

κε ηελ ηνπνζέηεζε φηη επηβάιιεηαη λα κεησζνχλ νη δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε πεξηφδνπο 

κάιηζηα νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Με ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

ζέκα απηφ, εμεηάδνληάο ην κε ηα δεδνκέλα κηαο ρψξαο, φπσο ε Κχπξνο, φπνπ δελ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη εθ πξψηεο φςεσο νπνηαδήπνηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηα απνηειέζκαηα κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πιεξνθνξνχλ γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ 

καο. Σν γεγνλφο φηη ζηελ Κχπξν δελ έρνπκε εζληθά απνηειέζκαηα ή άιιν εζληθφ ζχζηεκα 

εμέηαζεο κάο σζεί λα αμηνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ πνπ παξαθάζηζαλ 

ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο (Π.Δ.). 
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 Υξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλα πνιπεπίπεδα κνληέια αλάιπζεο, ε έξεπλά καο 

επηρεηξεί ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, θαηά πφζνλ νη θξαηηθέο ρνξεγίεο πξνο ηελ 

εθπαίδεπζε (εηζξνέο), νη νπνίεο  πξνζθέξνληαη ζηα Λχθεηα ηεο Κχπξνπ, έρνπλ 

νπνηαδήπνηε αηηηψδε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (εθξνέο) θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο (Π.Δ.), θαηά ηα ζρνιηθά έηε 

2008 έσο ην 2012.  Θα κειεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ηειεηφθνηησλ καζεηψλ 

ησλ Λπθείσλ ηεο Κχπξνπ πνπ παξαθάζηζαλ ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή) ζε ζρέζε κε ηηο θξαηηθέο ρνξεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηα ζρνιεία (αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο). 

Δίλαη, επνκέλσο, αληηιεπηφ φηη  ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ πθίζηαληαη 

ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο, θαζψο θαη ε ηδηαίηεξή καο παηξίδα, ππάξρεη έθδειε ε αλεζπρία απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο νξγαλσκέλνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο κήπσο, ελ ηέιεη,  νη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηχρνπλ κείσζεο θαη ηα δηαζέζηκα 

ρξεκαηηθά πνζά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δηαηεζνχλ ζε άιινπο ηνκείο (Παζηαξδήο 

θ.ά., 2004). πλεπψο, ην εξψηεκα πνπ δηαηππψλεηαη εθ λένπ είλαη θαηά πφζν θαη ζε πνην 

βαζκφ ε πηζαλνινγνχκελε κείσζε απφ κέξνπο ησλ ηερλνθξαηψλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο.   

Δθείλν πνπ ζα κπνξνχζε θαίξηα θαη θαζνξηζηηθά λα δψζεη αζθαιείο απαληήζεηο 

ζηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν, φζν θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, είλαη ζηέξεα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα.  Δίλαη αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πνπ επειπηζηνχκε φηη ε παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ έζησ θαη ζην ειάρηζην ζηε δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  Πνιιέο είλαη νη 

θνξέο, δπζηπρψο, πνπ δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη δελ γίλεηαη αληηιεπηή ε ρξεζηκφηεηα πνπ 

έρεη ε δηαδηθαζία απηή ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θφζηνπο µε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο πξάμεο ζε έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην (UNESCO, 

1997). 

θνπφο ηεο Έξεπλαο 

 θνπφο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα ειέγμεη, θαηά πφζν νη αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

εηζξνέο έρνπλ θαη ηηο αλάινγεο επηδξάζεηο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ.  

Σν θπξίαξρν εξψηεκά ηεο, επνκέλσο, πξνζδηνξίδεηαη ζην πνηα ζα είλαη ε ζρέζε αηηίαο – 
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αηηηαηνχ (cause and effect relation) θαη αλ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηζξνψλ 

θαη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο νπνηεζδήπνηε άκεζεο,  γξακκηθέο 

θαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηά καο θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

έξεπλα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δχν κεηαβιεηέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ ε θαζεκηά 

εθπξνζσπεί. 

 Δπειπηζηνχκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζα απνβνχλ ρξήζηκα ζηνπο 

δηακνξθσηέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ 

ρνξεγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.  

ην πην θάησ δηάγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε 

έξεπλα, θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

       

  ΥΟΛΔΗΟ             ΑΛΛΑΓΔ           ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

  

                                                                

 

 

 

 

  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νη αιιαγέο ζηηο 

θξαηηθέο ρνξεγίεο, πνπ παξέρνληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

(εηζξνέο), επηδξνχλ θαη κε πνην ηξφπν ζηηο αιιαγέο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

(εθξνέο) ησλ καζεηψλ πνπ παξαθάζηζαλ ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο γηα ηελ εηζδνρή ηνπο 

ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο 

(Α.Α.Δ.Η.). 

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, απφ ζηνηρεία ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ,  νη δεκφζηεο δαπάλεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΔΗΡΟΔ 1 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΔΗΡΟΔ 2 

 

 

(ΔΚΡΟΔ) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 1 

(ΔΚΡΟΔ) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2 

 

Γηάγξακκα 1. Πνιπεπίπεδν κνληέιν δηεξεύλεζεο παξαγόληωλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

ηωλ κεηαβιεηώλ ηωλ αιιαγώλ ζηηο εηζξνέο θαη ζηηο αιιαγέο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 
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2008 κέρξη ην 2010 φρη κφλν δελ κεηψζεθαλ, αιιά αληίζεηα είραλ κηαλ νπζηαζηηθή 

αχμεζε. πγρξφλσο, δελ ζεκεηψζεθε θακία άιιε εθπαηδεπηηθή αιιαγή, νχηε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηέο, αιιά νχηε θαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, φπσο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαηλνηνκίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ζηηο ψξεο εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, ζηνλ ηξφπν 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ ηξφπν εμεηάζεσλ γηα ηα Α.Α.Δ.Η. Ζ κφλε 

κεηαβιεηή πνπ δηαθνξνπνηήζεθε, ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δηεξρφκαζηε, είλαη ε κείσζε ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φρη κφλν ζην 

ζχλνιφ ηνπο, αιιά θαη θαηά είδνο. Κξίζεθε, έηζη, φηη απηή ε κεηαβιεηή ζα γίλεη 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα ζπκβνιή ζηελ έξεπλα, αθνχ φιεο νη 

άιιεο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο, θάηη πνπ πηζαλφλ λα κε παξαηεξήζεθε ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, 2010). 

 πλεπψο, είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα εμάγεη ακέζσο ην ζπκπέξαζκα φηη, ελψ ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα είρακε αχμεζε ζηηο δαπάλεο ζπλνιηθά, ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα δελ άιιαμαλ ζεκαληηθά, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο δηεζλείο έξεπλεο. Οη 

ζπλνιηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ νπζηαζηηθά εμαηηίαο δχν παξαγφλησλ, επεηδή έγηλαλ 

αληηζηαζκηζηηθά έξγα ζηα θηήξηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξνζθέξζεθαλ απμήζεηο 

ζηνπο κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλψ εθ πξψηεο φςεσο δελ ζεκεηψζεθε αιιαγή ζε 

άιινπο παξάγνληεο, πξνθχπηεη ην εξψηεκα, πνηεο αιιαγέο, ινηπφλ, ζε είδνο δαπάλεο 

κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Έηζη, κε ηελ έξεπλά καο δελ 

επηδηψθεηαη λα εληνπίζνπκε απιψο ζπζρεηηζκνχο, αιιά παξάιιεια εμεηάδεηαη γηαηί 

ζπγθεθξηκέλα είδε δαπαλψλ επεξεάδνπλ ή δελ επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

Δπηπιένλ, ηίζεηαη σο ζηφρνο λα κειεηεζεί θαη ην πψο ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο  ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο. 

   Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνιπεπίπεδα κνληέια αλαιχζεσλ, 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, λα ζπκβάινπκε γεληθφηεξα 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  Δπηπξφζζεηα, ε εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ πξνο ηνπο 

θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο, 

επειπηζηψληαο φηη ζα γίλεη θαηνξζσηφο ν νξζνινγηθφο ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ 
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γηα ράξε ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο γεληθφηεξα.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Με βάζε ηνλ πην πάλσ ζθνπφ, θαη ζπλνςίδνληαο φια ηα πξναλαθεξζέληα, ην  

βαζηθφ εξψηεκα ηεο εξεπλεηηθήο καο ππφζεζεο είλαη: θαηά πφζν νη αιιαγέο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο-κεηαβιεηέο, φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ, επεξεάδνπλ ηελ αιιαγή 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

      (α) Βειηηψζεηο/Δπεθηάζεηο/πληεξήζεηο/Αλεγέξζεηο θηεξίσλ/αηζνπζψλ  

      (β) Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ αηζνπζψλ 

      (γ) Θέξκαλζε/θιηκαηηζκφο 

      (δ) Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή 

      (ε) Υνξεγίεο ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Αλαιψζηκα) 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα  

άιινη παξάγνληεο, φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία, δηεξεπλνχκε ηαπηφρξνλα ηελ 

επίδξαζε ησλ αθφινπζσλ παξαγφλησλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Γελ ππήξρε ε 

επρέξεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο άιισλ παξαγφλησλ ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ  

απφ ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ: 

i. Σν κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο (αξηζκφο ησλ καζεηψλ) πνπ παξαθάζνληαη ζηηο 

Παγθχπξηεο εμεηάζεηο.  

ii. Σε γεσγξαθηθή πεξηνρή, φπνπ αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία θνηηνχλ 

νη καζεηέο.  

iii. Σν θχιν ησλ καζεηψλ.  

iv. Σελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ. 

v. Σηο αιιαγέο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

vi. Σν είδνο ησλ ρνξεγηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηελ έξεπλά καο δελ κειεηψληαη αιιαγέο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζρνιηθή πνιηηηθή, φπσο ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ππνζηήξημεο πεξηβάιινληνο κάζεζεο ή άιιεο 

αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Αλ θαη ππάξρνπλ 
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έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη νη κεηαβιεηέο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ ζρνιηθφ ρψξν (Creemers  

& Kyriakides, 2010), εληνχηνηο εθηηκνχκε φηη νη φπνηεο αιιαγέο κπνξεί λα 

επηζπκβαίλνπλ ιίγν ή πνιχ ηπραία, ζε επίπεδν δηαθφξσλ ζρνιείσλ θαη λα κε 

ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δηαζέηνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ή φρη.  Άξα ε 

επίδξαζή ηνπο δελ είλαη ζπζηεκαηηθή ζην αλ, βάζεη ησλ πην πάλσ, επεξεάδνληαη νη 

εηζξνέο. 

εκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο 

Οη πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο  δαπάλεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζρέζε απηή δελ είλαη κηα απιή ζρέζε αηηίαο - αηηηαηνχ.  ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο έξεπλάο καο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

επηδηψθνπκε, επεθηείλνληαο ηα δεδνκέλα, λα δηεξεπλήζνπκε, αλ νη αιιαγέο ζηηο 

επελδχζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε επεξεάδνπλ ηηο αιιαγέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ έρνπλ πνηέ κειεηεζεί νη πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηηο 

θξαηηθέο ρνξεγίεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζηνλ 

πιηθνηερληθφ ηνκέα θαηά είδνο αιιά θαη ζπλνιηθά) κε ηηο αιιαγέο ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (επηδφζεηο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο), θάηη πνπ θηινδνμεί λα δηεξεπλήζεη 

ε παξνχζα έξεπλα. 

 ε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο θξίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή ε εξεπλεηηθή 

απηή πξνζπάζεηα, αθνχ, εθ ησλ πξαγκάησλ  ηα θξάηε ζα αλαγθαζζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

δαπάλεο ηνπο θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ πνηεο απφ απηέο ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη πνηεο φρη.  Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην, γηα 

ηε ράξαμε ηεο νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε θάζε θπβέξλεζε λα γλσξίδεη 

θαηά πφζν επελδχεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο θαη επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, έρνληαο ππφςε ηελ απφδνζε θαη ην φθεινο 

πνπ ζα ηεο απνδψζεη ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.   

 Γηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Κχπξν νη πιείζηεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ελψ γηα ηε Μέζε 

Δθπαίδεπζε νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο είλαη ειάρηζηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αλάγθε 

λα εληαηηθνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα γηα έξεπλα θαη λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ (Kyriakides, 

2006· Kyriakides, Campbell & Gagatsis, 2000).  Δθηηκνχκε, ινηπφλ, φηη ε παξνχζα 

εξγαζία, κε βάζε ηα θππξηαθά δεδνκέλα, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε επξήκαηα πνπ ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα εκπινπηίζνπλ ηε γλψζε ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο δεκφζηαο 
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εθπαίδεπζεο ηφζν ζην λεζί καο, φζν θαη ζε άιια θξάηε πνπ έρνπλ παξφκνηα δεδνκέλα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Απφ ηελ άιιε, ε γλψζε φηη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ δελ πξνεγείηαη θακία απνιχησο 

επηζηεκνληθή κειέηε, φπσο ε Αλάιπζε Κφζηνπο - Απνηειεζκαηηθφηεηαο (Cost- 

Effectiveness Analysis) ή ε Αλάιπζε Κφζηνπο - Οθέινπο (Cost - Benefit Analysis), 

θαζηζηά απηήλ ηελ εξεπλεηηθή πξφηαζε αθφκε πην ελδηαθέξνπζα, θαζψο ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο αλακέλεηαη  λα έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηνπο θνξείο πνπ αζθνχλ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

Μέρξη ηψξα απηφ πνπ εμεηαδφηαλ ζε έξεπλεο ήηαλ, εάλ ηα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε (εηζξνέο) απφ φ, ηη άιια θξάηε, έρνπλ θαη 

θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (εθξνέο). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εληνπίδνληαλ 

νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο απφξξνηα ηεο έξεπλαο, ζεσξείην φηη νη δαπάλεο  

δελ δηαδξακαηίδνπλ θαλέλα ξφιν. Απηή, φκσο, ε πξνζέγγηζε απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ ε 

πιένλ θαηάιιειε, γηαηί ηα θξάηε κεηαμχ ηνπο δελ δηέθεξαλ κφλν ζηηο δαπάλεο αιιά θαη ζε 

πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά. 

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, ιφγσ θαη ηεο ζπγθπξίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ παγθνζκίσο ζρεδφλ φια ηα θξάηε, λα 

εμεηάζνπκε κε ηελ έξεπλά καο ηηο αιιαγέο (κεηψζεηο) ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο ζε 

ζρέζε κε ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (αιιαγέο).  Χζηφζν, πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππάξρνπλ θαη πνιινί άιινη 

παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ, πέξα απφ ηηο κεηψζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δαπάλεο (π.ρ. κείσζε ηεο ζηήξημεο ησλ καζεηψλ απφ θξνληηζηήξηα), ζηνηρεία πνπ ε 

έξεπλά καο δελ εμεηάδεη. 

 Αθφκε, νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ, γηα λα αλαδεηεζνχλ ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ δαπαλψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ, δείρλνπλ φηη απηή ε ζρέζε δελ 

είλαη ηφζν απιή θαη νη επελδχζεηο ζε εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο δελ ζεκαίλεη φηη θέξλνπλ θαη 

ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Hanushek, 1986).  ηελ έξεπλά καο ζα πηνζεηήζνπκε κηα λέα 

κεζνδνινγία, ε νπνία, αληί λα δηεξεπλά ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαιείηαη λα εμεηάζεη, αλ νη 

αιιαγέο ζηηο δαπάλεο ζε κηα ρψξα κε ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν, φπσο είλαη ε Κχπξνο, 
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επεξεάδνπλ θαη κε πνην ηξφπν ηηο αιιαγέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηεο 

ρψξαο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη ηε βάζε γηα 

έλαξμε λέσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο 

κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (Creemers, 

Scheerens & Reynolds, 2000· Creemers & Reezigt, 1997· Reezigt & Creemers, 2005· 

Reynolds, Hopkins & Stoll, 1993).  Παξάιιεια, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο καο 

ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ άηνκα θαη θνξείο πνπ δηακνξθψλνπλ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, έηζη ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ παξνρή πνηνηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο.  

Γνκή Δξγαζίαο 

 Ζ εξεπλεηηθή καο εξγαζία είλαη νξγαλσκέλε κε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη 

αλαπηχζζεηαη ζπλνιηθά ζηα αθφινπζα πέληε θεθάιαηα: 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή θαη αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν επηθεληξψζεθε ε έξεπλά καο, ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη 

ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα, αλαπηχζζνληαη ν ζθνπφο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

ηέινο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.  Μεηά 

απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή, αθνινπζεί κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα, ησλ θάζεσλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηηο νπνίεο 

δηήιζε, σο επίζεο θαη κηα παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ε αλαζθφπεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Θεσξίαο Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ θαη αξγφηεξα πξνζεγγίδεηαη κηα άιιε δηάζηαζε, ην 

θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ Κχπξν. Αθνινχζσο, 

παξνπζηάδεηαη έλα ζπλαθέο ζέκα κε ηηο δαπάλεο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, πνπ επίζεο 

ελδηαθέξεη άκεζα ηελ έξεπλά καο, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Κχπξνπ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηηο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  
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 ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

έξεπλα, ε πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έξεπλαο. Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε 

Γεπηεξνγελήο αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ έξεπλα, νη 

δεπηεξνγελείο πεγέο θαη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ζην ίδην θεθάιαην, 

παξνπζηάδνληαη εθηελψο νη δχν θάζεηο ηεο Γεπηεξνγελνχο αλάιπζεο θαζψο θαη νη 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, νη κεηαβιεηέο θαη ε εμίζσζε 

πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη νη ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ θαη νη κειέηεο πνπ 

έγηλαλ γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Σέινο, ην ηξίην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο 

κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο εξγαζίαο θαη ηέινο, ζην πέκπην  θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

αλαπηχζζνληαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο θαη θαηαγξάθνληαη εηζεγήζεηο γηα πηζαλέο 

κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο.   
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         ΚΔΦΑΛΑΗΟ II 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία εζηηάδεηαη πξψηηζηα ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ αθνξά ζηελ 

Έξεπλα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα (Δ.Δ.Α.). Γηεξεπλψληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια 

Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά θαηξνχο. ηε ζπλέρεηα, ζηα 

πιαίζηα κηαο ζχληνκεο παξνπζίαζεο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, 

αλαπηχζζεηαη ζε μερσξηζηφ ππνθεθάιαην ε Θεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Θ.Α.Κ), 

ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έξεπλά καο. Αθνινχζσο, γίλεηαη παξνπζίαζε ζε 

μερσξηζηά ππνθεθάιαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο, νη δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηεο Κχπξνπ. Αξγφηεξα, παξνπζηάδνληαη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν κε μερσξηζηή αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ην θξάηνο γηα ζηήξημε ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ  ησλ δεκφζησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ λεζηνχ. Σέινο, ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθζεζε 

ρξνλνινγηθά ησλ επξεκάησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ 

εηζξνψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

Ζ Έξεπλα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα (Δ.Δ.Α.) 

Ζ Δ.Δ.Α. νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο ζηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ηα επξήκαηα 

ησλ εξεπλψλ ησλ Coleman et al. (1966) θαη Jenks et al. (1972) ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Καη νη δχν έξεπλεο, ελψ ζηεξίδνληαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά 

ππφβαζξα – θνηλσληνινγία θαη ςπρνινγία θαη έιαβαλ ππφςε ηελ επίδξαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ ζηελ επίδνζή ηνπο, φπσο νη ηθαλφηεηεο θαη ην θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ ηνπο ππφβαζξν, θαηέιεμαλ ζην θνηλφ ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ επίδνζε είλαη πεξηνξηζκέλε.  Χζηφζν, νη κειέηεο απηέο επηθξίζεθαλ γηα ηελ 

απνηπρία ηνπο λα κεηξήζνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο εθπαίδεπζεο (Madaus,  Kellagham, 

Rakow & King, 1979).   

Ζ απαηζηνδνμία απηή ζηελ πξννπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε 

ηεο αληζφηεηαο κε κεηξήζηκα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, εληζρχζεθε πεξηζζφηεξν κεηά θαη 
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απφ ηελ απνηπρία ηεο κεγάιεο θιίκαθαο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αληηζηάζκηζεο, φπσο ηα "Headstart" θαη "Follow Through". Οη έξεπλεο απηέο βαζίζηεθαλ 

ζηελ ηδέα φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ πξν-πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία ζα κπνξνχζε λα 

δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, αληηζηαζκίδνληαο ηηο αξρηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Παξφκνηα απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα είραλ θαη νη έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε 

άιιεο ρψξεο (Driessen & Mulder, 1999
. 

MacDonald, 1991
.
 Schon, 1971

. 
Taggart & 

Sammons, 1999). 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, δηεμάγεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κηα πξψηε ζεηξά 

εξεπλψλ γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα  απφ ηνπο Edmonds (1979) ζηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ηνπο Rutter et al. (1979) ζηελ Αγγιία. Οη έξεπλεο απηέο αθνξνχζαλ ζηελ εμέηαζε 

ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ λα δηαηππσζνχλ ζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δχλακε ησλ ζρνιείσλ «λα 

θάλνπλ ηε δηαθνξά» ηφζν ζηηο επηδφζεηο φζν θαη ζηε δηακφξθσζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

ζηε δσή ησλ καζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα απνηεινχζε κηαλ αηζηφδνμε θίλεζε, 

αθνχ πνιιέο κειέηεο, πνπ δεκνζηεχηεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, είραλ δείμεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ηα ζρνιεία θαη ε εθπαίδεπζε γεληθφηεξα απέηπραλ λα θάλνπλ ηε κεγάιε 

δηαθνξά.  

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ηηο έξεπλεο ησλ Edmonds (1979) θαη Rutter et al. 

(1979) γηα ηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αθνινχζεζε έλαο κεγάινο αξηζκφο 

κειεηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο ησλ Glen Robinson, Donald Mackenzie, Steward 

Purkey, Marshall Smith θαη Jim Brody (Παζηαξδήο, 2004).  Με ηηο έξεπλεο απηέο  

εληζρχζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ζρνιείσλ ζηηο Ζ.Π.Α. Αθνινπζνχλ πην θάησ νη ρξνλνινγηθέο θάζεηο ηεο Δ.Δ.Α.  

Υξνλνινγηθέο Φάζεηο ηεο Δ.Δ.Α. 

Πξψηε θάζε ηεο Δ.Δ.Α. – Δζηίαζε ζην κέγεζνο ησλ επηδξάζεσλ απφ ην 

ζρνιείν. Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο Έξεπλαο γηα 

ηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο ζηελ πξψηε απηή θάζε 

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ επηζήκαλζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα 

ζρνιεία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ, ζπλεπψο ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ ελ κέξεη εμαξηάηαη θαη απφ ην πνηνο είλαη 

ν δηδάζθσλ εθπαηδεπηηθφο, αιιά θαη  πνην είλαη ην ζρνιείν θνίηεζήο ηνπο (Scheerens & 

Bosker, 1997). Δπηπξφζζεηα, νη έξεπλεο απηέο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ 

απφ παξάγνληεο πνπ ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 
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δηδαθηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο  κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Borich, 1992 
.
 Brophy & 

Good, 1986 
.
 Doyle, 1986

 .
 Everston et al., 1980

 .
 Galton, 1987

 .
 Levine & Lezotte, 1990). 

Χζηφζν, νη έξεπλεο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο Δ.Δ.Α. παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηέο αδπλακίεο, 

πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη 

κε ηνλ κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο (Creemers, 2006). 

Παξφια απηά, κε ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ πνπ 

είραλ δηεμαρζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο, πξνέθπςε έλα ζαθέο κήλπκα γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Οη έξεπλεο απηέο θαηέζεζαλ έλα ηζρπξφ επηρείξεκα 

θαηά ηεο θξηηηθήο πνπ είρε ππνζηεξίμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα ζρνιεία δελ επεξέαδαλ 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Scheerens & Bosker 1997
.
 Teddlie & Reynolds, 2000).  Σν 

δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε λέεο βάζεηο απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα 

ηηο έξεπλεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, νη νπνίεο  πξνρψξεζαλ ζηε δηεξεχλεζε γηα ην ηη έρεη 

ζεκαζία ζηα ζρνιεία. 

Γεχηεξε θάζε ηεο Δ.Δ.Α. – Δζηίαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο. Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο Δ.Δ.Α., πνπ ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη εξεπλεηέο επηδίσμαλ λα βειηηψζνπλ ηα κεζνδνινγηθά 

ηνπο εξγαιεία θαη λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία λα ζηεξίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλάο ηνπο (Teddlie & Reynolds, 2000). 

Έηζη, αθνινχζεζε έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, πνπ αλαδεηνχζαλ 

ζπζρεηίζεηο παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, έηζη ψζηε λα  είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζεί 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε. Οη κειέηεο 

απηέο δηαηχπσζαλ ηε ζέζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα ζρνιεία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζηελ επίδνζε θαη πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Levine & Lezotte, 1990 
.
 Sammons, Hillman & Mortimore, 1995 

. 

Scheerens & Bosker, 1997).  

Μηα απφ ηηο πξψηεο ζπζρεηίζεηο, πνπ έγηλαλ βάζεη ηεο  γεληθφηεξεο έξεπλαο απηήο 

ηεο πεξηφδνπ, δηακφξθσζε ην ιεγφκελν «κνληέιν πέληε παξαγφλησλ» (Edmonds, 1979).  

Απηέο νη πέληε ζπζρεηίζεηο ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κνληέιν 

είλαη:  

(α) ε ηζρπξή εθπαηδεπηηθή εγεζία  

(β) νη  πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ  

(γ) ε έκθαζε ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο  
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(δ) έλα αζθαιέο θαη νκαιφ θιίκα θαη  

(ε) νη ζπρλέο αμηνινγήζεηο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ.  

Σν κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ είρε κεγάιε απήρεζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζηηο Ζ.Π.Α. θαη δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νπζηψδεηο 

παξεκβάζεηο, φπσο ε εθπαίδεπζε δηεπζπληψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ. ηα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζαλ έξεπλεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ εγθπξνπνίεζε 

ησλ πέληε παξαγφλησλ ή θαη εμεχξεζε άιισλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ (Reynolds, 1982 ∙ 

Rutter et al., 1979). ε ζρεηηθή αλαζθφπεζε ακεξηθαληθψλ εξεπλψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Levine θαη Lezotte (1990), επηβεβαηψλεηαη ν εμέρσλ 

ραξαθηήξαο ηνπ ιεγφκελνπ κνληέινπ ησλ πέληε παξαγφλησλ, παξφιν πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο έξεπλεο επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ρψξν. 

Χζηφζν, ην κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ έρεη επηθξηζεί έληνλα, φπσο θαη νη 

πιείζηεο απφ ηηο κειέηεο ζπζρεηίζεσλ (Ralph & Fennessey, 1983). Σν γεγνλφο απηφ 

νδήγεζε ζηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 

ζρεηηθήο ζεσξίαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ην 1985 νη έξεπλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob, 1988 ∙ Teddlie & Stringfield, 1993), σο 

απάληεζε ζηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε, ζρεδηάζηεθαλ θαη δηεμήρζεθαλ κε έλαλ ηξφπν 

κεζνδνινγηθά θαηάιιειν, θάλνληαο ρξήζε λέσλ ηερληθψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ, φπσο 

είλαη ην ηεξαξρηθφ κνληέιν (Hierarchical Linear Model).  

ηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθαλ πην εθιεπηπζκέλα κνληέια Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο (Clauset & Gaynor, 1982
.
 Duckworth, 1983

.
 Ellett & Walberg, 

1979
. 
Glasman & Biniaminov, 1981

.
 Murphy, Weil, Hallinger & Mitman, 1982

.
 Stringfield 

& Slavin, 1992
. 
Squires, Hewitt & Segars, 1983) θαη αθνινχζσο απηά επεθηάζεθαλ ζην 

πιαίζην ελφο κνληέινπ αηηηψδνπο ζρέζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα  

(Scheerens & Creemers, 1989).  Σνλίζηεθε, έηζη, κε ηδηαίηεξν ηξφπν ην γεγνλφο φηη ηα 

δηάθνξα επίπεδα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δηαθνξέο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Χζηφζν, απηφ ην πνιπεπίπεδν πιαίζην δελ 

απαληά ζην εξψηεκα, γηαηί ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

επίδνζε. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ δηεμάγνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο (Levine & Lezzotte, 1990
.
 Sammons et al., 1995) 

θαηέιεμαλ ζε πνιπάξηζκεο ζπζρεηίζεηο γηα απνηειεζκαηηθέο ηάμεηο, απνηειεζκαηηθά 

ζρνιεία αθφκα θαη ζε ζρέζε κε επξχηεξα επίπεδα (πεξηθέξεηεο, θξάηε κέιε, ρψξεο). Όιεο 

απηέο νη έξεπλεο έδσζαλ έκθαζε γηα αθφκε κηα θνξά ζηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηεο Δ.Δ.Α.  

Σξίηε θάζε ηεο Δ.Δ.Α. – Μνληεινπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηελ ηξίηε θάζε ηεο Δ.Δ.Α. ε έκθαζε κεηαηνπίζηεθε απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, επηρεηξψληαο  ηε ζχλδεζε 

ησλ πνξηζκάησλ ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ ηνπ ρψξνπ κε ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Bosker & Scheerens, 1994
. 

Scheerens, 1992). Παξάιιεια 

δεκηνπξγήζεθε ηζρπξφ ελδηαθέξνλ ηεο Δ.Δ.Α. γηα ηε ζεσξεηηθή κνληεινπνίεζε, δίλνληαο 

έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή απφ ηε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν.  

ηε θάζε απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο λα εξκελεχζνπλ κέζσ ησλ πην θάησ ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ, γηαηί θαη 

πψο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζπκβάιινπλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Scheerens & Bosker, 1997). Απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο δηακνξθψζεθαλ ηξία 

δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά κνληέια Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ κεηά ηελ αλάιπζε ησλ πξνζεγγίζεσλ.  

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Οηθνλνκίαο. 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο νξγαληζκνχ (Cheng, 1993). Οη έξεπλεο γηα ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάζηεθαλ, αξρηθά, απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηζηήκε θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκία, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

φξνη απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) θαη απνδνηηθφηεηα (efficiency).  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην I, ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπλδέεηαη αιιά θαη πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οη φξνη 

απηνί ζηελ νπζία έρνπλ πξνέιζεη απφ ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκία θαη 

αθνξνχλ κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη σο ηέηνηα ζεσξείηαη ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ε εθπαίδεπζε.  Χο εθ ηνχηνπ θαηά ηνλ Cheng (1993), ελψ «ε απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί 
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λα πεξηγξαθεί σο ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ (…), ε 

απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα θαζνξηζηεί σο ν επηζπκεηφο βαζκφο απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε 

κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο» (Scheerens, 2000).  

Ζ έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο 

καζεζηαθέο επηδφζεηο αθνινχζεζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, έρνληαο σο θχξην άμνλα ηε 

κέζνδν εηζξνψλ-εθξνψλ. ε απηφ ην επίπεδν, νη νηθνλνκνιφγνη  ρξεζηκνπνίεζαλ Μνληέια 

Δθπαηδεπηηθήο Παξαγσγήο (Educational Production Function Models). Σα κνληέια απηά 

αλαθέξνληαη ζε καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο 

κηαο ινγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πεγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (εηζξνψλ) θαη ζηα 

απνηειέζκαηα (εθξνψλ) (Monk, 1992, ζ. 308). Οη ζπλαξηήζεηο απηέο εμεηάδνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, φπσο ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ησλ καζεηψλ, νη επηδξάζεηο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ, ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη 

ην ζρνιείν, θαζψο βέβαηα θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο. Σα Μνληέια Δθπαηδεπηηθήο Παξαγσγήο 

δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ ζηε δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία νη εηζξνέο κεηαηξέπνληαη 

ζε εθξνέο, δειαδή δελ δηεξεπλάηαη ε ζρνιηθή πξάμε κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα (Hoy & 

Miskel, 2001).   

Δμάγεηαη, έηζη, ην ζπκπέξαζκα φηη ηα Μνληέια Δθπαηδεπηηθήο Παξαγσγήο 

αγλννχλ ηηο εζσηεξηθέο δηακνξθσηηθέο εξγαζίεο ελφο αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ην 

ζρνιείν, θαη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηηο εηζξνέο, κε ζηφρν λα γίλεη δπλαηή ε πξφβιεςε γηα ηηο 

εθξνέο. Ζ βάζε ησλ κνληέισλ απηψλ απνηειείηαη απφ ζπζρεηηζηηθέο κεζφδνπο, φπνπ ε 

πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία αθνξά, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, θπξίσο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Απηέο νη κέζνδνη ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηνπο επηθξηηέο ησλ κνληέισλ 

απηψλ σο αλεπαξθείο ζην λα ρεηξηζηνχλ ην ζέκα αηηηαηνχ θαη απνηειέζκαηνο, επεηδή 

αθνινπζνχλ κηα πξνζέγγηζε απιήο κνλνδηάζηαηεο ζπζρέηηζεο.    

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μνληέισλ Δθπαηδεπηηθήο Παξαγσγήο αθνξνχλ:  

(α) ζηελ επηινγή ησλ πεγψλ εηζξνψλ, 

(β) ζηε κέηξεζε ησλ άκεζσλ επηδξάζεσλ, θαη 

(γ) ζηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα κφλν επίπεδν ζπγθέληξσζεο, δειαδή ζε 

κηθξν-επίπεδν, φπσο απηφ ηνπ καζεηή, ή ζπγθεληξσηηθά, φπσο ηνπ ζρνιείνπ.  
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Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζεσξνχληαη νη ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, πνπ εθθξάδνληαη ζε ρξήκα. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ δελ είλαη γλσζηέο νη εηζξνέο, φπσο ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Cheng, 1993).  

Χζηφζν, κηα απζηεξή εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα ιεηηνπξγνχζε 

αξλεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ιχζεο πνιιψλ πξνβιεκάησλ. Όια απηά ηα πξνβιήκαηα 

ζπλδένληαη κε ην βαζηθφ εξψηεκα, κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ελφο ζρνιείνπ, φπσο ιφγνπ ράξε, πψο ζα κπνξνχζαλ λα κεηξεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε έλα ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ θαηαθέξλνπλ επηηπρψο λα απνθνηηήζνπλ απφ απηφ. 

πλεπψο, ε πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εθπαίδεπζεο  

παξνπζηάδεη κηαλ έληνλε πξνβιεκαηηθή ζε ζρέζε κε ηε δπζθνιία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ζαθήλεηαο γηα 

ην πψο ιεηηνπξγεί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε απηή, απνθάιπςε φηη ε ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ είλαη πην πεξίπινθε απφ φ,ηη εζεσξείην. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κειέηεο πνπ έγηλαλ 

απφ ηνπο Hanushek θαη Hedges (Hanushek, 1986, 1989˙ Hedges, Laine & Greenwald 

1994) θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηε ζέζε φηη, κεηψλνληαο ηελ 

αλαινγία καζεηή/εθπαηδεπηηθνχ ή θαη απμάλνληαο ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο αλά καζεηή, δελ πξνθχπηνπλ απαξαίηεηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  Χο εθ ηνχηνπ, ε νηθνλνκηθή πξννπηηθή σο πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο απφ ηελ E.E.A., κέρξη ζηηγκήο, δελ βνήζεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ 

δηαδηθαζηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαιχηεξνπ 

δπλαηνχ απνηειέζκαηνο. 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε νλνκάδεηαη  Κνηλσληνινγηθή  – Παηδαγσγηθή θαη απνηειεί 

ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ εξεπλεηψλ γηα ελνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηεο έξεπλαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο έξεπλαο ησλ κειεηψλ εηζξνψλ – εθξνψλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο 

ήηαλ αλαγθαία,  θαζψο  θάλεθε φηη  κηα κεγάιε νκάδα παξαγφλησλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο (νηθνλνκηθνί πφξνη, θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν) ή απφ ηνλ ρψξν 

ηεο ζρνιηθήο πξάμεο (νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηδαζθαιία), επεξέαδαλ ζε θάπνην βαζκφ ηε 

ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Scheerens & Bosker, 1997).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Δ.Δ.Α. εμεηάδεη ηξία βαζηθά 

δεηήκαηα: 

(1) Σν πξψην βαζηθφ δήηεκα αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, φπσο ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ, ην θχιν, 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζζεί ε 

επίδξαζή ηνπο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

λα αληηζηαζκίζεη απηέο ηηο δηαθνξέο κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ καζεηψλ.  

(2) Σν δεχηεξν βαζηθφ δήηεκα αθνξά ζηελ θνηλσληνινγηθή πξννπηηθή, ζρεηηθά κε ην 

πην πάλσ δήηεκα, θαη ζπλέβαιε ζηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα ηεο κέηξεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απφ ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηε ζεκαζία ηεο κείσζεο ηεο 

δηαθνξάο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπγθξηλφκελα κε ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο 

ηνπο, πξνέθπςαλ δχν δηαζηάζεηο κέηξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα.  Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο έκθαζεο, ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

ζπγθείκελνπ (Opdenakker & Van Damme, 2006) θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα ζρνιεία είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, ιεηηνπξγψληαο κε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ (differential educational effectiveness) (Campbell, 

Kyriakides, Muijs & Robinson, 2004 ˙ Kyriakides, 2004a).  

(3) Σέινο, ην ηξίην βαζηθφ δήηεκα αθνξά ζηηο ζρνιηθέο κεηαβιεηέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο ηεο νξγάλσζεο φπσο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο δνκήο, θαη ζην ζπγθείκελν, φπσο ε εζηίαζε ζε 

καζεηέο κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Όια ηα πην πάλσ αληηκεησπίζηεθαλ σο ζρνιηθνί 

παξάγνληεο θαη ζπλδένληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Creemers & Kyriakides, 

2010).   

 Έηζη, απφ ηελ πην πάλσ πξνζέγγηζε νη εξεπλεηέο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

’80, πξνρψξεζαλ ζηελ αλάπηπμε ελνπνηεκέλσλ (νιηζηηθψλ) πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ 

ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Creemers, 1994˙ Scheerens, 1992˙ Stringfield & Slavin, 

1992).  Σα κνληέια απηά πξνέθπςαλ απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ εξεπλψλ πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο 

κειέηεο εηζξνψλ – εθξνψλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο πνπ δξνπλ 

ζε δηάθνξα επίπεδα, φπνπ ηα ζρνιεία είλαη έλζεηα (nested) ζηα εθπαηδεπηηθά ζπγθείκελα, 
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νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη έλζεηεο ζηα ζρνιεία θαη νη καζεηέο είλαη έλζεηνη κέζα ζε 

ηάμεηο ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Παξφιν πνπ απηά ηα κνληέια θάλνπλ ρξήζε ηφζν 

νξγαληζκηαθψλ ζεσξηψλ φζν θαη ζεσξηψλ κάζεζεο θαη παξαπέκπνπλ ζε πνιιαπινχο 

παξάγνληεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ην θαζέλα απφ απηά είηε επηθεληξψλεηαη ζην επίπεδν 

ηεο ηάμεο είηε ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Γεδνκέλνπ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ζηα κνληέια 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε ζεσξίεο κάζεζεο (Creemers, 

1994) είηε ζε νξγαληζκηαθέο ζεσξίεο ζρνιείνπ (Scheerens, 1992). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κνληέισλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ 

εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα πξψηα εμεγνχλ, γηαηί νη καζεηέο απνδίδνπλ 

δηαθνξεηηθά, θαηά ηνλ ρεηξηζκφ κηαο εξγαζίαο, ελψ ηα πνιπεπίπεδα κνληέια 

εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηειηθά, εμεγνχλ, γηαηί ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

απνδίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελνπνηεκέλσλ 

κνληέισλ είλαη ην Πεξηεθηηθφ Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Creemers (1994). Απνηειεί έλα απφ ηα ζεσξεηηθά θαηαζθεπάζκαηα κε κεγάιε επηξξνή 

ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (Teddlie & Reynolds, 2000), αθνχ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα κνληέια έρνπλ θαζνδεγήζεη ηνλ ζρεδηαζκφ κειεηψλ ζηνλ ρψξν ηεο 

Δ.Δ.Α. Σν Πεξηεθηηθνχ Μνληέιν ηνπ Creemers καδί κε άιια ζεσξεηηθά κνληέια ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηφ ππνθεθάιαην ζηε 

ζπλέρεηα. 

Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηελ Φπρνινγηθή Πξνζέγγηζε Μνληεινπνίεζεο 

θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ςπρνιφγσλ γηα επηθέληξσζή ηνπο ζηε κειέηε ηνπ 

ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ. Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο αθνξνχλ ζηελ επάξθεηα κάζεζεο θαη 

ηα θίλεηξα, θαζψο θαη ζηηο κεηαβιεηέο κέηξεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, φπσο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ηάμεηο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ 

ελαζρφιεζε απηή έθαλε εθηθηή ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

καζεηέο δηαρξνληθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Rosenshine (1983), αλαθεξφκελνο  ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

επηζήκαλε γεληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηνπο 
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νπνίνπο ζπλφςηζε ζε Μνληέιν Άκεζεο Γηδαζθαιίαο ή αιιηψο Γνκεκέλε Πξνζέγγηζε. 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν πξνέθπςε έλα ειαθξψο δηαθνξεηηθφ κνληέιν, απηφ ηεο 

Δλεξγνχ Γηδαζθαιίαο (active teaching), πνπ έδηλε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηε κάζεζε θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο (Creemers & Kyriakides, 2010). 

Χζηφζν, πην πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηε δηδαζθαιία παξνπζίαζαλ κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηδξάζεψλ ηνπο θαη 

επέδεημαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

άπνςε πνπ είραλ γηα ην επάγγεικά ηνπο (Creemers, 2008).  ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν, ε 

πξνζνρή ηεο Δ.Δ.Α. επηθεληξψζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά αξγφηεξα επηθεληξψζεθε θαη ζην 

επίπεδν ηεο ηάμεο,  (Scheerens & Creemers, 1989).   

Ο Gage (1963) ηφληζε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο (ή  ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ) πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

κε ηηο επηηπρίεο ησλ καζεηψλ. Ζ άπνςε απηή ηνπ Gage ζηάζεθε ε απαξρή γηα ηε 

δηεμαγσγή κηαο κεγάιεο έξεπλαο, πνπ δηεξεχλεζε ηηο επηπηψζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα απηήο εμεηάζηεθαλ θαη ζπλνςίζζεθαλ 

απφ ηνπο Rosenshine (1976) θαη Brophy & Good (1986).  Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο 

απηήο  ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ θαη πάιη απφ δεδνκέλα  ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπλδένληαλ ζεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη πνπ 

παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξε  ζπλέπεηα κε ηελ  πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη Brophy & Good (1986) 

αλαθέξνπλ ηνλ αθφινπζν θαηάινγν, πνπ ζπλνςίδεη ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: 

  Πνζφηεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

  Οδεγίεο ζε νιφθιεξε ηάμε ζε αληίζεζε κε κηθξή νκάδα   

 Γηάξζξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

  Δξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο 

  Αληηδξάζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

 Γηαρείξηζε εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ησλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη. 

Σέινο, ε πξνζέγγηζε απφ ηνλ ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο πξνηείλεη έλα 

Μνληέιν ρνιηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ John Caroll (1963), 

παξνπζίαζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη αξγφηεξα ζε μερσξηζηφ ππνθεθάιαην. 
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Σέηαξηε θάζε ηεο Δ.Δ.Α. – Δπηθέληξσζε ζηελ πνιππινθφηεηα. Καηά ηελ 

ηέηαξηε θάζε, νη έξεπλεο εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο  ηδηαίηεξα ζηε κειέηε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηζήκαλαλ ην γεγνλφο φηη ηα ζεσξεηηθά κνληέια 

ηεο ηξίηεο θάζεο δελ έδσζαλ έκθαζε ζηε δπλακηθή πξννπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο, νχηε 

παξαηήξεζαλ επαξθψο ηνλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ παξαγφλησλ (Creemers & 

Kyriakides, 2006). Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα 

ζεκαληηθή θξηηηθή ηεο Δ.Δ.Α., πνπ αθνξνχζε ζηελ απνηπρία ηεο λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θξηηηθήο ππήξμε ε 

πξνζπάζεηα κηαο πην δπλακηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ ζηεξηδφηαλ ζε ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο κειέηεο (Creemers & Kyriakides, 2006).  Έηζη, ζε απηήλ ηε θάζε ε δηδαζθαιία 

θαη ε κάζεζε ζεσξνχληαη σο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ πξνζαξκφδνληαη δηαξθψο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη επθαηξίεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα εθπνλεζνχλ αξθεηέο 

κειέηεο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζηα ζρνιεία (Opdenakker & Van 

Damme, 2006), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιχπινθε θχζε ηεο εθπαίδεπζεο (Creemers & 

Kyriakides, 2008). 

Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ε Δ.Δ.Α. αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζρεηηθά 

κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη σο ζπλεπαθφινπζν απηνχ ππήξμε ε 

δεκηνπξγία θαη ρξήζε λέσλ ζεσξηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Γπλακηθφ Μνληέιν 

(Creemers & Kyriakides, 2008), πνπ αλαπηχζζεηαη πην θάησ καδί κε ηα άιια ζεσξεηηθά 

κνληέια ηεο Δ.Δ.Α.   

Θεσξεηηθά Μνληέια ηεο Δ.Δ.Α. 

 Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κέζα απφ ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. πγθεθξηκέλα, 

κεζνδνινγηθέο εμειίμεηο, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ινγηζκηθψλ γηα αλάιπζε πνιπεπίπεδσλ 

δεδνκέλσλ, έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηφ λα δηαθαλνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο νη 

εθηηκήζεηο ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζην ζρνιείν σο πξνο ηελ 

επίδνζε (Goldstein, 2003). Δληνχηνηο, εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη έιιεηκκα 

νξζνινγηζηηθψλ κνληέισλ, βάζεη ησλ νπνίσλ νη εξεπλεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ ζρεηηθή ζεσξία.  
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 εκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Δ.Δ.Α. θαίλεηαη φηη ζπληζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηεο κε ηε ζρνιηθή βειηίσζε (Creemers, 2002). Αθφκα, δελ έρεη 

δνζεί ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα, πψο κπνξεί κέζα απφ ηελ Θεσξία γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα λα εμαρζεί έγθπξε θαη ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηε 

ζρνιηθή βειηίσζε. ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη παξνπζίαζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

αλάπηπμεο ζεσξεηηθψλ κνληέισλ Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία 

θαηαιήγεη ζην πην πξφζθαην, ην Γπλακηθφ Μνληέιν ησλ Creemers & Kyriakides (2008). 

Σν Μνληέιν ηνπ Caroll 

Σν Μνληέιν ηνπ Caroll (1963) γηα ηε κάζεζε, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, 

πξνήιζε απφ ηνλ ρψξν ηεο Φπρνινγίαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα λα εξκελεπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο Δ.Δ.Α (βιέπε δηάγξακκα 2 πην θάησ). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπθαηξία γηα κάζεζε 

(Γηαζέζηκνο ρξφλνο γηα 

κάζεζε) 

Ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο 

Κιίζε ηνπ καζεηή 

(ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα κάζεζε) 

 

Πνηφηεηα Γηδαζθαιίαο 

Αθαδεκατθή Δπηηπρία 

Δπηκνλή (ρξφλνο πνπ ν 

καζεηήο είλαη πξφζπκνο λα 

αθηεξψζεη γηα κάζεζε) 

Γηάγξακκα 2.  Τν κνληέιν ηνπ Caroll (1963). 
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 Σν Μνληέιν ηνπ Caroll (1963) άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζηα κνληέια πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, θαζψο κειεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή πνπ 

ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθά γηα ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο.  χκθσλα κε ηνλ Caroll (1963), ε επίδνζε είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ ηεο πνζφηεηαο ρξφλνπ πνπ νη καζεηέο πξαγκαηηθά δηαζέηνπλ γηα λα 

εθηειέζνπλ κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.  Ο Caroll 

(1963) ζεσξνχζε, επίζεο, φηη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν, ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ζεκαληηθά θαζνξηζηηθνί γηα ηε κάζεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ Μνληέιν απνηειείηαη απφ πέληε νκάδεο κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

αλακέλεηαη λα εξκελεχνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ: 

α) Ζ θιίζε ηνπ καζεηή (aptitude) 

β) Ζ επθαηξία γηα κάζεζε (opportunity to learn) 

γ) Ζ επηκνλή (perseverance) 

δ) Ζ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο (quality of instruction) θαη 

ε) Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (ability to understand instruction). 

            Όιεο νη νκάδεο κεηαβιεηψλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη, γηα λα 

επηηεπρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα (Caroll, 1963). Οη έλλνηεο ηνπ 

ρξφλνπ/επθαηξίαο θαη πνηφηεηαο είλαη κάιινλ αζαθείο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ πην 

ζπγθεθξηκέλεο, φηαλ εμεηάδνληαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζε 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα νξίδεηαη ίζνο κε ηε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ: επθαηξία 

(ρξφλνο πνπ δηαηέζεθε γηα κάζεζε), επηκνλή (ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν νη καζεηέο 

είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε), θαη επάξθεηα (ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ απαηηείηαη, γηα λα κάζεη ν καζεηήο ζηηο θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο). Σν 

ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν, ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, ελδερνκέλσο λα απμάλεηαη εμαηηίαο 

ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έιιεηςεο ηεο δπλαηφηεηαο λα θαηαλνήζνπλ 

νη καζεηέο ιηγφηεξν απφ φ, ηη  ζε κηα  βέιηηζηε δηδαζθαιία (Caroll, 1963).  

Χζηφζν, ζην Μνληέιν απηφ αζθήζεθε θξηηηθή, γηαηί ζεσξείηαη φηη απνηειεί 

πεξηζζφηεξν έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, παξά έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα, ην πιαίζην 

ζην νπνίν νηθνδνκείηαη ππνγξακκίδεη φηη ε κάζεζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν, αθνχ εμαξηάηαη 
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απφ παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

(Creemers, 1997).    

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ, ηεο επηκνλήο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο έηπρε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο απφ ηνλ Bloom (1976), ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνίεζε ην Μνληέιν ηνπ Caroll, γηα λα αλαπηχμεη ηε ζεσξία “mastery learning”. 

Δπεηδή ε αλάιπζε ηνπ Bloom (1976) παξείρε έλα επξχηεξν δηδαθηηθφ πιαίζην, ε επίδξαζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ήηαλ νπζηαζηηθή. 

Γεκηνπξγήζεθε, έηζη, κηα θνηλή γξακκή ινγηθήο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ε νπνία απνηππψζεθε ζηα κνληέια θαη ηηο 

ζεσξίεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ινγηθή απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφηαζε κηαο ζεηξάο δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη κηαο ζεηξάο 

ζπλζεθψλ ζην επίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζεσξνχληαλ σο παξάγνληεο πνηνηηθήο 

δηδαζθαιίαο (Creemers, 1994). 

Μηα ζπλεπήο πνξεία ηεο ζπιινγηζηηθήο απηήο αλαπηχρζεθε ζε θαηνπηλά κνληέια 

θαη ζεσξίεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (Creemers, 1994
.
 Scheerens, 1993

.
 

Slater & Teddlie, 1992
.
 Slavin, 1996). Όιεο νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, πνπ αθνξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν, θαζψο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα  πνηφηεηα ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Απηά ηα ελλνηνινγηθά πιαίζηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο, εηδηθά απηφ πνπ επηθεληξψζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζε επίπεδν ηάμεο, έιαβαλ θάπνηα ππνζηήξημε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Οη παξάγνληεο πνπ μερψξηζαλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

δηδαζθαιίαο θαη πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηέο ηηο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε ζηα ζρνιεία, βξήθαλ 

ηελ ππνζηήξημε απφ επηκέξνπο κειέηεο, αλ θαη ε εηθφλα εθηίκεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη δελ 

είλαη πάληα ε ίδηα. 

Σν Πεξηεθηηθφ Μνληέιν (Comprehensive Model) ηνπ Creemers 

Σν Πεξηεθηηθφ Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Creemers 

(1994) είλαη έλα πνιπεπίπεδν κνληέιν, αθνχ δηαθξίλεη θαη εμεηάδεη επίπεδα ζηελ 

εθπαίδεπζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια κνληέια (π.ρ. Scheerens, 1992
.
 Stringfield & 

Slavin, 1992). Απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κνληέια ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ελνπνηεκέλσλ κνληέισλ. Αλαπηχρζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη 

ζπκπιεξψλεη ην Μνληέιν ηνπ Carroll (1963) γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε, κεηά θαη απφ ηε 
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δηαπίζησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Carroll, 25 ρξφληα κεηά απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ηνπ, 

πσο έλαο ηνκέαο πνπ ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε ήηαλ ε πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Campbell et al., 2004).  

Σν Πεξηεθηηθφ Μνληέιν ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3  πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Δπίπεδν ζρνιείνπ 

 

 

 

 

Δπίπεδν ηάμεο 

 

 

 

 

 

 

Δπίπεδν καζεηή 

            

          

Γηάγξακκα 3.  Τν Πεξηεθηηθό Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

(πξνζαξκνζκέλν από ηνπο  Creemers & Reezight, 1996). 

Σν Μνληέιν ηνπ Creemers (1994) πεξηιακβάλεη ηα εμήο επίπεδα: επίπεδν καζεηή, 

επίπεδν ηάμεο, επίπεδν ζρνιείνπ θαη επίπεδν ζπγθεηκέλνπ. ε απηφ πξνυπνηίζεηαη πσο ηα 

πςειφηεξα επίπεδα εμαζθαιίδνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρακειφηεξσλ 

επηπέδσλ. Σα δε απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλδπαζκέλεο επηδξάζεηο ησλ 

επηπέδσλ. Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη άκεζεο θαη έκκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πνηφηεηα/εθπαηδεπηηθή 

Πνηφηεηα/νξγαληζκηαθή 

Υξφλνο 

Δπθαηξία 

 

Πνηφηεηα δηδαζθαιίαο 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 Γηαδηθαζίεο νκαδνπνίεζεο 

 πκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθνχ 

 

Υξφλνο γηα κάζεζε 

Δπθαηξία γηα κάζεζε 

Υξφλνο εθηέιεζεο εξγαζίαο 

Δπθαηξίεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

Παξψζεζε 

Γεμηφηεηεο 

Κνηλσληθφ ππφβαζξν 

Δπίδνζε ηνπ καζεηή 
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Ο Creemers ζπλδέεη ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο κε ηελ επθαηξία/ρξφλν πνπ δίλεηαη 

ζηνλ καζεηή γηα κάζεζε. Αλαιχνληαο ηνπο δχν παξάγνληεο ηφζν ζε επίπεδν ηάμεο φζν 

θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ, θάλεη ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο, θαζψο 

θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο (Campbell et al., 2004). Σν Μνληέιν ηνπ Creemers ζηεξίδεηαη 

ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο παξαδνρέο:  

Πξψηε παξαδνρή: Ο ρξφλνο θαη ε επθαηξία πνπ δίλνληαη ζηνλ καζεηή λα 

αζρνιεζεί κε ην καζεζηαθφ έξγν επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επίδνζή ηνπ. Παξάιιεια, ε 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη νη δηαδηθαζίεο νκαδνπνίεζεο 

επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη 

νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηδαζθαιία, ελψ άιινη 

αμηνπνηνχλ θπξίσο ηνλ ρξφλν ηνπο ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχληαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζην επίπεδν ηεο ηάμεο. Απηνί έρνπλ ηελ 

επρέξεηα λα επηιέγνπλ ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηφο ηνπο, φπσο είλαη ε 

ρξήζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα θαζνξίδνπλ έκκεζα θαη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Έηζη, ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ν ρξφλνο θαη ε επθαηξία κάζεζεο 

απνηεινχλ ζηνηρεία χςηζηεο ζεκαζίαο, φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο ηάμεο, αιιά θαη ζην 

επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε επξχηεξν πιαίζην.  Δληνχηνηο, θαηά ηνλ Creemers (1994), ην 

επίπεδν ηεο ηάμεο ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν επίπεδν επίηεπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Γεχηεξε παξαδνρή: ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο επεξεάδνληαη άκεζα ν  

καζεζηαθφο ρξφλνο θαη νη επθαηξίεο κάζεζεο, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη ηθαλνί λα επεξεάζνπλ ηνλ καζεζηαθφ ρξφλν θαη ηηο 

επθαηξίεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο. πγρξφλσο, φκσο, νη ίδηνη νη 

καζεηέο απνθαζίδνπλ πφζν ρξφλν ζα αθηεξψζνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπο θαη πφζεο εξγαζίεο ζα νινθιεξψζνπλ. πλεπψο, ηα επηηεχγκαηα ησλ 

καζεηψλ θαζνξίδνληαη παξάιιεια θαη θαζνξηζηηθά θαη απφ παξάγνληεο ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή, φπσο είλαη νη ζηάζεηο ηνπο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηα θίλεηξα 

πνπ έρνπλ. 

Σξίηε παξαδνρή: Σν Πεξηεθηηθφ Μνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ηα αλψηεξα 

επίπεδα απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο ζηα θαηψηεξα επίπεδα, θαη γεληθά αθνινπζείηαη κηα ηεξαξρηθή 

ζρέζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Γη’ απηφ θαη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ηα 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο πνπ εκπίπηνπλ κφλν ζην επίπεδν 
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ηεο ηάμεο  ή ηνπ ζρνιείνπ, αιιά πξέπεη απηά λα εθιακβάλνληαη σο απνηέιεζκα θαη ησλ 

δπν επηπέδσλ. 

Σέηαξηε παξαδνρή: χκθσλα κε ηνλ Creemers (1994), νη κεηαβιεηέο ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ε κηα ηελ άιιε, ψζηε λα ππάξρεη πξννπηηθή βειηίσζεο 

ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ. Ζ παξαπάλσ ζέζε ηαπηίδεηαη κε "ηελ αξρή ηεο 

ζπλέπεηαο", ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελή ζπλδεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εληφο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Δπίζεο, ν Creemers (1994) ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

ζηαζεξφηεηα, ζηνηρείν πνπ ππνδειψλεη φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ε 

θαζνδήγεζε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δπηζεκαίλεη, 

παξάιιεια, φηη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλακέλεηαη λα επηδεηθλχνπλ κεηαμχ ηνπο 

νκνηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Σέινο, ην Πεξηεθηηθφ 

Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Creemers ζεσξεί απαξαίηεην ζηνηρείν 

ζηελ φιε δηαδηθαζία ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, 

ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί θαη λα αμηνινγείηαη έηζη ην ζρνιηθφ θιίκα. 

Παξά ην φηη νη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε εγθπξφηεηα ηνπ Μνληέινπ απηνχ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, εληνχηνηο έλα κεγάιν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

(πέξαλ ηνπ 20%) παξακέλεη αλεξκήλεπην. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα κεηα-αλάιπζεο (Kyriakides, 2000) δψδεθα ζεκαληηθψλ εξεπλψλ γηα ηε 

ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ έγηλαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε έμη δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο.  Ζ κεηα-αλάιπζε απηή έδεημε φηη ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ κπφξεζαλ 

λα εξκελεχζνπλ κεγάιν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ησλ επηδφζεσλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην κνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο επηπιένλ κεηαβιεηέο ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή, νη νπνίεο πηζαλφλ λα εξκελεχνπλ κέξνο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη έμη έξεπλεο (De Jong, Westerhof, & Kruiter, 2004
.
 

Driessen & Sleegers, 2000
.
 Kyriakides, 2005

.
 Kyriakides, Campbell, & Gagatsis, 2000

.
 

Kyriakides & Tsangaridou, 2004
.
 Reezigt, Guldermond & Creemers, 1999), νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ Πεξηεθηηθνχ Μνληέινπ. Μηα ζχλζεζε ησλ εξεπλψλ 

απηψλ θαηαιήγεη ζηελ εηζήγεζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Μνληέινπ, ιακβάλνληαο 

θπξίσο ππφςε θαη ηηο εμήο αδπλακίεο ηνπ, αθνχ: 
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(α) Τπάξρεη αλάγθε γηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Walberg, 1979). 

(β) Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο ζεσξείηαη γξακκηθή, ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα ε ζρέζε απηή λα είλαη κε γξακκηθή (θακππιφγξακκε). 

(γ) Σν κνληέιν εζηηάδεηαη κφλν ζε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγφλησλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αγλνεί πιήξσο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

(δ) Σν κνληέιν ζεσξεί φηη νη παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη φρη ζε νκάδεο κεηαβιεηψλ (grouping of factors).  

Απφ ηηο πην πάλσ έξεπλεο έρεη θαλεί φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα κνληέια κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο Δ.Δ.Α. 

πξέπεη λα είλαη πνιπεπίπεδα. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Creemers & Kyriakides (2006), «ηα 

εξεπλεηηθά κνληέια ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ ππφςε ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα φηη ε ζρέζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη 

κε γξακκηθή – φπσο είλαη ην αλακελφκελν ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ, θαη ηέινο ην 

πνιπδηάζηαην ησλ παξαγφλησλ» (ζ. 505).    

ηηο πην πάλσ αδπλακίεο θαη θξηηηθέο πνπ δέρνληαη ηα ζχγρξνλα κνληέια ηεο 

Δ.Δ.Α., νη Creemers & Kyriakides (2008) πξφηεηλαλ ην Γπλακηθφ Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο (Γ.Μ.Δ.Α.), πνπ ζεσξεί φηη παξάγνληεο απφ φια ηα επίπεδα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο, δειαδή ην επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ηάμεο θαη 

ηνπ καζεηή, επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Γίλεηαη, φκσο, κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζην επίπεδν ηεο ηάμεο, αθνχ έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο Δ.Δ.Α. 

θαηέδεημαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Luyten, 1994). Δπίζεο, νη παξάγνληεο ζην επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηφζν άκεζε φζν θαη έκκεζε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ επίδξαζή ηνπο ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε (Creemers & Kyriakides, 2008). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην Γ.Μ.Δ.Α. 
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Σν Γπλακηθφ Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (Γ.Μ.Δ.Α.) 

Σν Γ.Μ.Δ.Α. απνηειεί ην πην ζχγρξνλν ζεσξεηηθφ ζρήκα ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν 

ηεο Δ.Δ.Α. (βιέπε δηάγξακκα 4 πην θάησ). 

 

Γηάγξακκα 4. Τν Γπλακηθό Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

(πξνζαξκνζκέλν από ηνπο Creemers & Kyriakides, 2012). 

   

Ζ φιε αλάπηπμε ηνπ ΓΜΔΑ δηακνξθψζεθε, κεηά θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ κνληέισλ Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πιείζηα κνληέια. 

Κπξίσο, φκσο, ν βαζηθφηεξνο ιφγνο αλάπηπμήο ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ αλάγθε γηα 
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δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ θαη ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηε ζεσξία, δειαδή ηε κνληεινπνίεζε 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη ζηελ πξάμε, δειαδή ηηο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Creemers & Kyriakides, 2006). 

              Σν Γ.Μ.Δ.Α. αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, θαη αθνξνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπνκέλσο, ην Γ.Μ.E.Α. αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ  

πνιπεπίπεδσλ  κνληέισλ. ε αληίζεζε, φκσο, κε ηα ππφινηπα πνιπεπίπεδα κνληέια, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην Γπλακηθφ Μνληέιν δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζε γξακκηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απηά θαζαπηά.  Αληίζεηα, ζχκθσλα κε 

απηφ, ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο αλακέλεηαη λα έρνπλ κε-γξακκηθή ζρέζε (non-linear 

relation) κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο αλακέλεηαη λα 

αθνινπζεί κε-γξακκηθή ζρέζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ 

χπαξμε κε-γξακκηθψλ ζρέζεσλ ππνδειψλεη ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ βέιηηζησλ ζεκείσλ 

απφ ηνλ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά (δειαδή ηηκψλ, γηα ηηο νπνίεο ν παξάγνληαο είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε κεγηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ). Έηζη, ν 

εληνπηζκφο ησλ βέιηηζησλ ζεκείσλ θάζε παξάγνληα είλαη δπλαηφλ λα απνθαιχπηεη κε 

πνην ηξφπν κπνξεί θαλείο λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, αθνχ 

δηαθαίλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο πνπ έρεη ν/ε θάζε 

εθπαηδεπηηθφο/ζρνιηθή κνλάδα.    

Σν Γ.Μ.E.Α. δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε ζρέζεηο ηνπ θάζε παξάγνληα πνπ επηδξά ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, αιιά επηζεκαίλεη, 

επίζεο, ζρέζεηο αλάκεζα ζε παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζε παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν.  

Δκπεηξηθά δεδνκέλα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε απηή θαη λα απνθαιχπηνπλ 

ζρέζεηο ηφζν αλάκεζα ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

πλερήο επηδίσμε απνηειεί ε πξνζπάζεηα νη δηεξεπλψκελεο ζρέζεηο λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έλα νιηζηηθφ ραξαθηήξα θαη λα κελ θαηαπηάλνληαη κφλν κε ηε βειηίσζε ελφο 

παξάγνληα (Creemers & Kyriakides, 2006). Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζα αλαθέξνληαη ζε 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη, επνκέλσο, ζα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 
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λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (Kyriakides, Charalambous, Philippou 

& Campbell, 2006). Δπηζεκαίλεηαη, αθφκε, φηη ε εμέηαζε θάζε παξάγνληα εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ γίλεηαη κνλνδηάζηαηα, κε βάζε θάπνηνλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ, 

αιιά ζηε βάζε πέληε πην εμεηδηθεπκέλσλ δηαζηάζεσλ κέηξεζεο ηνπ θάζε παξάγνληα. 

Δηδηθφηεξα, νη πέληε δηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα νξίζνπλ έλαλ παξάγνληα 

είλαη: ε ζπρλφηεηα, ε εζηίαζε, ην ζηάδην, ε πνηφηεηα θαη ε δηαθνξνπνίεζε.  

Αλαιχνληαο ηα πην πάλσ, ε ζπρλφηεηα αθνξά ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ εληζρπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, παξνπζηάδεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζρνιείν ή ηάμε.  Οη 

πιείζηεο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ, θπξίσο, απηή ηε δηάζηαζε, γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

επίδξαζε θάζε παξάγνληα ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Δληνχηνηο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πην πάλσ, ε επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ δελ ζπλδέεηαη θαη’ αλάγθε κε 

γξακκηθφ ηξφπν κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δίλαη δπλαηφλ, γηα παξάδεηγκα, ν 

επηδξψλ παξάγνληαο λα απμάλεηαη κέρξη θάπνηνπ βέιηηζηνπ ζεκείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

επηπιένλ εκθάληζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εληζρχνπλ απηφλ ηνλ παξάγνληα λα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε.    

H δεχηεξε δηάζηαζε, κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εληζρχνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αθνξά ζηελ εζηίαζε ησλ παξαγφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε δχν 

πηπρέο.  Ζ πξψηε πηπρή αθνξά ζην πφζν ζπγθεθξηκέλε είλαη ε ζπκπεξηθνξά, ελψ ε 

δεχηεξε αθνξά ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα ή 

ζπκπεξηθνξά/πξάμε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζπκπεξηθνξά είλαη 

δπλαηφλ λα επηδηψθεη λα επηηχρεη κφλν έλα ζηφρν ή πνιιαπινχο ζηφρνπο. Σν Γ.Μ.E.Α. 

ππνζηεξίδεη φηη ε κέηξεζε ηεο εζηίαζεο θάπνηνπ παξάγνληα θαη ζηηο δχν πην πάλσ πηπρέο 

ζπλδέεηαη κε κε γξακκηθή ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Creemers & 

Kyriakides, 2008). 

Σν ηξίην ζεκείν ηνλίδεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα 

είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηάδην ζην νπνίν ελεξγνπνηνχληαη. 

Αλακέλεηαη φηη νη δηάθνξνη παξάγνληεο, γηα λα έρνπλ είηε άκεζε είηε έκκεζε επίδξαζε 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε ελζάξξπλζε ηεο εκπινθήο ησλ γνληψλ ζην έξγν ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, αλακέλεηαη λα 

εθαξκφδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο θαη φρη κφλν ζε θάπνηα ρξνληθή 

ζηηγκή (π.ρ. ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο).  
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Δπίζεο, είλαη γλσζηφ φηη ε δηάξθεηα κηαο πνιηηηθήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα είλαη επέιηθηε ζην λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηθή απηή θαη 

λα δηακνξθψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ελέξγεηέο ηεο. Απηέο ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε πάληα 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεραληζκνχ απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ηειεπηαίν 

επηβεβαηψλεη γηα αθφκε κηα θνξά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γπλακηθνχ Μνληέινπ, ψζηε λα 

απνηειέζεη ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Σέινο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο δηάζηαζεο γηα ηε κέηξεζε θάζε 

παξάγνληα ζπλδέεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ε Έξεπλα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα (Δ.Δ.Α.) θαηέδεημε φηη ε επίδξαζε θάπνηνπ παξάγνληα ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελ κέξεη επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξέρνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ καζεηή (π.ρ. Creemers, 

1994
·
 Kyriakides, 2005

· 
Slater & Teddlie, 1992).  

Σν ηέηαξην ζεκείν αθνξά ζηε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα απηνχ θαζαπηνχ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα, ε ζρνιηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

κεηξεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κεραληζκνχο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ ςπρνκεηξηθά θαηάιιεια δνθίκηα αμηνιφγεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, απηνχ ηνπ 

είδνπο ε πνιηηηθή αλακέλεηαη λα δηαζθαιίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα αμηνπνηήζνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνχ ζθνπνχ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, αθνχ ε E.Δ.Α. απνθαιχπηεη φηη ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία 

αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο  (Black & 

Wiliam, 1998
·
 Kyriakides,Campbell & Gagatsis, 2000). 

Σέινο, ε δηάζηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα, εθαξκφδνληαη παλνκνηφηππα γηα φια 

ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ παξάγνληα.  Σν Γ.Μ.E.Α. ζεσξεί ζεκαληηθή ηε 

δηάζηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη απηή ε ζέζε ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο 

θάζε ειηθίαο θαη νπνηαζδήπνηε θνπιηνχξαο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο 

εζηηάδνληαη ζε πνιιέο γλσζηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηηο γεληθέο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρνπλ σο πξνγελέζηεξε γλψζε, ζηα ελδηαθέξνληα θαη 

ζηα θίλεηξα, ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν θαη ζην πξνζσπηθφ ζηπι ζθέςεο θαη 

ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (Dowson & McInerney, 2003).   
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Οη δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζπλδένληαη θαη κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο 

ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδφ ηνπο (Creemers, 1994
·
 Kyriakides, 2005

·
 Slavin, 

1987
· 
Teddlie & Reynolds, 2000).  χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ, θαηαδεηθλχεηαη  φηη νη 

καζεηέο δελ είλαη κεηαμχ ηνπο ην ίδην ηθαλνί, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ην δεδνκέλν – θαη 

ζπλήζσο παλνκνηφηππν – καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπο παξέρεηαη. Απφ ηελ άιιε, αλ 

θαη ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή παξακέλεη νπζηαζηηθά ε ίδηα ζηηο πιείζηεο ρψξεο, ε έξεπλα 

γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηαθνξνπνίεζε σο δηάζηαζε κέηξεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο παξάγνληα 

(Campbell et al., 2004
·
 Kyriakides, 2007).    

Δπνκέλσο, ην Γ.Μ.E.Α. παξνπζηάδεηαη λα αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ πεξηπησζηαθψλ 

κνληέισλ (situational models).  χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο (ζρνιείν) αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηφο, αθνχ έρνληαο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο, ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. πλεπψο, ην Γπλακηθφ Μνληέιν εηζεγείηαη ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθήο, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα (Fitz-Gibbon, 1996). Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πηπρέο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμαγσγή νξζψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ε δέζκεπζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ είλαη επηβεβιεκέλε (DfEE, 1998
·  

Fitz-Gibbon, 

Tymms & Hazlewood, 1990
·
 Visscher & Cox, 2002). 

 Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα κνληέια, έηζη θαη ην Γ.Μ.E.Α. επηθεληξψλεηαη ζηηο 

κεηαβιεηέο ησλ δηαδηθαζηψλ ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ θαη φρη ζην είδνο ησλ πεγψλ.  

Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο 

Σα Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη κηα ζρεηηθά λέα επηζηήκε, ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ 

θαζηέξσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε θαη επηθξάηεζε ηεο 

Θεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Schultz (1960) 

θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Becker (1964). 

Πην θάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε Θεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο, επεηδή ε ζεσξία απηή απνδίδεη κεγάιε 
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ζεκαζία ζηελ επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη νη καζεηέο αιιά 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Ζ Θεσξία Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Θ.Α.Κ.) 

Ζ Θ.Α.Κ., επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Δθπαίδεπζεο απφ ην 1960 κέρξη 

ζήκεξα. Βάζε ηεο ζεσξίαο είλαη ε ηδέα φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί επέλδπζε ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην. χκθσλα κε ηνλ Blaug (1976), ν ππξήλαο ηεο Θ.Α.Κ. βξίζθεηαη ζηελ ηδέα φηη νη 

άλζξσπνη επελδχνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φρη γηα ράξε κηαο 

πξφζθαηξεο απφιαπζεο, αιιά γηα ράξε κηαο κειινληηθήο απφδνζεο.  Δπνκέλσο, νηηδήπνηε 

επηιέγνπλ νη άλζξσπνη (εθπαίδεπζε, έξεπλα γηα εμεχξεζε εξγαζίαο, κεηαλάζηεπζε πξνο 

εμεχξεζε θαιχηεξσλ επθαηξηψλ θ.ιπ) κε ηελ πξνζδνθία κηαο κειινληηθήο απφδνζεο 

εηζνδεκάησλ ή σθειεκάησλ γεληθφηεξα κπνξεί λα ηδσζεί ζηα ίδηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο. 

Ζ αξρηθή ηδέα ηεο Θ.Α.Κ. είρε εθθξαζηεί απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν Adam Smith 

(1776) ζην έξγν ηνπ «Ο Πινχηνο ησλ Δζλψλ» αζρνιήζεθε πξψηνο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 

έζεζε ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία έθηνηε απνηειεί 

πφιν έιμεο γηα πνιινχο επηθαλείο νηθνλνκνιφγνπο δηεζλψο. Ο Smith ζπγθξίλεη ηνπο 

κνξθσκέλνπο αλζξψπνπο κε αθξηβέο κεραλέο θαη αλακέλεη απφ απηνχο αλάινγε 

απνδνηηθφηεηα κε απηή ησλ επελδχζεσλ ζε πιηθφ θεθάιαην. Αξγφηεξα, ν Marshall (1920) 

εηζεγήζεθε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθνινχζεζαλ νη πξψηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηνπ Ρψζνπ νηθνλνκνιφγνπ Strumilin 

(1924), ν νπνίνο κειέηεζε εθηεηακέλα ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

Ρσζία, αιιά θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 αζρνιήζεθαλ αξθεηνί oηθνλνκνιφγνη κε ηε ζρέζε ηεο 

Οηθνλνκίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο νη Mincer (1958), Vaizey (1958), Wiseman (1959), 

Schultz (1961), Denison (1962), Becker (1964). ηηο έξεπλέο ηνπο γηα ηνλ ξπζκφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νη Abramovitz (1956) θαη Solow (1956) δηαπίζησζαλ φηη, ελψ 

ππήξρε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θάζε ρξφλν, δελ ήηαλ πξνθαλήο ε αηηία ηεο απμεηηθήο 

ηάζεο, αθνχ δελ πξνέξρνληαλ νχηε απφ ηελ αχμεζε ηεο γεο, νχηε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, νχηε απφ ηελ πνζνηηθή αχμεζε ηεο εξγαζίαο.  Τπήξρε, ινηπφλ, έλα ππφινηπν, 

ην νπνίν o κελ Abramovitz  νλφκαζε «ζπληειεζηή άγλνηαο», ν δε Solow ην απέδσζε ζηελ 

παξάιεηςε ηνπ παξάγνληα ηεο ηερλνινγίαο απφ ηε ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγήο. 
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Ο Schultz (1961), επηρεηξψληαο λα απαληήζεη ζην εξψηεκα, γηαηί νη ηξεηο 

παξαδνζηαθνί ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, γε, εξγαζία θαη θεθάιαην, δελ αηηηνινγνχζαλ 

πιήξσο ηελ παξαηεξνχκελε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ππνζηήξημε φηη έλαο ηέηαξηνο 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο, ην «αλζξψπηλν θεθάιαην» (human capital), ζπλείζθεξε 

ζεκαληηθά ζηελ εξκελεία ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πέξαλ απηήο πνπ νθεηιφηαλ 

ζηνπο ηξεηο παξαδνζηαθνχο ζπληειεζηέο. Έηζη, ζηνλ λέν απηφ ζπληειεζηή (αλζξψπηλν 

θεθάιαην) πεξηιακβάλνληαη νη έκθπηεο ηθαλφηεηεο, νη γλψζεηο πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν 

απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηππηθή ή άηππε, θαη απφ ηα έηε πξνεγνχκελεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

(Becker, 1964).   

Ο Schultz (1961) ππνζηεξίδεη φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην έρεη ηέζζεξηο δηαθξηηέο 

ηδηφηεηεο: 

i. Δίλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ άλζξσπν. 

ii.  Δίλαη θεθάιαην, αθνχ απνηειεί πεγή κειινληηθψλ ηθαλνπνηήζεσλ θαη 

κειινληηθψλ απνδφζεσλ ή θαη ηα δχν, φπσο θαη νη άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ. 

iii.  Γελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην άηνκν πνπ ην θαηέρεη, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηηο άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ. 

iv.  Γελ κεηαβηβάδεηαη, δελ πσιείηαη, δελ ελνηθηάδεηαη θαη δελ θιεξνλνκείηαη. 

Ζ ζεσξία ηνπ Schultz ζπλδέεη δχν ζεσξεηηθά δηαθνξεηηθέο φζν θαη απζχπαξθηεο 

ζέζεηο/ζηνηρεία. Ζ πξψηε ζέζε ζρεηίδεηαη κε ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ ηα άηνκα, φηαλ 

μνδεχνπλ ρξήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε. Όπσο ζεκεηψλεη ν Mark Blaug (1976), ζχκθσλα 

κε ηε ζέζε απηή, νη άλζξσπνη επελδχνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο δηακέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

ζηφρν λα απνιαχζνπλ ζην κέιινλ ρξεκαηηθά ή κε νθέιε.  

Ζ δεχηεξε ζέζε ηεο Θ.Α.Κ. είλαη φηη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ηελ 

θαηάξηηζε ηα άηνκα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, έλα είδνο πξνζηηζέκελνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο ηα θαζηζηνχλ πην παξαγσγηθά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ 

απνηίκεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εηζέξρεηαη ζηα άηνκα θαη ζηηο θνηλσλίεο κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εξκελεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ησλ θνηλσληψλ. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο Θ.Α.Κ. δηακνξθψζεθαλ νη απφςεηο πνπ ζπζρέηηδαλ 

ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

Γηακνξθψζεθαλ, επίζεο, ηα αλάινγα καζεκαηηθά κνληέια γηα ηε ζρεηηθή απνηίκεζε ηεο 
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ζπλεηζθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ 

(Denninson, 1979).  

  Ζ Θ.Α.Κ. παξνπζηάζηεθε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη σο ζεσξία εξκελείαο ηνπ 

ηξφπνπ θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. ην πιαίζην απηφ, νη δηαθνξέο ησλ απνδνρψλ ησλ 

αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή «πνζφηεηα» εθπαίδεπζεο (σο δείθηεο ηεο πνζφηεηαο εθπαίδεπζεο 

ιακβάλεηαη, ζπλήζσο, ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ νινθιεξψλνπλ ηα άηνκα) ζεσξνχληαη 

απφξξνηα ηεο πνηθηιίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ απφθηεζαλ ηα άηνκα απηά κέζα 

απφ ηελ εθπαίδεπζε. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε ζεσξία κπνξεί λα απνηειέζεη ην πιαίζην 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή νδήγεζε 

ζηελ απνηίκεζε ησλ δεηθηψλ αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο απφδνζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Mincer, 1970). 

Πξηλ απφ ην 1960, ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ ε 

θαηαλαισηηθή θαη ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο. χκθσλα 

κε ηελ αληίιεςε απηή, ε δήηεζε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζπλδεφηαλ πεξηζζφηεξν κε ηηο 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε θαη ην θφζηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ Θ.Α.Κ. παξνπζίαζε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην ζέκα, δίλνληαο έκθαζε 

ζε θίλεηξα επέλδπζεο ζηελ απφθαζε ησλ αηφκσλ λα απνθηήζνπλ επηπξφζζεηε 

εθπαίδεπζε. ε απηφ ην πιαίζην, νη Schultz (1961) θαη Denison (1962), κειέηεζαλ ηε 

ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη επηδξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ππαξθηέο θαη ελδπλακψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιινληαο άκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο. 

Ο Becker (1964) έδσζε ην αηηηνινγηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ην θπζηθφ θεθάιαην, 

ελζσκαηψλνληαο ηε ζεσξία ζηηο κειέηεο νηθνλνκηθψλ. Δηζήγαγε ην ζπζρεηηζκφ θφζηνπο 

θαη νθέινπο ζηε Θ.Α.Κ. θαη πξνψζεζε ηελ ηδέα ππνινγηζκνχ βαζκψλ απφδνζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο γηα ζθνπνχο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. 

πλεπψο, ε Θ.Α.Κ ζεσξεί φηη ε κφξθσζε απνηειεί επέλδπζε ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη απηφ πξνσζεί σο βαζηθή ηεο αξρή. Με βάζε ηε ζέζε απηή ζεσξνχκε φηη 

πξέπεη λα ειέγμνπκε θαη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο δειαδή ηε ζρέζε ηεο κε ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη θαηά πφζν νη επελδχζεηο απηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 
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απνθέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηα λα ππνινγίζνπκε φκσο ηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο δελ είλαη αξθεηφ λα ειέγμνπκε ηα εηζνδήκαηα αιιά θαη πψο επεξεάδνληαη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Βαζηθέο εθαξκνγέο ηεο Θ.Α.Κ. 

Ζ ζεψξεζε φηη ηα άηνκα φπσο θαη νη θνηλσλίεο επηιέγνπλ λα επελδχνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηε βάζε ηεο αλακελφκελεο απνδνηηθφηεηάο ηεο έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ζηε 

κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη απνιαβψλ θαη ζηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο 

θφζηνπο-νθέινπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Καηά ζπλέπεηα, νη 

εθαξκνγέο ηεο Θ.Α.Κ. εζηηάζηεθαλ ζε δχν βαζηθέο πεξηνρέο: 

1. Τπνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ησλ επηπξφζζεησλ αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ εθπαίδεπζε αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη παξάγνληεο 

θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ηθαλφηεηα. 

2. Τπνινγηζκφο ησλ βαζκψλ απφδνζεο ψζηε λα κεηξεζεί ε αμία ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθηήζεθε απφ ηα άηνκα ή ηηο θνηλσλίεο θαη 

παξάιιειε αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

πζρεηηζκφο ακνηβψλ θαη εθπαίδεπζεο 

Οη κειέηεο γηα ηηο απνιαβέο θαη ηνπο κηζζνχο ησλ κνξθσκέλσλ αηφκσλ ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ έδεημαλ πσο ηα κνξθσκέλα άηνκα, θαηά κέζν φξν, θεξδίδνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ιηγφηεξν πξνζνληνχρα άηνκα. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο ιηγνζηέο 

γεληθεχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο αγνξέο εξγαζίαο ζε φιεο ηη 

ρψξεο, φπσο ζα παξαηεξνχζε ν Blaug (1972). Αλάινγεο κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

απηέο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Psacharopoulos (1996, 1999), έδεημαλ λα επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε θαη ηηο ςειφηεξεο ακνηβέο. 

Ο κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

νηθνδνκεζνχλ ζπζρεηηζκνί επηπέδνπ/δηάξθεηαο ζπνπδψλ (age-earnings profiles). Έλαο 

ζπζρεηηζκφο αθνξά ζηελ απεηθφληζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα δηα βίνπ εηζνδήκαηα θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη ηχπσλ εθπαίδεπζεο.  

πζρεηηζκφο ακνηβψλ θαη παξαγσγηθφηεηαο 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επέλδπζεο σο επέλδπζεο ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε πνπ απνθηηέηαη απφ ηα 
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άηνκα ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ε νπνία ζα ακεηθζεί κε 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα. Σα πςειφηεξα εηζνδήκαηα ησλ πην κνξθσκέλσλ αηφκσλ 

αλακέλεηαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Μέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ 

επάξθεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αμία ηνπ κνξθσκέλνπ. Καηά ηε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή 

ζεσξία, νη κηζζνί πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ηεο επηπξφζζεηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηα έζνδα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνλ εξγνδνηεί.  Έηζη, νη επηπξφζζεηεο 

απνιαβέο ησλ κνξθσκέλσλ απνηεινχλ κέηξν ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο (aggregate production 

function), ν Denison (1962), ππνιφγηζε φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ κέζσ ηεο επηπξφζζεηεο εθπαίδεπζεο είρε κηα ζπλεηζθνξά ζην ζπλνιηθφ βαζκφ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ζηηο Ζ.Π.Α. γηα ηελ πεξίνδν 1929 θαη 1956 ηεο 

ηάμεο ηνπ 23%.  

Κνηλσληθνί θαη Αηνκηθνί Βαζκνί Απφδνζεο 

Ζ δηακφξθσζε ηεο Θ.Α.Κ. ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 νδήγεζε ζηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ησλ βαζκψλ απφδνζεο (Rates of Return - RoR) γηα αλαιχζεηο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη βαζκνί 

απφδνζεο είλαη δείθηεο πνπ δείρλνπλ ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ 

ην 1960 κέρξη ζήκεξα, ηφζν νη αηνκηθνί φζν θαη νη θνηλσληθνί βαζκνί απφδνζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ ζεσξήζεθε φηη νη αλαιχζεηο ησλ βαζκψλ απφδνζεο είραλ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή πηπρή ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν εξγαιείν. χκθσλα κε ηνλ Psacharopoulos (1996), ν ππνινγηζκφο ησλ βαζκψλ 

απφδνζεο απνηέιεζε ην θπξηφηεξν εξεπλεηηθφ ξεχκα ζηελ νηθνλνκηθή ηεο εθπαίδεπζεο 

κεηά ην 1960. 

Οη θνηλσληθνί βαζκνί απφδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θεξδνθνξία απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο επελδχζεηο. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ βαζκψλ απφδνζεο αλακέλεηαη λα 

θαηαδείμεη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθέο επελδχζεηο ζα πξέπεη λα πξνηηκεζνχλ απφ άιιεο 

κνξθέο επελδχζεσλ ζε θπζηθφ ή αλζξψπηλν θεθάιαην. 
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Οη αηνκηθνί βαζκνί απφδνζεο αθνξνχλ ηελ επέλδπζε ησλ αηφκσλ θαη ηελ απφδνζε 

ηεο επέλδπζεο απηήο πξνο ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ θάλνπλ ηελ επέλδπζε. Πξνζθέξνπλ κηα 

εξκελεία γηα ηάζεηο θαη αιιαγέο ζηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο γηα απφθηεζε εθπαίδεπζεο θαη 

βνεζνχλ ηνπο εθθξαζηέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηε 

δήηεζε ζην επίπεδν απηφ. Οη αηνκηθνί βαζκνί απφδνζεο κπνξεί αθφκα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζρεδηαζκνχο ζε ζέκαηα φπσο ε πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη ν θαζνξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ.  

Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

   Ζ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη δηεπξπλζεί θαη αληηκεησπίδεηαη πιένλ ζε 

ζρέζε κε ηε ζεκαζία ηνπ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θνηλσληψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Ο Schultz (1993) έγξαςε ζε 

άξζξν ηνπ, κε ηίηιν «Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ», φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην εμεγεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζχγ-

ρξνλεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. Ο Becker (1993) δειψλεη ζπκπιεξσκαηηθά φηη ε έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκία 

θαη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απηήο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ αληίζηνηρε 

θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ. Σέηνηεο αιιαγέο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη ε 

αλεξγία δηαθφξσλ ηχπσλ, ην δηεζλέο εκπφξην ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο 

αγνξάο, αιιά θαη νη απαηηήζεηο γηα εηδηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηηο νπνίεο 

δεκηνπξγεί ε κεηαλάζηεπζε δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ νκάδσλ θαη εζληθψλ κεηνλνηήησλ 

(πνιππνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αγσγή).  

   Οη νηθνλνκνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

επνρήο θαη εξγάδνληαη ζην πιαίζην πνπ απηέο δηακνξθψλνπλ. Όπσο ζεκεηψλεη ε Bowman 

(1993), ε ηάζε ηεο επνρήο γηα ξαγδαίεο θαη δηαξθείο αιιαγέο έρεη εηζβάιεη θαη ζηνλ ρψξν 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο, Απηά πξνζαξκφδνληαη ζηε γεληθφηεξε πξαγκαηηθφηεηα 

φηη ε εθπαίδεπζε ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα πιαίζην πνπ δηαξθψο αιιάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ζπγθπξίεο. 

ηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν νη ηειεπηαίεο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίεο επεξέαζαλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεηίδνληαλ κε ηελ απφδνζε 

επζχλεο (accountability) ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα επίπεδα. Απφ ην 1980 
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ζηε Βξεηαλία νη εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο επηγξακκαηηθά ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζεσξνχλ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή εμνηθνλφκεζεο 

πφξσλ σο σθέιηκε πνιηηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Με ηηο εγθπθιίνπο απηέο ην ελ 

ιφγσ Τπνπξγείν θαινχζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηελ παξνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αγαζνχ λα ειέγρνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Παξφκνηεο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξνπζηάδνπλ θαη νη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) θαη 

ε Γηεζλήο Σξάπεδα. ηα ζπλέδξηα ηνπ Ο.Ο..Α. (Making Education Count, 1994) ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηλνχξηνη φξνη, νη νπνίνη επηθξάηεζαλ θαη έγηλαλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ. Σέηνηνη φξνη αλαθέξνληαη ζηε 

«βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηελ εθπαίδεπζε», ζηελ εθαξκνγή αλάιπζεο «Κφζηνπο - 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», ζηε «βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο» θαη απαηηνχλ «απφδνζε ιφγνπ» απφ ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ Γηεζλήο Σξάπεδα, επίζεο, δίλεη πξνηε-

ξαηφηεηα ζηηο «ειεγρφκελεο επελδχζεηο», δειαδή ζηηο επελδχζεηο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη θαη’ επέθηαζε φρη κφλν απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ αηφκσλ, αιιά αλαβαζκίδνπλ θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο (World Bank, 

1996).  

Έηζη ζηα πιαίζηα ηεο Θ.Α.Κ. ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζπζρεηηζκφ εθξνψλ-εηζξνψλ.  

Κξηηηθή ηεο Θ.Α.Κ. 

ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν πνπ αθνινχζεζε, θπξίσο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 

θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, 

παξνπζηάδεηαη έληνλε ε ακθηζβήηεζε ηεο Θ.Α.Κ. θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

γεληθφηεξα θαη έρεη δηαηππσζεί πιεζψξα επηθξίζεσλ θπξίσο απφ ηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ην ρψξν ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξγαζίαο (Bowles & Gintis, 1976). 

Οξηζκέλεο απφ ηηο θξηηηθέο ζέηνπλ εξσηήκαηα ζε επί κέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο Θ.Α.Κ., 

ρσξίο λα ακθηζβεηνχλ ηε γεληθή νξζφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο ηεο θαηαζθεπήο (Σζακαδηάο, 

2000). Άιιεο θξηηηθέο ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηά ηεο σο ζπγθξνηεκέλεο ζεσξίαο πνπ 
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πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ηε ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν σο 

απνινγεηηθή ζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

Ζ Θ.Α.Κ. αληηκεησπίδεη ην Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα σο παξαγσγφ ελφο ζπληειεζηή 

παξαγσγήο ηεο εηδηθεπκέλεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο, πνπ νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ αγνξά ηνπ «πξντφληνο» ηνπ, δειαδή ζηελ αγνξά ηεο 

εηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Απηή ε αληίιεςε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο έρεη ηηο εμήο 

ζπλέπεηεο: Πξψηνλ, πξνυπνζέηεη κηα πνιχ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη ζε απηήλ θαη ζην επάγγεικα. Γεχηεξνλ, πεξηνξίδεη ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο ζε κηα κφλν ιεηηνπξγία ηνπ, ε νπνία, 

φπσο ππνζηεξίδεηαη, δελ είλαη νχηε κνλαδηθή νχηε έζησ ε ζεκαληηθφηεξε. Σξίηνλ, ην 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε ππνζχζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ, ηνπ νπνίνπ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο είλαη πξννξηζκέλν λα εμππεξεηεί.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ αληηθείκελφ ηνπο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ 

(εηζξνψλ) ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο χπαξμεο ζρέζεσλ 

αηηίαο θαη αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ εηζξνψλ, θαη ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν λεπξαιγηθφ απηφ ζέκα απαζρνιεί ηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη εμάγνληαη δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

θαζφζνλ αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ (εηζξνψλ) ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Ζ παξνπζίαζε ησλ εξεπλψλ γίλεηαη αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία θαη 

ρξνλνινγηθά ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδεη ε έξεπλά καο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο γεληθά 

 Οη έξεπλεο ηνπ Hanushek (1986, 1997). ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζηεθφκαζηε ηδηαίηεξα ζε έλαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δαπαλψλ 

εθπαίδεπζεο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηνλ Eric Hanushek πνπ κέζα απφ δεθάδεο 

επηζηεκνληθά άξζξα θαη κειέηεο ηνπ θαηέιεμε φηη δελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε, 
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ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ 

(Hanushek, 1986, 1997).  

Αξρηθά, ν Hanushek ην 1986, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ησλ 

ζρνιηθψλ δαπαλψλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ, φπσο απηή εθθξαδφηαλ κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηηθψλ εμεηάζεσλ ή ησλ εηζνδεκάησλ πνπ θέξδηδαλ νη καζεηέο 

κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν 147 μερσξηζηψλ κειεηψλ πνπ 

έγηλαλ κεηά ηελ έθζεζε ηνπ Coleman θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ην 1966. θνπφο ηεο 

έξεπλάο ηνπ ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο γηαηί ηα ζρνιεία ηεο Γεκνηηθήο θαη Μέζεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο Ζ.Π.Α., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1960 κέρξη ην 1983, δηέθεξαλ 

δξακαηηθά ζηελ πνηφηεηά ηνπο παξφιε ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ είραλ νη ζρνιηθέο ηνπο  

δαπάλεο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ψζεζε ηνλ Hanushek ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο 

ήηαλ ην φηη ηα απμαλφκελα θφζηε ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ δελ παξνπζηάδνληαλ λα έρνπλ ηα 

αλάινγα απμεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Πεγέο ηεο έξεπλαο ηνπ Hanushek (1986) ππήξμαλ 33 δηαθνξεηηθά δεκνζηεπζέληα 

επηζηεκνληθά άξζξα ή βηβιία πνπ είραλ σο εξεπλεηηθφ ηνπο αληηθείκελν ηε ζρέζε 

δαπαλψλ κε ηηο καζεηηθέο επηδφζεηο. Οη κειέηεο απηέο πεξηνξίδνληαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία 

ησλ Ζ.Π.Α. θαη θάιππηαλ φιεο ηηο εζλφηεηεο, δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο, 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαιπηηθήο θαη ζηαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 147 κειέηεο απηέο ν 

Hanushek ρξεζηκνπνίεζε σο κεηαβιεηέο εηζξνψλ ηελ αλαινγία εθπαηδεπηηθψλ/καζεηψλ, 

ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο κηζζνχο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αλαινγία ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ αλά καζεηή. Σηο κεηαβιεηέο 

απηέο ζπζρέηηζε κέζα απφ αλαιχζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο Μνληέια Δθπαηδεπηηθήο 

Παξαγσγήο (Educational Production Functions), κε ηηο εθηηκεκέλεο δαπάλεο εθπαίδεπζεο.  

Ο Hanushek απφ ηελ έξεπλα απηή θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη ηα ζρνιεία δηαθέξνπλ δξακαηηθά ζηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

 Οη βαζηθέο ζρνιηθέο δαπάλεο – κηζζνί εθπαηδεπηηθψλ, κείσζε καζεηψλ αλά 

ηάμε, πεξαηηέξσ κφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή απφθηεζε εκπεηξηψλ – δελ 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

 Αθφκα θαη εθεί πνπ ππάξρεη θάπνηα ζεηηθή ζπζρέηηζε, απηή αδπλαηίδεη φηαλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη άιινη παξάγνληεο, π.ρ. ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν. 
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Σέινο, αλαθέξεη ζηελ έξεπλά ηνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ δαπαλψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηξνχλ ηελ απφδνζε κε 

πξφηππνπο βαζκνχο επίδνζεο (standardized achievement test scores), παξφιν πνπ 

ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο πνζνηηθέο κεηξήζεηο, φπσο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή, αξηζκφο παξνπζηψλ ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία, θαηνπηλή 

θνίηεζε ζε θνιιέγηα ή παλεπηζηήκηα, βαζκφο εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιείσλ (dropout rates).  

Ο Hanushek (1997), κεηά ηελ πξψηε έξεπλά ηνπ πνπ έθαλε ην 1986, επαλεμέηαζε 

ηε βηβιηνγξαθία, δηεξεπλψληαο θαηά πφζν ηα απμεκέλα πνζά πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά. Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δηάθνξεο 

κηθξννηθνλνκηθέο θαη καθξννηθνλνκίεο αξρέο είλαη ρξήζηκεο ζε θάζε πξνζπάζεηα 

αλαζεψξεζεο ή κεηαξξχζκηζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο θαη ε αχμεζε ησλ εμφδσλ 

ζηα ζρνιεία δελ νδεγεί ππνρξεσηηθά θαη ζε θαιχηεξα καζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν 

ζπκπέξαζκα ηνπ Hanushek (1997) είλαη πσο γηα λα γίλεη νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ 

ζρνιηθψλ δαπαλψλ πξέπεη λα πξνεγεζεί αλαδηάξζξσζε, κεηαξξχζκηζε ησλ ζρνιείσλ, 

θαζψο θαη θαιχηεξε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ, δίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θίλεηξα 

ζηνπο θαζεγεηέο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη αθνινχζσο λα ηεζεί ν ζηφρνο γηα 

αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ καθξνπξφζεζκα. 

 Ζ έξεπλα ησλ Greenwald, Hedges & Laine (1996). Αξθεηνί εξεπλεηέο 

ακθηζβήηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Hanushek (1986), κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη 

κηα επαλεμέηαζε ησλ αλαιχζεσλ ηνπ απφ ηνπο Greenwald, Hedges & Laine (1996). Οη 

κειεηεηέο απηνί απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν, θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Γηαθάλεθε φηη, φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

δηάθνξεο κειέηεο (ηνπ Hanushek, 1986), ηφηε ζπγθεθξηκέλεο εηζξνέο έρνπλ νπζηαζηηθή 

ζρέζε κε ηηο εθξνέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαζεγεηή, ε 

εθπαίδεπζε ηνπ θαζεγεηή, ε εκπεηξία ηνπ, ηα κηθξά ζρνιεία θαη ν ρακειφηεξνο δείθηεο 

απφδνζεο θαζεγεηή/καζεηή, δειαδή ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαινγεί αλά 

εθπαηδεπηηθφ. 

 Ζ έξεπλα ησλ Powell & Steelman (1996). ε κηα άιιε έξεπλα νη Powell θαη 

Steelman (1996) ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ην θξάηνο γηα ην 1993 θαη θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο είραλ σο απνηέιεζκα κηα κεγάιε θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζην 

Scholastic Assessment Test (SAT) θαη American College Testing (ACT).  
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 Ζ έξεπλα ησλ Hakkinen, Kirjavainen & Uusitalo  (2003). Μηα ζεκαληηθή 

έξεπλα είλαη θαη ησλ Hakkinen et al. (2003), νη νπνίνη  εμέηαζαλ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ 

ζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ θνηηνχλ παηδηά 16-19 ρξνλψλ, θαηά ηελ πεξίνδν 

1990-1998. Υξεζηκνπνηψληαο παιηλδξνκηθή αλάιπζε ησλ εζληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηειηθψλ εμεηάζεσλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ησλ καζεηψλ απφ έλα κεγάιν δείγκα ζρνιείσλ 

ηεο Φηλιαλδίαο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ιφγσ χθεζεο νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ, 

δελ βξήθαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ζηα απνηειέζκαηα 

θακηάο εμέηαζεο. Αληίζεηα, ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απέδεημε πσο ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ε γνληθή θξνληίδα πνπ ηπγράλνπλ είραλ κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. 

 Ζ έξεπλα ηνπ Ram (2004). Ο Ram (2004) ζε έξεπλά ηνπ ζηηο Ζ.Π.Α., εμέηαζε 

ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ζρνιηθέο δαπάλεο θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη κε ηα δηθά ηνπ απνηειέζκαηα ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε. Σα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλάο ηνπ ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο γλσζηήο ζηελ Ακεξηθή εμέηαζεο 

SAT (Student Achievement Test), παίξλνληαο ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. 

Ο Ram ρξεζηκνπνίεζε κηαλ εμίζσζε απιήο επίηεπμεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο (simple 

achievement production function) γηα ζθνπνχο παιηλδξνκηθήο αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά γηα ηελ πεξίνδν απφ 1986-97 κέρξη θαη 

1992-93. Ζ έξεπλα έδεημε πσο πέξαλ ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 

έρνπλ θαη ε κφξθσζε ησλ γνληψλ, ην πνζνζηφ ησλ Αθξνακεξηθάλσλ πνπ παξαθάζνληαη 

ζηελ εμέηαζε, ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη κέιε ζπληερληψλ ή θαηέρνπλ ηα 

αλάινγα πξνζφληα θαη ν θξαηηθφο (πνιηηεηαθφο) έιεγρνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Ram (2004) ήηαλ φηη νη ζρνιηθέο 

δαπάλεο έρνπλ ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηε βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά, ελψ 

ζηε γιψζζα, αλ θαη ζεηηθή ε ζπζρέηηζε, είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε. ηε κέηξεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ SAT (πνπ πεξηιακβάλεη ηα δχν πην πάλσ καζήκαηα), ε έλδεημε 

ζπζρέηηζεο ήηαλ ζεηηθή κε πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Σέινο, αλ θάπνηνο εμέηαδε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ SAT, ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ζρνιηθέο 

δαπάλεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ. 

 Ζ έξεπλα ησλ Haegeland, Raaum & Salvanes (2012). ε άιιε έξεπλα νη 

Haeageland et al. (2012), ρξεζηκνπνηψληαο παιηλδξνκηθή αλάιπζε θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ, έδσζαλ δηαθνξεηηθφ 
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απνηέιεζκα ζηε ζπζρέηηζε ησλ δαπαλψλ κε ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. Ο ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο είλαη λα δηαπηζηψζνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ ζρνιηθψλ δαπαλψλ πάλσ ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ ησλ 16ρξνλσλ καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηε Ννξβεγία. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπλνιηθή δαπάλε αλά καζεηή παξά ζηε 

δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία θαζεγεηήο/καζεηήο. Ζ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ 

γίλεηαη κε ην κνληέιν ησλ δχν ζηαδίσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (standard two stage least 

squares model), φπνπ ηα ζρνιεία ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε απηά πνπ μνδεχνπλ 

πεξηζζφηεξα ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηνπο κε ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, ηα νπνία 

θνξνινγνχληαη, θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ ηέηνηεο πεγέο εηζνδεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ πσο ηα ρξήκαηα γεληθά ζηα ζρνιεία δελ επεξεάδνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ.  Όκσο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθά 

ρξήκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο θνξνινγίεο ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, ηφηε ε 

αλάιπζε δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 

ησλ καζεηψλ. ηελ έξεπλα ζεκεηψλεηαη ελδεηθηηθά φηη κηα αχμεζε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ 

θαηά US $ 1500 (ή 10,000 Ννξβεγηθέο. Κνξψλεο) αλά καζεηή έρεη αχμεζε ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπ θαηά 0,219 βαζκνχο (ζ. 604). 

εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Έξεπλεο γηα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, γξαθεηαθφ εμνπιηζκφ, ηερλνινγία θαη πιεξνθνξηθή, 

ζέξκαλζε/θιηκαηηζκφ θαη βειηηψζεσλ/ ζπληεξήζεσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ/αηζνπζψλ 

Ζ έξεπλα ησλ Jones & Zimmer (2000). ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ζεκαληηθή είλαη ε έξεπλα ησλ Jones & Zimmer (2000), νη νπνίνη επηθεληξψζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα αζθαιέο, 

θαζαξφ θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα κε πνιινχο ηξφπνπο. Όπσο αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο, ηα πνιππιεζή 

ζρνιεία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο 

ησλ καζεηψλ θαη ζπλεπψο ζηε κείσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ρξφλνπ (Rivera-Batiz & Marti, 

1995). πλερίδνληαο, νη Jones & Zimmer (2001) ηνλίδνπλ φηη έλα ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη 

ζε αλαθαίληζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αξλεηηθή ςπρνινγία θαη πγεία ησλ καζεηψλ, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ επίδνζή ηνπο  (Carnegie Foundation, 

1988).  Δπίζεο, ζεσξνχλ ηα αζθαιή, θαζαξά, ειεγρφκελα, θαηλνχξηα θαη αλαθαηληζκέλα 

παιαηά ζρνιεία, παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε δηάθνξνπο 
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ηξφπνπο. Οη ίδηνη κειεηεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο εμηζψζεηο θαη κε 

ηε ρξήζε αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ησλ ζπλεζηζκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ( Ordinary 

Least Squares Regression Analysis), απέδεημαλ πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

νξηαθή αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο επέλδπζεο ζηα ζρνιεία θαη ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Έηζη, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θεθάιαην, φπσο έρεη πην πάλσ 

νξηζζεί, είλαη κηα απφ ηηο δσηηθέο εηζξνέο ζηελ παξαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε. 

  Ζ έξεπλα ησλ Glewwe, Hanushek, Humpage & Ravina (2011). Σν 2011 

νη Glewwe et al (2011), ζε κεηα-αλάιπζε πνπ δηεμήγαγαλ, έιεγμαλ φιεο ηηο κειέηεο πνπ 

είραλ δεκνζηεπζεί απφ ην 1990 κέρξη ην 2010 ηφζν ζηε βηβιηνγξαθία ηεο εθπαίδεπζεο φζν 

θαη ηεο νηθνλνκίαο, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ππήξραλ, ηα ζπγθεθξηκέλα 

εθείλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ έξεπλα θάιπςε αξρηθά 9,000 κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, απφ ηηο νπνίεο κφλν 79 θξίζεθαλ φηη 

πιεξνχζαλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ έζεζαλ νη εξεπλεηέο. Αθνινχζσο, ρξεζηκνπνηψληαο 

νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο, νη κειέηεο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 43, αθνχ αμηνινγήζεθαλ σο 

πςεινχ επηπέδνπ κειέηεο. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο αλάιπζεο, 

φπσο Randomized Controlled Trial (RCT), Difference in Differences (DD) Regression, 

Regression Discontinuity Design (RDD) θαη Ordinary Least Squares (OLS).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, θαηά ηελ νπνία 

κειεηήζεθαλ 79 κειέηεο, θαηέδεημαλ φηη ε πην ζπρλή επηξξνή ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, πξνέξρεηαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία (60 εθηηκήζεηο απφ 21 δηαθνξεηηθέο 

κειέηεο). Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηεηξάδηα εξγαζηψλ 

απμάλνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα, αλαθέξνπλ επίζεο φηη ε 

επαξθήο πνζφηεηα γξαθείσλ, ηξαπεδηψλ, θαξεθιψλ απμάλνπλ ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα 

ζηα δηαγσλίζκαηα. Όζνλ αθνξά ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζπλαθή πιηθά, είλαη ιηγφηεξν 

μεθάζαξα ηα απνηειέζκαηα. Οη 18 απφ ηηο 26 εθηηκήζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο, 7 

ήηαλ ζεκαληηθά ζεηηθέο θαη 1 ζεκαληηθά αξλεηηθή. 

Πέξα απφ απηά, εξεπλήζεθε θαη ε επηξξνή ηεο παξνρήο ειεθηξηζκνχ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ  φηη ε παξνρή ειεθηξηζκνχ 

ζηα ζρνιεία απμάλεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο 

έρνπλ γεληθά ζεηηθή επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ζηα δηαγσλίζκαηα. Σέινο, νη 

θαιήο πνηφηεηαο ηνίρνη, νξνθέο θαη παηψκαηα νδεγνχλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  
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ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλάο ηνπο νη Glewwe et al. (2011) αλαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα 43 εξεπλψλ «αλψηεξεο πνηφηεηαο». πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη νη 

απνδείμεηο πνπ δείρλνπλ φηη ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηεηξάδηα εξγαζηψλ απμάλνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, είλαη αξθεηά αδχλακεο. Ζ πνηφηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ ζξαλίσλ, 

ησλ ηξαπεδηψλ θαη ησλ θαξεθιψλ είλαη δπλαηφλ λα απμήζνπλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα πνχ αθνξνχλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ζρέζε απηή είλαη αδχλακε. Σα λέα 

απνηειέζκαηα, είλαη επίζεο δηαθνξεηηθά θαη γηα ηε ζρέζε ηεο παξνρήο ειεθηξηζκνχ θαη 

ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ε επηξξνή ηεο παξνρήο 

ειεθηξηζκνχ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ίζσο λα κελ είλαη ηφζν δπλαηή. Ίδηα 

παξακέλνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηξξνή ηεο βηβιηνζήθεο ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, αθνχ θαη ζε απηφ ην θαηνπηλφ ζηάδην νη εθηηκήζεηο είλαη νκφθσλα ζεηηθέο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ηνίρσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ζηέγεο νη έξεπλεο ησλ 

Glewwe et al. (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη νη βειηηψζεηο ζην ζρνιείν είλαη ηθαλέο λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο 

Ζ έξεπλα ησλ Gene & Smith (1979). Σν 1979 ππήξμε κηα έξεπλα κεηα-αλάιπζεο, 

ε νπνία έιεγμε 80 κειέηεο πνπ έγηλαλ κε ζέκα ζρεηηθφ κε ην κέγεζνο ηεο ηάμεο (Gene & 

Smith, 1979). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ ησλ κειεηψλ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δηαθνξψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο.  Ζ θχξηα 

δπζθνιία γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο απηήο έγθεηηαη ζην φηη ηα ζρνιεία κε δηαθνξεηηθφ 

κέγεζνο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ηάμεσλ πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζρνιεία πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε είλαη πηζαλφηεξν λα 

δηαζέηνπλ θαη ηνπο πφξνπο (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εμνπιηζκφ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηάμεσλ κε κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ε 

ςεπδαίζζεζε φηη νη νιηγάξηζκεο ηάμεηο είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ν ιφγνο ηεο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ελδέρεηαη λα είλαη νπνηνζδήπνηε άιινο, φπσο ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, ε ζηήξημε πνπ έρνπλ ζην ζπίηη θ.ά. Αληίζεηα, έλα ζρνιείν, ζην νπνίν αλάκεζα 
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ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ βξίζθνληαη πνιινί καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

κπνξεί λα βξεη επθνιφηεξε ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ καζεηψλ, δηαζέηνληαο ηάμεηο κε 

κηθξφηεξν κέγεζνο αξηζκνχ καζεηψλ. Μηα ζχγθξηζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ κε άιια 

ζρνιεία είλαη δπλαηφλ λα θαηαδείμεη φηη ηάμεηο κε κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ θέξνπλ 

ρακειφηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν βαζηθφο παξάγσλ ηνπ 

δεδνκέλνπ απηνχ ήηαλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Ζ έξεπλα STAR (1985-1990). Σν κέγεζνο ηεο ηάμεο απαζρφιεζε αξθεηέο έξεπλεο 

πνπ έγηλαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, φπσο θαη ηε δηθή καο, θαη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ 

κηα ζαθή απάληεζε ζην εξψηεκα, θαηά πφζν ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζεη ζε αηζζεηφ βαζκφ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ.  

ε πεηξακαηηθή έξεπλα, πνπ δηεμάρζεθε ζην Tennessee ησλ Ζ.Π.Α. απφ ην 1985 

κέρξη ην 1990, πην γλσζηή ζην επξχ θνηλφ σο έξεπλα STAR (Student/Teacher 

Achievement Ratio), (Tennessee State Department of Education, 1994), εκπιάθεθαλ 

11000 καζεηέο, νη νπνίνη θαηαλεκήζεθαλ ζε ηάμεηο κε αξηζκφ 13 κέρξη 17 αηφκσλ, θαη ζε 

ηάμεηο 22 κέρξη 26 αηφκσλ. Σν πείξακα εθαξκφζηεθε ζε ζρνιεία πνπ εξγνδνηνχζαλ 

επαξθή αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη είραλ επηπιένλ ρψξνπο γηα βειηηψζεηο. Σα ζηνηρεία απηά 

θαηαγξάθεθαλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξνπζηάζηεθαλ 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο καζεηψλ, γεγνλφο πνπ ψζεζε θαη άιιεο 

πνιηηείεο ζηηο Ζ.Π.Α. λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ καζεηψλ αλά ηάμε. πγθεθξηκέλα, 

ζεκαληηθά απμεκέλεο βειηηψζεηο παξνπζίαζαλ νη καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, απφ 

ηελ Α΄ κέρξη ηελ Γ΄ ηάμε, νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ κεηνλφηεηεο, θαζψο θαη νη 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα.  

Ζ έξεπλα ησλ Whitehurst & Chingos (2011). Άιιεο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ην 

κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είραλ δηαηππψζεη θαη 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο,  φπσο ζηελ πεξίπησζε εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζηελ 

Καιηθφξληα, Φιφξηληα θαη  Κνλέθηηθαη ησλ Ζ.Π.Α. ην 1996 θαη εμεηάζηεθαλ απφ ηνπο 

Whitehurst & Chingos, (2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1996 ε Καιηθφξληα ζέζπηζε έλα πξφγξακκα ζε φιε ηελ 

πνιηηεία γηα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο θαηά δέθα 

καζεηέο αλά ηάμε, δειαδή απφ 30 ζε 20. Ζ αχμεζε ζηνπο βαζκνχο ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεχηεξεο ηάμεο ππεξέβε ην 90% ην 1998, αιιά ε αχμεζε ζηνπο βαζκνχο ζην λεπηαγσγείν 
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θαη ηελ ηξίηε ηάμε δελ ππεξέβαηλε ην 90% κέρξη ην 2000. Απηή ε θιηκάθσζε ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο πξνζέθεξε επθαηξίεο ζε 

εξεπλεηέο, γηα λα κειεηήζνπλ ηηο επηδξάζεηο πνπ είρε (Whitehurst & Chingos, 2011). 

Ζ έξεπλα ηνπ Krueger (1999). Ο Krueger (1999) ζε έξεπλα κεηα-αλάιπζεο πνπ 

δηελήξγεζε ζηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο STAR πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ θαηέιεμε ζηα πην 

θάησ ζπκπεξάζκαηα: 

1. Καηά κέζν φξν ε επίδνζε ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηά 4 εθαηνζηεκφξηα 

(percentile points), ηνλ πξψην ρξφλν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε κηθξέο ηάμεηο. 

2. Αθνινχζσο, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηά 1 εθαηνζηεκφξην ζε θάζε 

επφκελε ρξνληά. 

3. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειάρηζηα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

4. Σν κέγεζνο ηεο ηάμεο έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλφηεηεο θαη ζε απηνχο πνπ πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ γεχκα. 

Ζ έξεπλα ησλ Jepsen & Rivkin (2009). Οη Jepsen θαη Rivkin, (2009) έθαλαλ κηα 

εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε γηα λα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηφζν ηεο κείσζεο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο φζν  θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ έξεπλά ηνπο βξήθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, πνπ ήηαλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζίαζε ε έξεπλα STAR.  Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ λέσλ κε πξνζνληνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά θαη ζηάζεθε ηθαλή λα 

κεηψζεη ηελ αχμεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο πνπ 

θαηέιεμαλ ζε κηθξφηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε λένπο κε πξνζνληνχρνπο θαη άπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δελ σθειήζεθαλ θαζφινπ, αθνχ ζεκεηψζεθε δεκηά ζηελ επίδνζή ηνπο απφ 

ηελ απεηξία ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν ήηαλ δειαδή  θαη ην φθεινο πνπ απέθηεζαλ 

ζηελ επίδνζή ηνπο θνηηψληαο ζε κηθξφηεξε ηάμε. 

 Ζ έξεπλα ησλ Konstantopoulos & Chun (2009). Ο Konstantopoulos θαη Chun 

(2009), ρξεζηκνπνηψληαο επίζεο ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα STAR θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη φινη νη καζεηέο πνπ αξρηθά θνηηνχλ ζε ηάμεηο κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ 

σθεινχληαη ζεκαληηθά θαη επηηπγράλνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηηο 

επφκελεο ρξνληέο ηεο θνίηεζήο ηνπο. 
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Έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ειηθίαο θαη ηφπνπ θαηνηθίαο  

Ζ έξεπλα ηνπ Kallock (1998). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηνπ Kallock 

(1998), ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα βξεη έλα ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνβιέςεη ηελ επίδνζε θαη εηδηθφηεξα ηνλ βαζκφ επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Washington. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πεξίπνπ δεθαεπηά ρηιηάδεο 

παξαηεξήζεηο, γηα λα βξεζεί ε ζρέζε παξαγφλησλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, νη βαζκνί ζην 

ιχθεην, ν ηφπνο θαηνηθίαο θαη νη βαζκνί ζηα καζεκαηηθά, κε ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν θαίλεηαη λα είλαη ην γεγνλφο φηη ε ειηθία ησλ καζεηψλ δελ έρεη θαλέλα 

ξφιν ζηελ επίδνζε ηνπο, αθνχ ε κεηαβιεηή βξέζεθε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή.  Όιεο νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο θαηαιακβάλνπλ έλα κεξίδην ζηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ ησλ 

καζεηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηειηθά έλα γξακκηθφ κνληέιν, κηα θαη νη δηάθνξεο κνξθέο κνληέισλ (π.ρ. ινγάξηζκνη) 

πνπ εμεηάζζεθαλ έδσζαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. 

Οη έξεπλεο ησλ Arnot, David & Weiner (1999)˙ Teese, Davies, Charlton & 

Polesel (1995). Σν εξεπλεηηθφ απηφ εξψηεκα, δειαδή ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο θπξίσο ζηηο αγγινζαμνληθέο 

ρψξεο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ κέζα απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

άξρηζε λα δηαπηζηψλεηαη πσο ηα αγφξηα εκθάληδαλ νινέλα θαη πην κεησκέλεο επηδφζεηο 

ζηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο (Arnot, David, & Weiner,1999).  

ηε Μεγάιε Βξεηαλία,  εμεηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Δπηηξνπήο Ίζσλ Δπθαηξηψλ (Equal Opportunities Commission) κε ηίηιν: «Δθπαηδεπηηθέο 

Μεηαξξπζκίζεηο θαη Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηελ Δθπαίδεπζε», θαζψο θαη έγηλε αλαζθφπεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γξαθείνπ γηα ηα Κξηηήξηα ζηελ Δθπαίδεπζε (Office for Standards in 

Education) (Arnot, David, & Weiner,1999). Γηαπηζηψζεθε φηη νη επηδφζεηο ησλ θνξηηζηψλ 

ζε δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο παξνπζίαδαλ ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε  απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα θνξίηζηα φρη κφλν παίξλνπλ θαιχηεξνπο 

βαζκνχο ζην ζρνιείν θαη κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ζε 

καζήκαηα πνπ ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά «αλδξηθά», αιιά ζεηηθά αμηνινγείηαη θαη ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηξηψλ πνπ κέλνπλ ζην ζρνιείν κεηά ηα 16 ηνπο ρξφληα ή 

ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. Παξφκνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

έξρνληαη θαη απφ ηελ Απζηξαιία (Teese, Davies, Charlton, & Polesel, 1995). 

 

Αν
δρ
έα
ς Σ

. Σ
τυλ
ιαν
ού



59 

 

Οη έξεπλεο ησλ Κάηζηθα & Καββαδία (2000)˙ Μαξαγθνπδάθε (2002)˙ 

ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ (1997)˙ Φάιηε, Γειεγηάλλε & αθθά (2007). Αλαδεηψληαο 

ηέηνηα δεδνκέλα θαη ζηελ Διιάδα, έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ ηα αγφξηα ζην ζρνιείν, κηα δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο  θαη ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 

(Κάηζηθαο θαη Καββαδίαο, 2000 Φάιηε, Γειεγηάλλε & αθθά, 2007). Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη φηη ηα θνξίηζηα απνηεινχλ πιένλ ηελ πιεηνςεθία ηφζν ζηα Γεληθά Λχθεηα 

φζν θαη ζηα Παλεπηζηήκηα (Μαξαγθνπδάθε, 2002˙ ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 1997). 

Έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (Κ.Ο.Δ.) ησλ 

καζεηψλ 

Ζ έξεπλα ησλ Walstad & Soper (1989). Ζ έξεπλα απηή έξρεηαη λα ζπλδξάκεη 

ζηελ φιε πξνζπάζεηα, εμεηάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ην επίπεδν ηεο επίδνζεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Καηέδεημε φηη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ ήηαλ ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ. Γηαθάλεθε, επίζεο, φηη κηα 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή απνηειεί θαη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο, αθνχ νη ηάμεηο πνπ 

δηαθξίλνληαλ απφ κεζαία θαη πςειά εηζνδεκαηηθά επίπεδα καζεηψλ παξνπζίαδαλ 

πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο απφ ηηο ηάμεηο πνπ νη καζεηέο ηνπο πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο 

κε ρακειά εηζνδεκαηηθά επίπεδα. 

Ζ έξεπλα ησλ Payne & Biddle (1999). ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Γεχηεξεο Γηεζλνχο Μαζεκαηηθήο Μειέηεο (Second International Mathematics Study – 

SIMS), νη Payne & Biddle (1999) αλέθεξαλ φηη, αλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

(Ζ.Π.Α.) αληηπξνζσπεχνληαλ κφλν απφ ζρνιεία ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

(Κ.Ο.Δ.), ηφηε ζα ήηαλ ε δεχηεξε ρψξα ζε θαηάηαμε κεηαμχ 23 άιισλ θξαηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα SIMS. Δπίζεο, αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα απνηειέζκαηα ζρνιείσλ 

κε πςειφ Κ.Ο.Δ., νη Ζ.Π.Α. ζα θαηαηάζζνληαλ κφιηο πην πάλσ απφ ηε Νηγεξία θαη ηε 

νπαδίιαλη (Swaziland), ρψξα ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. 

Ζ έξεπλα ησλ Binkley & Williams’ (1996). Παξφκνηα κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Payne & Biddle (1999) ππήξμαλ θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Binkley & 

Williams’ (1996), ε νπνία εζηηάζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο Γηεζλνχο 

Έλσζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δπηδφζεσλ (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement (IEA). πγθεθξηκέλα, απφ ηελ έξεπλα απηή 

δηαθάλεθε φηη νη νκάδεο καζεηψλ κε ρακειφ επίπεδν θηψρεηαο έθεξαλ θαιχηεξα 
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απνηειέζκαηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα καζεηψλ κεηαμχ ησλ άιισλ 32 ρσξψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ηελ I.E.A. Δπίζεο, νη νκάδεο πνπ είραλ πςειφ επίπεδν θηψρεηαο πέηπραλ 

πνιχ πην ρακειέο επηδφζεηο απφ απηέο πνπ έθεξαλ νη νκάδεο πνπ είραλ ρακειφ επίπεδν 

θηψρεηαο.  

Οη έξεπλεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο ησλ Ζ.Π.Α. (2001a)˙ Klein, Hamilton, 

McCaffey & Stecher (2000). Σν Σκήκα Δθπαίδεπζεο ησλ Ζ.Π.Α. (The U.S. Department 

of Education), δηεμήγαγε ηελ έξεπλα “The Longitudinal Evaluation of School Change and 

Performance (LESCP) in Title I schools” (2001a), γηα λα εξκελεχζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ Title I. Σα πην ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

εζηηάδνπλ ζην φηη ηφζν ε αηνκηθή φζν θαη ε ζρνιηθή θηψρεηα είραλ αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη νη καζεηέο, πνπ θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία κε ηα πην πςειά 

πνζνζηά θησρψλ καζεηψλ, απέδσζαλ αξρηθά πνιχ άζρεκα ζηηο εμεηάζεηο ηεο Αλάγλσζεο 

θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ. Αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηελ έξεπλα LESCP θαηέδεημε θαη ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Stanford ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηελ Αλάγλσζε κεηαμχ 

2000 καζεηψλ πνπ αλήθαλ ζην επίπεδν πέληε πνπ δηεμήρζε ζην Σέμαο (Klein, Hamilton, 

McCaffey & Stecher, 2000).    

Οη έξεπλεο ησλ Webster, Young & Fisher (1999). ε κειέηε κε αληηθείκελν ηε 

δηεζλή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο Μαζεκαηηθήο θαη 

Δπηζηεκνληθήο Μειέηεο (Third International Mathematics and Science Study –TIMSS) ζε 

αγγιφθσλεο ρψξεο, νη Webster, Young & Fisher (1999) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ζηελ Απζηξαιία θαη ζηηο Ζ.Π.Α. ε δηαθνξά ζηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο ειάρηζηα κπνξνχζε 

λα εξκελεπζεί απφ ην θχιν θαη ην Κ.Ο.Δ. ησλ καζεηψλ. Ζ αλάιπζε ηνπ Σκήκαηνο 

εθπαίδεπζεο ησλ Ζ.Π.Α (The U.S. Department of Education’s, 2000) ησλ ίδησλ 

απνηειεζκάησλ απνθάιπςε φηη ηα αγφξηα έθεξαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα θνξίηζηα ζε 

3 απφ ηηο 25 ρψξεο πνπ αλήθαλ ζην ηέηαξην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζε 8 απφ ηηο 39 ρψξεο 

πνπ αλήθαλ ζην φγδνν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζε 18 απφ 21 ρψξεο, πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θνίηεζήο ηνπο ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Ζ έξεπλα ησλ Tremblay, Ross & Berthelot (2001). Μηα επίζεο πνιχ ζεκαληηθή 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά, κέζσ ηεο νπνίαο εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο 

πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην Ontario 

(Tremblay et al., 2001). Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαλ απφ ην γξαθείν Διέγρνπ Πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Ontario (Ontario's Education Quality and Accountability Office), ην 

νπνίν δηεμήγαγε ηελ έξεπλα ζε πεξίπνπ 129.000 καζεηέο ζε πεξηζζφηεξα απφ 3.700 
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ζρνιεία ην 1997. Δπηρεηξήζεθε λα βξεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, ηε 

γεηηνληά ηνπο (θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε), ην ζρνιείν ηνπο, αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ ζηνηρεία ηα νπνία καξηπξνχλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο ησλ θαζεγεηψλ, ησλ ηάμεσλ (άλεζε ρψξνπ θαη αηζζεηηθή), 

ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ καζεηψλ, θαη ησλ ζρνιείσλ γεληθφηεξα, ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, νη επηδφζεηο ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ θαιχηεξεο απφ απηέο ησλ αγνξηψλ 

θαη νη καζεηέο απφ πςειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζέζεηο είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. 

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ ελδείμεηο φηη καζεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο ζε κηθξφηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνί λα επηηχρνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο 

αξγφηεξα. 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαπάλσ έξεπλα (Tremblay et al.,2001)  

πξνέξρνληαλ απφ δχν πεγέο. Ζ πξψηε πεγή αθνξά έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

εξσηεκαηνιφγηα ην 1997 απφ ην γξαθείν ειέγρνπ πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ontario θαη ε δεχηεξε ζε δεκνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ Καλαδά ην 1996. Μαζεηέο κε ειιηπή ζηνηρεία απνθιείζηεθαλ 

απφ ηελ έξεπλα, πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 115.712 καζεηέο απφ 6.929 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη 3.285 ζρνιεία. Σα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αθνινχζεζε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνιπεπίπεδεο παιηλδξφκεζεο (multilevel regression). Μεξηθνί απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη θαη νη αθφινπζνη: θχιν, αξηζκφο βηβιίσλ ζην 

ζπίηη, ππνινγηζηήο ζην ζπίηη, ραξαθηεξηζηηθά θαζεγεηψλ, εκπεηξία θαζεγεηψλ, 

πεξηβάιινλ ηάμεο, αξηζκφο καζεηψλ ζηελ αίζνπζα, πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο, 

πεξηβάιινλ ζρνιείνπ, αξηζκφο καζεηψλ ζην ζρνιείν, πεξηνρή δηακνλήο, θ.ά. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηρεηξήζεθε λα απνκνλσζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ Ontario. εκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα θαηέρεη ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο, ελψ, αληίζεηα, ε πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. Παξάγνληεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο δείρλνπλ λα είλαη ζεκαληηθνί, ελψ επίζεο θαζνξηζηηθή είλαη θαη ε εκπεηξία 

ησλ θαζεγεηψλ ζηε δηδαζθαιία. Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε 

παξνπζηάδνπλ ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ νη καζεηέο, γηα λα απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο 

(παξάγνληαο πνπ κειεηήζεθε πνιχ γεληθά ζηελ έξεπλα). 

Ζ έξεπλα ησλ Ludwig & Miller (2007). Οη Ludwig & Miller (2007) 

επηθεληξψζεθαλ ζην πξφγξακκα Head Start, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε Ακεξηθάλνπο 

καζεηέο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 
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πνηφηεηαο δσήο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην 1965, απνθαζίζηεθε φπσο δπζπξαγνχζεο θνηλφηεηεο, κε πνζνζηφ 

θηψρηαο πάλσ απφ 59.2%, ιάβνπλ ζηήξημε γηα ζχληαμε θαη ππνβνιή αίηεζεο ζην 

πξφγξακκα. Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

ζηήξημεο, ε νπνία απνηέιεζε θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ αλάιπζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, αθελφο ζην θαηά πφζν νη δπζπξαγνχζεο θνηλφηεηεο ζπκκεηείραλ ηειηθά 

ζην πξφγξακκα θαη αθεηέξνπ ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα 

επεξέαδε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε πνιηηηθή ζηήξημεο πνπ 

εθαξκφζηεθε είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δπζπξαγνπζψλ θνηλνηήησλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξφγξακκα. Βξέζεθε, επίζεο, φηη ην 

πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο ησλ παηδηψλ, ελψ, ηέινο, 

πξνέθπςαλ ελδείμεηο φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθή επίδξαζε θαη ζην θαηά πφζν νη 

καζεηέο απεθνίηεζαλ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζαλ πηπρηαθέο 

ζπνπδέο. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο εθπαίδεπζεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο αληηθαηνπηξίδεη θαη ηε ζεκαζία πνπ 

απνδίδεηαη απφ ηηο ρψξεο απηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζπλνιηθέο απηέο δαπάλεο 

απνηεινχλ κέηξν ζχγθξηζεο θαη ζπδήηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαθξίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ εθπαίδεπζε σο κε ειεχζεξν αγαζφ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ζηελφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ έλα θξάηνο ζηνπο πνιίηεο ηνπ. 

Τπάξρεη, ινηπφλ, έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε απφ ηνπο θνξείο πνπ αζθνχλ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά πφζνλ νη δαπάλεο (επέλδπζε) πνπ αθηεξψλνληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε απνδίδνπλ ην κέγηζην απνηέιεζκα. Οη κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλά καο, δελ είλαη παξά έλα ρξεκαηηθφ θφζηνο, πνπ επσκίδεηαη 

ην θξάηνο  ζηα πιαίζηα  ηεο άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ πνιηηηθήο.  

πλεπψο, είλαη επλφεην λα καο ελδηαθέξεη άκεζα ην θφζηνο απηφ θαη ζα πξέπεη λα 

γίλεη γλσζηφ ην χςνο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ δαπαλψλ, ην πψο απηφ θαηαλέκεηαη ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ην πψο ππνινγίδεηαη, γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα 

πιήξε εηθφλα ζπγθξηηηθά γηα ηα ρξφληα πνπ εμεηάδεη ε έξεπλά καο. Όια απηά ζα είλαη 
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δπλαηφλ λα  αληηπαξαβάιινληαη κε ηηο δαπάλεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ καο πζηήκαηνο, φπσο εθθξάδεηαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο εκθάζεηο ζηε 

ζχγρξνλε εξεπλεηηθή αηδέληα ζηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο πηπρήο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Καηά ηνλ Psacharopoulos (1996), ζηνηρεία γηα ην θφζηνο θαη ηα νθέιε κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αμηνινγήζεηο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζε έλα Δθπαηδεπηηθφ 

χζηεκα. Ζ γλψζε γηα νηηδήπνηε ζε ζρέζε  κε ην θφζηνο είλαη ην πξψην  ζηάδην ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο απηνχ. ηελ εθπαίδεπζε ηδηαίηεξα ε γλψζε απηή θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε απφ κηα δξαζηεξηφηεηα 

δελ είλαη δεδνκέλα θαη εκθαλψο κεηξήζηκα (Fielden & Pearson, 1989).  

Σν θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη θάζε θφζηνο παξαγσγήο, απνηέιεζε 

αληηθείκελν ηεο κηθξν-νηθνλνκίαο. Αθνξά ζην θφζηνο ησλ αλζξψπηλσλ, ησλ πιηθψλ θαη 

ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο ζε θάζε αγαζφ 

θαη ππεξεζία θαη έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο.  Σν ρξεκαηηθφ θφζηνο (money cost) αθνξά ζην 

θφζηνο ζε ρξήκα ησλ εηζξνψλ (πφξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή αγαζνχ. 

Γηα ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη γηα ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δαπαλψλ αζρνιήζεθαλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο Νενθιαζηθήο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, πνιινί 

εξεπλεηέο (Becker, 1964˙ Schultz, 1961).  Μηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θφζηνπο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε θφζηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αθνξά ζην άκεζν ή δηαξθέο θαη ζην έκκεζν ή θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο. Σν 

άκεζν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηα έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλφηεξα θαη αθνξνχλ 

δαπάλεο γηα πιηθά θαη ππεξεζίεο, πνπ θέξλνπλ άκεζα θαη βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα. 

Σν έκκεζν θφζηνο αθνξά ζηελ αγνξά θηεξίσλ θαη θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ 

νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα απνιακβάλνληαη γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζπλήζσο πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο. 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 1 πην θάησ, είλαη ην άζξνηζκα: 

(α) Σνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο (private cost), δειαδή ηνπ ρξεκαηηθνχ θφζηνπο  

πνπ αθνξά δίδαθηξα, αγνξά βηβιίσλ, πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ 

θφζηνπο επθαηξίαο ηνπ αηφκνπ (ηεθκαξηφ), πνπ επσκίδεηαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη  
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(β) Σνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο (social cost), πνπ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ρξεκαηηθνχ 

θφζηνπο, φπσο νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηξέρνπζεο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αγνξά βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ, δαπάλεο 

αλάπηπμεο, φπσο θαη ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ηνπ θξάηνπο.  

Σφζν ην θνηλσληθφ, φζν θαη ην ηδησηηθφ θφζηνο, πνπ απνηεινχλ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο, ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ην άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο. Ο ιφγνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ ζε θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο 

αλαθέξεηαη σο κέζν θφζηνο ή θφζηνο αλά ζπνπδαζηή (average cost, cost per student). Γηα 

ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην 

ελαιιαθηηθφ θφζηνο ή θφζηνο επθαηξίαο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

πξαγκαηηθνχο πφξνπο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία (Sugden & Williams, 1990). 

χκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, ην θφζηνο επθαηξίαο είλαη επξχηεξε έλλνηα 

ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηηθφ ή ινγηζηηθφ θφζηνο. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη κε θαζαξέο 

ρξεκαηηθέο δαπάλεο, ηηο νπνίεο, φκσο, ζπλππνινγίδεη, φπσο ην  δηαθπγφλ εηζφδεκα ηνπ 

ρξφλνπ ησλ θνηηεηψλ, δειαδή ην εηζφδεκα πνπ ράλεηαη, αλ εξγάδνληαλ θαη δελ 

θνηηνχζαλ, ην θφζηνο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ην θφζηνο απφ εζεινληηθέο εξγαζίεο.  

ε ζπλέρεηα κε ηα πην πάλσ, ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην 

Ηδησηηθφ θαη Κνηλσληθφ Κφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ. 

Πίλαθαο 1. 

 Ιδηωηηθό θαη Κνηλωληθό Κόζηνο 

πλνιηθφ θφζηνο Κνηλσληθφ θφζηνο Ηδησηηθφ θφζηνο 

Άκεζν 
Μηζζνί εθπαηδεπηηθψλ 

Γίδαθηξα, αγνξά βηβιίσλ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  
Άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο γηα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο 

Γαπάλεο γηα βηβιία θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Έκκεζν 
Σεθκαξηφ Δλνίθην 

Γηαθπγφλ Δηζφδεκα 

(Κφζηνο επθαηξίαο) 
Γηαθπγφλ Δηζφδεκα 

(Κφζηνο επθαηξίαο) 

              Πεγή: Woodhall (1992, πηλ. 1, ζ.19)  
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Ο Levin (2001) αλαθέξεη φηη ζηηο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο επθαηξίαο, κε δεδνκέλν φηη ππάξρεη θαη ζεκαληηθφ θφζηνο 

επθαηξίαο ρακέλνπ παξαγσγηθνχ νθέινπο, φηαλ θάπνηνο δέρεηαη εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε αληί λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα άιιε παξαγσγηθή εξγαζία. 

ην επφκελν ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο δαπάλεο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ. 

Γαπάλεο εθπαίδεπζεο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ 

Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζηελ παξνπζίαζε ηεο Θ.Α.Κ. νη δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ, αιιά θαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηηο δαπάλεο ηεο εθπαίδεπζεο. εκεηψλεηαη φηη ε 

εθπαίδεπζε πέξα απφ ηηο παηδαγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο, πνπ αζθεί 

ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία, έρεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ην εηζφδεκα θαη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ, αιιά θαη κε ηε δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε ζηνλ θφζκν, ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, δηφηη ζεσξείηαη φηη απηή ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ θαη, παξάιιεια, επηδξά ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, 

απμάλεη ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ ζπρλά ππνζηεξίδεηαη φηη πεξηνξίδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο γηα φινπο.  

χκθσλα κε κειέηε ηνπ δηθηχνπ «Δπξπδίθε» κε ηίηιν «Υξεκαηνδφηεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε», πνπ δηελεξγήζεθε ην 2013 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε ελλέα απφ ηα 27 θξάηε - κέιε ζεκείσζε 

πηψζε απφ ην 2010. ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη νη ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία, ηε Ληζνπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία επεξέαζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο θαη νη πεξηθνπέο μεπέξαζαλ ην 5%, ελψ 

ζε Δζζνλία, Πνισλία, Ηζπαλία θαη θνηία ππήξμε κείσζε κεηαμχ 1% θαη 5%.  

Παξάιιεια, ζηελ Απζηξία, ηε Γαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Μάιηα, ηε νπεδία 

θαη ηε γεξκαλφθσλε πεξηνρή ηνπ Βειγίνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε πάλσ απφ 1%.  Ζ Γεξκαλία 

θαη ε Οιιαλδία δελ παξείραλ ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα. Οη ηάζεηο ζηηο δαπάλεο γηα ηελ 

παηδεία πνηθίιινπλ ζηα ππφινηπα θξάηε - κέιε, θαζψο θάπνηα απφ απηά αξρηθά κεηψλνπλ 

ηα πνζά θαη ην επφκελν έηνο ηα απμάλνπλ θαη ην αληίζηξνθν. ηε γαιιφθσλε πεξηνρή ηνπ 

Βειγίνπ, ζηελ Κχπξν, ηε Λεηνλία, ηε Φηλιαλδία, ηε Γαιιία, ηελ Ηξιαλδία, ηε ινβελία 
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θαη ηελ Οπαιία, θαζψο θαη ζηελ Κξναηία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηελ πεξίνδν 2010-11 θαη 

κείσζε θαηά ην επφκελν έηνο. Αθξηβψο ην αληίζηξνθν έγηλε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Σζερίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο ινβαθίαο, νη νπνίεο κείσζαλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ ην 2010-11 θαη ηνλ αχμεζαλ ηελ ακέζσο επφκελε 

ρξνληά, ελψ ζηαζεξέο έκεηλαλ νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο ζηε Φιάλδξα, θαηά ηελ ελ ιφγσ 

δηεηία.  

Ζ κειέηε ηνπ δηθηχνπ Δπξπδίθε αλέιπζε ηε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ βαζκίδσλ 

ηεο εθπαίδεπζεο ζε 35 εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα. Όπσο 

πξνέθπςε, ην 2011 θαη ην 2012 νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πάλσ απφ 70% ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) κεηψζεθαλ ή πάγσζαλ ζε 11 ρψξεο (Διιάδα, Βνπιγαξία, 

Κξναηία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνξηνγαιία θαη 

Ηζπαλία). Ζ κείσζε ζηηο δαπάλεο νδήγεζε, επίζεο, ζηε κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε 10 θξάηε - κέιε: ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Κχπξν, ζηελ Δζζνλία, ζηε Γαιιία, 

ζηελ Ηηαιία, ζηε Λεηνλία, ζηε Ληζνπαλία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε Ρνπκαλία θαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηθνπή ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

πξνήιζε θαη απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπνπδαζηψλ, θάηη πνπ επίζεο απνηειεί 

απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Χζηφζν, παξακέλεη ζεηηθφ ην ζηνηρείν ηεο αχμεζεο 

ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 18 επξσπατθέο ρψξεο.  

ηελ Κχπξν, φπσο ζα πξνζέμεη θαλείο ζηνλ Πίλαθα 2 πην θάησ, ην θφζηνο ηεο 

εηήζηαο κνλάδαο αλά καζεηή/θνηηεηή παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή απμεηηθή πνξεία. Με ηνπο 

αξηζκνχο, φκσο, δελ είλαη εχθνιν θάπνηνο λα θαηαλνήζεη ζπγθξηηηθά ην χςνο ησλ 

δαπαλψλ πνπ αθηεξψλεη ε Κχπξνο ζηελ εθπαίδεπζε, γηαηί ην λεζί είλαη πνιχ πην κηθξφ ζε 

πιεζπζκφ (γχξσ ζηηο 850.000) ζε ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.   

Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο δαπάλεο γηα ηηο 27 επξσπατθέο 

ρψξεο,  πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ην 2014 αθνξνχλ ζηα έηε 

κέρξη θαη ην 2010, ηα ζηνηρεία γηα ηηο ππφινηπεο ρξνληέο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αθφκε 

δεκνζηνπνηεζεί. 
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Πίλαθαο 2. 

Σπλνιηθέο εηήζηεο δαπάλεο εθπαίδεπζεο αλά καζεηή/θνηηεηή γηα όιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο ζε κνλάδεο εθθξαζκέλεο  ζε αγνξαζηηθή δύλακε PPS (Purchasing Power 

Standards)  

Υψξα 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ (27) 

ρψξεο) 

5.674,200 5.957,900 6.238,400 6.462,800 6.502,300 6.900,100 

Κχπξνο 6.580,400 7.135,500 7.648,300 8.738,800 8.755,700 9.144,600 

          Πεγή: Δπξωπαϊθή Σηαηηζηηθή (Eurostat), 2014 

Ζ αγνξαζηηθή δχλακε (PPS), πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, απνηειεί ηερλεηή 

λνκηζκαηηθή κνλάδα, ε νπνία εμαιείθεη ηηο δηαθνξέο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο. Έηζη κε κία κνλάδα PPS αγνξάδεη θάπνηνο ηελ ίδηα πνζφηεηα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Απηή ε κνλάδα επηηξέπεη ζεκαληηθέο ζπγθξίζεηο ηνπ φγθνπ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αλάκεζα ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη πνηθίιεη  απφ 44% έσο 271% ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (27) κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ. 

ηνλ Πίλαθα 3 πην θάησ εκθαλίδνληαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Κχπξνπ σο 

πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Α.Δ.Π.).  πγθξίλνληαο ην πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο Κχπξνπ, πνπ δηαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο σο κέξνο ηνπ 

Α.Δ.Π. ηεο, κε ηνλ κέζν φξν ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ζην Α.Δ.Π. ησλ 

27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ., θαίλεηαη φηη ε Κχπξνο δηαζέηεη κεγάια πνζά ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο (Eurostat, 2014).  

Πίλαθαο 3. 

 Σπλνιηθέο εηήζηεο δαπάλεο εθπαίδεπζεο ωο πνζνζηό ζην Α.Δ.Π. γηα όιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο ζε κνλάδεο εθθξαζκέλεο  ζε αγνξαζηηθή δύλακε PPS 

Υψξα 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ (27) 

ρψξεο) 

5,04% 5,03% 4,95% 5,08% 5,41% 5,44% 

Κχπξνο 6,95% 7,02% 6,95% 7,45% 7,98% 7,92% 

 

Πεγή: Δπξωπαϊθή Σηαηηζηηθή (Eurostat), 2014 
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Σελ εξεπλεηηθή καο ππφζεζε απαζρνιεί θαηά πφζν νη  εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο 

απνδίδνπλ, επηθέξνληαο θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κε βάζε θαη ην γεγνλφο φηη 

δηαηίζεληαη κεγάια πνζά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο  θαη κάιηζηα ζε πεξηφδνπο κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, Παξάιιεια, ην νπζηψδεο εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν νη 

θνξείο πνπ αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Κχπξν πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 

επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηα ίδηα θνλδχιηα θαη αλ ζα πξέπεη λα ηα απμήζνπλ ή λα ηα 

κεηψζνπλ. πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεην ε θπβέξλεζε λα γλσξίδεη θαηά πφζν επελδχεη 

ηνπο πφξνπο απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο, έρνληαο ππφςε ηελ απφδνζε θαη ην φθεινο πνπ ζα ηεο απνδψζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.   

Οηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν 

Αθνινπζεί κηα παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν κε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε φηη αθνξά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηα Λχθεηα, 

πνπ απνηεινχλ θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. 

Ζ εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά απφ ην θξάηνο θαη ηηο  

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θξαηηθέο απνθάζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο δελ ιακβάλνληαη κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο, αιιά ζρεηίδνληαη κε δεκνζηνλνκηθά θαη 

άιια θξηηήξηα. Απφ ηελ άιιε, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πφξσλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο 

Κχπξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα κε έληνλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

απηνλνκία ηεο δηαρείξηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ή επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Έηζη, 

εθαξκφδεηαη ν «θεληξνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηα φια ηα 

ζρνιεία δαπαλάηαη, θαηά πξνζέγγηζε, ην ίδην πνζφ ρξεκάησλ απφ ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία 

αγλνεί ζπρλά ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Όινο ν ηερληθφο εμνπιηζκφο 

αγνξάδεηαη απφ ην θξάηνο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, κέζσ ησλ Σερληθψλ 

ηνπ Τπεξεζηψλ, αλαιακβάλεη θαη ηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο θαη ηηο θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο.   

Σε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη ε ηνπηθή ρνιηθή Δθνξεία, ζηελ 

νπνία ππάγεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, 

νη πξνυπνινγηζκνί ηαθηηθψλ δαπαλψλ εηνηκάδνληαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θπξίσο κε 

βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο 
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θάζε ρξφλν. Οη πξνυπνινγηζκνί αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ εηνηκάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ 

απφ ηηο ρνιηθέο Δθνξείεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη νη 

πξνηάζεηο απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη απφ εθεί ζην Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηα κειέηε θαη έγθξηζε. Οη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ είλαη έληνλα γξαθεηνθξαηηθέο θαη ρξνλνβφξεο. Ζ παξαρψξεζε πφξσλ 

ζηα ζρνιεία απφ ηελ θεληξηθή αξρή είλαη κφλν ζε είδνο θαη δελ παξέρνληαη νπνηαδήπνηε 

ρξεκαηηθά θνλδχιηα παξά έλα ειάρηζην πνζφ.   

Έηζη, ε ζρνιηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη εηζθνξέο απφ πλδέζκνπο Γνλέσλ, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ κεηαηξέπνληαη  ζε είδνο (π.ρ. αγνξά θσηνηππηθήο κεραλήο). 

Ζ ρνιηθή Δθνξεία απφ ηελ άιιε, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο  έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί νπνηνδήπνηε πνζφ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Απφ ηα πην πάλσ δηαθαίλεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ Λπθείσλ ηεο Κχπξνπ. Οη δηεπζπληέο δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα γηα 

δηαθνξνπνηεκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

Αλαγθάδνληαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο (ηαθηηθέο), ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά (ηζηνξηθφο πξνυπνινγηζκφο), ελψ νη αλαπηπμηαθέο δαπάλεο 

θαηαξηίδνληαη απφ ηε θεληξηθή αξρή. Με ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, ν δηεπζπληήο, 

ζπλήζσο, αθνχ ζπδεηήζεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ην φιν ζέκα, θαηαξηίδεη θαηάινγν 

αλαγθψλ θαη δεηά απφ ηε ρνιηθή Δθνξεία λα ζπλδξάκεη. Με ηε ζεηξά ηεο ε ρνιηθή 

Δθνξεία ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα αηηήκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε 

απηήλ θαη αθνινχζσο ηα ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα έγθξηζε θαη 

ζπκπεξίιεςε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηέινο γηα έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ. Αθνχ εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο, ηφηε κφλν δίλνληαη  επηρνξεγήζεηο ζηηο 

ρνιηθέο Δθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν δηεπζπληήο δελ δηαρεηξίδεηαη άκεζα ηνπο πφξνπο πνπ αλαινγνχλ 

ζην ζρνιείν ηνπ, αιιά εκκέζσο κπνξεί λα επεξεάζεη ην πψο ζα δηαηεζνχλ θνλδχιηα γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηα ζρέδηα ππεξεζίαο 

ηεο (Ο.Δ.Λ.Μ.Δ.Κ., 2004), νθείιεη «λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε ρνιηθή Δθνξεία γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, λα ππνβάιιεη ζε απηήλ θαη ζην Τπνπξγείν 

έγθαηξα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα ζηεγαζηηθνχ ρψξνπ, εμνπιηζκνχ ηνπ 
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ζρνιείνπ θαη εκπινπηηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ επνπηηθψλ κέζσλ, ηεο βηβιηνζήθεο, 

θ.ά».   

Ζ Μέζε Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί εμαίξεζε ζηα πην πάλσ, 

αθνχ νη πξνυπνινγηζκνί ηεο θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηε Γηεχζπλζή ηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ιεηηνπξγεί εηδηθφ ηκήκα-νκάδα πξνυπνινγηζκψλ. ηα ηέιε Ννεκβξίνπ θάζε ρνιείν 

πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαηάινγν αλαγθψλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο θαη λα ηνλ 

ππνβάιεη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ηκήκαηνο, αθνχ αμηνινγήζεη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηα ζρνιεία ηηο αλάγθεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνλδχιηα πνπ 

δηαηίζεληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ππνβάιιεη ζπλνιηθφ θαηάινγν ζηελ 

Δπηηξνπή Πξνζθνξψλ, ε νπνία, αθνχ εγθξίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο, παξαρσξεί ην δηθαίσκα 

γηα ηελ πξνθήξπμε πξνζθνξψλ.   

Οη πξνζθνξέο αμηνινγνχληαη θαη θαηνρπξψλνληαη απφ επηηξνπή πνπ ζπζηήλεη ε 

Γηεχζπλζε θαη απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Ζ  θαηαθχξσζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη 

λα ππνβιεζεί γηα ηειηθή έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή Πξνζθνξψλ. Αλάινγεο επηηξνπέο 

ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα γηα θάζε εηδηθφηεηα. Οη επηηξνπέο ζπζηήλνληαη απφ 

ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ θαζεγεηηθνχ 

ζπιιφγνπ.  Πέξα  απφ ηελ επζχλε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ θαηάινγνπ αλαγθψλ, κπνξνχλ 

νη επηηξνπέο απηέο λα πξνβνχλ θαη ζε αγνξέο απφ πξνυπνινγηζκφ πνπ δηαηίζεηαη θαηά 

απνθνπή θάζε ρξφλν ζε θάζε ζρνιείν γηα θάζε εηδηθφηεηα.  Ζ  δηαδηθαζία πξνζθνξψλ θαη 

αγνξψλ δηέπεηαη απφ εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ην πνζφ γηα 

ην νπνίν κπνξνχλ λα γίλνπλ αγνξέο ζε θάζε πεξίπησζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έξεπλά 

καο δελ πεξηιακβάλνληαη νη Σερληθέο ρνιέο θαη ηα πην πάλσ αλαθέξνληαη σο δηεπθξίληζε 

γηα ην ηη επηθξαηεί ζηε Μέζε Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα απηφ.            
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Πεξίιεςε 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνεγήζεθε, επηρεηξήζεθε ελδειερήο 

κειέηε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξνχζε ζηελ Έξεπλα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα (Δ.Δ.Α.). Απηή πεξηειάκβαλε κηαλ ηζηνξηθή αλαδξνκή κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο, θαζψο θαη κηαλ εθηελή αλαθνξά ζηα ζεσξεηηθά  

κνληέια Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ.  ηε ζπλέρεηα,  έγηλε 

κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο Δπηζηήκεο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

εηδηθφηεξα  ηεο Θεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. Αθνινχζσο, παξνπζηάζζεθε ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο θαη ε θαηάζηαζε κε ηηο δαπάλεο εθπαίδεπζεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηεο Κχπξνπ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε αλαθνξά ζηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, ηηο εθπαηδεπηηθέο ηεο δαπάλεο θαη 

ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ αθνινπζείηαη ζην λεζί. Σέινο,  

παξνπζηάζηεθαλ ηα επξήκαηα ζεκαληηθψλ εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ επίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηζξνψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ III 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Δηζαγσγή 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή χπαξμε ζρέζεσλ 

αηηίαο θαη αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη πηζαλέο αιιαγέο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ θαη ηηο αλάινγεο επηδξάζεηο ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο, έηζη ψζηε λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί. Σα ίδηα απηά εξσηήκαηα θαζνδεγνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιεγνχλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζήο ηνπο 

(Robson, 2002). 

           ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο αμηνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έξεπλαο, γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο, ησλ δεπηεξνγελψλ πεγψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έξεπλαο καο. Αξγφηεξα αλαιχεηαη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δχν θάζεσλ 

δηεμαγσγήο ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί πεξηγξαθή θαη 

επεμήγεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ αλάιπζεο, παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο θαη ε 

εμίζσζε ηεο πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, ζε μερσξηζηφ 

ππνθεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ Παγθχπξησλ 

Δμεηάζεσλ θαη ηέινο, ην θεθάιαην θαηαιήγεη κε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε ηε κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ακέζσο κεηά, εμαζθαιίζηεθε, φπσο πξνλννχλ νη θαλνληζκνί, ζρεηηθή άδεηα 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 
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ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο: Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή έξεπλαο 

χκθσλα κε ηνλ Creswell (2003), νη εξεπλεηέο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλάο 

ηνπο, ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε ηξία εξσηήκαηα: Πξψηνλ, πνηεο είλαη νη θηινζνθηθέο 

ηνπο παξαδνρέο γηα ηε γλψζε, δεχηεξνλ, πνηεο ζηξαηεγηθέο δηεξεχλεζεο ζα πηνζεηήζνπλ 

θαη ηξίην, πνηεο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη 

απαληήζεηο ζηα ηξία απηά εξσηήκαηα θαζνδεγνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα πηνζεηήζνπλ είηε ηελ 

πνζνηηθή είηε ηελ πνηνηηθή είηε ηε κηθηή πξνζέγγηζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, πξηλ αλαθεξζνχκε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, λα ηνληζηεί φηη 

ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ απνηεινχλ δεπηεξνγελή αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

αθνχ έηπραλ επεμεξγαζίαο. Φπζηνινγηθά, ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί ε πεηξακαηηθή 

έξεπλα, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλαζηαζίνπ (2005), απηή ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε 

αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ θαηλνκέλσλ. Παξφια απηά, επηιέγεθε άιιε πξνζέγγηζε θαη 

ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο καο απηήο επεμεγνχκε πην θάησ. 

χκθσλα κε ηνλ John Stuart Mill (βι. Shadish θ.ά., 2002, ζ. 6-7), γηα ηε 

δηαηχπσζε αηηησδψλ ζρέζεσλ (cause & effect relations) πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξζή δηαηχπσζε αηηησδψλ ζρέζεσλ: Χο πξψηε 

πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε κεηαβιεηή εθείλε, πνπ σο αηηία ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ρξνληθά 

ηνπ απνηειέζκαηνο (temporal precedence). Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε γηα ζπκκεηαβνιή (co-variation) ησλ επηπέδσλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, 

επνκέλσο, φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κηα κεηαβιεηή, ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη αληίζηνηρε 

κεηαβνιή ζηα επίπεδα ηεο άιιεο. Με βάζε ηελ ηξίηε πξνυπφζεζε, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα απνθιείζεη φιεο ηηο άιιεο πηζαλέο επεμεγήζεηο, πνπ αηηηνινγνχλ ηε 

ζρέζε πνπ ηζρχεη κεηαμχ ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (no confounding variables). 

Ζ ηξίηε απηή πξνυπφζεζε, πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε, κάο ππαγνξεχεη λα 

απνθιείζνπκε, κέζα απφ ηε ρξήζε πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ αλάιπζεο, άιινπο εχινγνπο 

παξάγνληεο (plausible confounders) εθηφο ησλ πηζαλψλ παξαγφλησλ (possible 

confounders), πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηελ ππφ εμέηαζε ζρέζε ηεο έξεπλαο. 

Χζηφζν, αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο ππνζηεξίδεη ν Holland (1986), ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο δελ είλαη δπλαηή ε δηαηχπσζε αδηακθηζβήηεησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ κειεηνχκε (π.ρ. βειηίσζε ηεο επίδνζεο ή ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ) απνηεινχλ ζπρλά απφξξνηα πνιιψλ  

παξαγφλησλ, θαζψο θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή 

καο γηα κε επηινγή ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο δηαδξακάηηζε θαη ην γεγνλφο φηη 

επηζεκάλζεθαλ κεηνλεθηήκαηα ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, φπσο: 

(α) Ο εξεπλεηήο, πξνζπαζψληαο λα ειέγμεη ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο έξεπλαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ ειέγρνπ ζην πείξακά ηνπ, ζα 

δεκηνπξγνχζε ηαπηφρξνλα πξνβιήκαηα εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο, αθνχ δελ ζα κπνξνχζε 

λα γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. 

(β) Με ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα ζα πξνέθππηαλ ζνβαξά δενληνινγηθά πξνβιήκαηα 

ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ν εξεπλεηήο θαη ηελ παξαβίαζε  ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (Robson, 2002). 

(γ) ηελ πξνζπάζεηα λα εμεηαζζεί θαηά πφζνλ νη πεγέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζα έπξεπε λα ππήξρε ε επρέξεηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ θάπνηα ζρνιεία θαη άιια φρη, ζεσξψληαο φηη ζα ήηαλ θαη ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο εμέηαζεο αηηησδψλ ζρέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζα ππήξρε ην θαηλφκελν ηεο άληζεο 

θαηαλνκήο πεγψλ αλάκεζα ζηα ζρνιεία, ζε θάπνηα ζρνιεία ζα πξνζθέξνληαλ 

πεξηζζφηεξεο θαη ζε άιια  ιηγφηεξεο πεγέο. Γεδνκέλεο, φκσο, ηεο  νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ δηεξρφκαζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηεο ζηελφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε 

επηινγή απηή δελ ζα ήηαλ αθελφο εθηθηή θαη απφ ηελ άιιε, ε χπαξμε ρξεκαηνδνηψλ, 

ελδερνκέλσο, λα δεκηνπξγνχζε θαη εζηθά δεηήκαηα (Oliver, 2010). 

(δ) Ζ επηινγή κηαο δηαρξνληθήο (πνιπεηνχο έξεπλαο) θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

πέξαλ ησλ πέληε ρξφλσλ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί, αθνχ ππήξρε ν ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

θαη ζα ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αλέθηθηε πξνζπάζεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή αλαθνξά, ρξεζηκνπνηήζεθε δεπηεξνγελήο αλάιπζε ζηνηρείσλ (Secondary 

Analysis), ε νπνία ζεσξείηαη θαη ε θαηαιιειφηεξε ζηελ πεξίπησζή καο.  

χκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε (2005), ε ρξήζε ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ 

ζπζρεηηζηηθφ ραξαθηήξα. Παξέρεη, φκσο, ε επηινγή απηή ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

εμεχξεζε ζρέζεσλ αηηίαο-αηηηαηνχ, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη επηηαθηηθά αλαγθαίν ζηνλ ρψξν 

απηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 
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 Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, επηιέγεθαλ λαηνπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (real world 

research), ρσξίο νπνηαδήπνηε παξέκβαζε κέζσ ηεο δηεμαγσγήο  δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηε κέζνδν απηή, 

παξνπζηάδνπκε πην θάησ κηα ζχληνκε παξνπζίαζή ηεο. 

Ζ Γεπηεξνγελήο Αλάιπζε 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα νξίδεη σο δεπηεξνγελή αλάιπζε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο εθείλεο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, πνπ ζηφρν έρεη ηε 

κειέηε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, αμηνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο άιισλ εξεπλψλ. πλνπηηθά, είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζεί φηη ν φξνο απηφο 

εκπεξηθιείεη κηα ζεηξά απφ παξαδνρέο, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ζπδεηήζεσλ θαη λέσλ 

πξνβιεκαηηζκψλ, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα λέεο ηνπνζεηήζεηο (Heaton, 2004).  

ην ζεκείν απηφ είλαη θαιφ λα δηαζαθεληζηεί φηη ε δεπηεξνγελήο αλάιπζε 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε κεηα – αλάιπζε, αθνχ ε ηειεπηαία ζηεξίδεηαη ζε αλαιχζεηο θαη 

επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Αληίζεηα, ζηε δεπηεξνγελή αλάιπζε 

ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί επζχο εμαξρήο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ρσξίο λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ πξνεγεζείζα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ζρεηηθέο έξεπλεο 

πνπ πξνεγήζεθαλ.  

ε ζπλάξηεζε κε ηα πην πάλσ, ζεκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην ζέκα πνπ αθνξά ζην 

είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κειεηψληαη θαηά ηε δεπηεξνγελή έξεπλα. χκθσλα κε ηε 

Heaton (2004), απαξαίηεηε είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηα 

ηεθκήξηα. Σα πξψηα αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί θαη παξαρζεί κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κεζνδνινγηθά αμηνινγεκέλν, αμηνπνηεκέλα απφ πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο. Σα δεχηεξα απνηεινχλ απνηέιεζκα μέλσλ πξνο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ζηφρσλ, ηα νπνία, φκσο, ζηάζεθαλ ηθαλά λα αμηνπνηεζνχλ απφ εξεπλεηέο, γηα ηνπο 

ζθνπνχο ζρεηηθψλ κε απηά εξεπλψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα πξνζδηνξίδεηαη επηζηεκνληθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο θαζνξίδεηαη πην πάλσ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα αμηνπνηψληαο θαηαγξαθέο παξαηήξεζεο, ζεκεηψζεηο πεδίνπ, ζπλεληεχμεηο, 

θαηαγεγξακκέλεο νκάδεο εζηίαζεο, αθεγήζεηο δσήο ή εκεξνιφγηα, ηα νπνία έρνπλ 

παξαρζεί ζην πιαίζην πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ. ηελ άιιε πεξίπησζε, ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεθκεξίσλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, φπσο απηνβηνγξαθίεο, 

εκεξνιφγηα, θαηαγξαθέο νλείξσλ, επηζηνιέο, δεκφζηα έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, θηικ θ.ά., 
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αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ηεθκεξίσλ (documentary analysis) 

θαη φρη ζε δεπηεξνγελή αλάιπζε. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

είδνπο ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο, έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξσηνγελή έξεπλα θαη κε ηα λέα εξεπλεηηθά δεηνχκελα πνπ ζέηεη ν ίδηνο 

εξεπλεηήο θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο. χκθσλα θαη πάιη κε ηε Heaton (2004), δηαθνξεηηθή 

απάληεζε δίλνπλ νη αλαιπηέο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιιε νη αλαιπηέο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ππνζηεξίδεηαη φηη ε δεπηεξνγελήο αλάιπζε αθνξά 

ζηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ εθείλν 

πνπ έρεη ζπιιέμεη θαη αλαιχζεη πξσηνγελψο ηα δεδνκέλα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πνπ  

αθνξά ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ην απνηέιεζκα είλαη κηα ζπλέλσζε απφ πξσηνγελείο 

έξεπλεο, πνπ ζηφρν έρεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο θαη επνκέλσο ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα γηα ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο. Ζ λέα (θνηλή) αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζην 

δηεπξπκέλν απηφ ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ζεσξείηαη σο κηα πξαθηηθή θαη εληάζζεηαη 

ζηνλ νξηζκφ ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο. 

Οξηζκέλα απφ ηα νθέιε ηεο ρξήζεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο εξεπλεηέο λα επηιέμνπλ δεδνκέλα πνπ 

αξκφδνπλ ζηα εξεπλεηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα κε ην ειάρηζην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ρξφλν 

θαη πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο 

(Burton, 2000· Glaser, 1962· Hyman, 1972, 1978· Kiecolt & Nathan,1985). Σα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δεπηεξνγελή αλάιπζε απνηεινχλ ζπρλά ην απνηέιεζκα 

κεγάιεο θιίκαθαο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξσηνγελψο ζπιιερζεί απφ ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνχο κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηελ ρξήζε εμειηγκέλσλ θαη 

αμηφπηζησλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, δηαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα θαη 

αμηνπηζηία (Dale, Watham & Higgins, 2008). 

Ζ δεπηεξνγελήο αλάιπζε, εθηφο ησλ πξαθηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, δηαθξίλεηαη 

θαη γηα ηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θνηλσληθά ηεο νθέιε. Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

δχλαηαη λα δηεξεπλεζνχλ εξεπλεηηθά δεηήκαηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξφζζεηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ επίζεο, ε δεπηεξνγελήο αλάιπζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο θαη 

δε ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, πνπ δελ έρνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηηο 

ππνδνκέο λα ζπιιέμνπλ πξσηνγελή δεδνκέλα, λα δηεξεπλήζνπλ εξεπλεηηθά δεηήκαηα ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπο. πλεπψο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ νη εκπεηξηθέο έξεπλεο δελ 
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απνηεινχλ πιένλ πξνλφκην ησλ νιίγσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε θαίξηεο ζέζεηο εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ ή παλεπηζηεκίσλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη λα 

δηεμάγνπλ κεγάιεο θιίκαθαο πνζνηηθέο έξεπλεο. Πέξα φκσο απφ ηα πξαθηηθά θαη 

θνηλσληθά νθέιε ηεο κεζφδνπ, ε δεπηεξνγελήο αλάιπζε δηαθξίλεηαη γηα ηα πνιιαπιά 

επηζηεκνληθά ηεο νθέιε. Ζ κέζνδνο παξέρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο γηα 

δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

θνηλσληθνχο εξεπλεηέο λα δηεξεπλήζνπλ δηα-ρξνληθά θαη δηα-ρσξηθά ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα, ζπληειψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο θαη ζηε 

ζεκειίσζε ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο (Hyman, 1972).  Δπηπξνζζέησο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ζε δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο ε δεπηεξνγελήο αλάιπζε επηηξέπεη 

ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ δχλαηαη 

λα απνθαιχςεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ζρέζεηο (Dale et al., 1988). 

Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο, πνπ απνηειεί θαη ην 

ζεκειηψδεο ζεκείν επίθξηζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, αθνξά επηζηεκνινγηθά 

δεηήκαηα (Glover, 1996). Οη επηζηεκνινγηθνί πεξηνξηζκνί εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνλ 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ν νπνίνο εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ πνπ ζπρλά δηαθέξεη απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ εξεπλεηή ηεο 

δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο (Bryman, 2004). Ο εξεπλεηήο ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο 

θαιείηαη λα απαληήζεη ζε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απφ εθείλα ηεο 

πξσηνγελνχο έξεπλαο, ζπλεπψο κπνξεί ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα λα κελ είλαη επαξθή ή 

θαηάιιεια γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ηνπ ζθνπνχο. 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 εληζρχζεθε ε πξνζπάζεηα απφ ζεκαληηθέο 

θνηλσληνινγηθέο ελψζεηο, φπσο ε Ακεξηθαληθή Κνηλσληνινγηθή Έλσζε (American 

Sociological Association), θαζψο θαη απφ άιινπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε 

νη δηεμαγφκελεο έξεπλεο λα επηδηψθνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

(πνζνηηθά θαη πνηνηηθά). πλεπψο, κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα θαη έιεγρνο ζηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ. Σαπηφρξνλα, ηα παξαρζέληα 

δεδνκέλα δελ ζεσξνχληαη «κηαο ρξήζεο» θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ πνιιαπιή αμηνπνίεζή 

ηνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ εξεπ-

λεηηθψλ εξσηεκάησλ. πλεπψο, νη πφξνη πνπ επελδχνληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δεπηεξνγελψλ αλαιχζεψλ ηνπο έρνπλ πνιχ πςειφηεξεο απνδφζεηο. 
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Οη  δεπηεξνγελείο πεγέο (secondary sources) θαη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε παξνχζα έξεπλα αληιήζεθαλ απφ ηξεηο πεγέο:   

α) Απφ ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζε 

ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ (Π.Δ.).  

β) Απφ ην ινγηζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Λπθείσλ) θαη ησλ ρνξεγηψλ ησλ 

ρνιηθψλ Δθνξεηψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

γ) Απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο εθπαίδεπζεο 

ηεο Κχπξνπ θαη ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απνηειεί θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

έξεπλάο καο θαη ήηαλ 42 Λχθεηα απφ ην 2008 κέρξη ην 2010 θαη 44 Λχθεηα απφ ην έηνο 

2011 κέρξη θαη ην 2012 (ιεηηνπξγία δχν λέσλ Λπθείσλ). εκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλά καο 

δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία, επεηδή ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία  δελ 

αθνινπζνχλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ δεκφζησλ ιπθείσλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ηνπο ζηηο Π.Δ. είλαη πεληρξή. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη ηα 

ζρνιεία ηεο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (11 Σερληθέο ρνιέο), 

επεηδή ηα πιείζηα ησλ καζεκάησλ ηνπο δελ είλαη εμεηαδφκελα ζηηο Π.Δ. θαη ππάξρεη 

δπζθνιία σο πξνο ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ βαζκψλ ηνπο.  

Γηα θάζε ρξνληά ειέγρζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έθεξαλ ζηηο Παγθχπξηεο 

Δμεηάζεηο έλαο αξηζκφο καζεηψλ πνπ θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο 9.500. εκεηψλεηαη φηη ν 

πιεζπζκφο παξέκεηλε νπζηαζηηθά ν ίδηνο, δεδνκέλνπ φηη ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο 

παξαθάζνληαη ζρεδφλ φινη νη καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ ηεο Κχπξνπ.  Σνλίδεηαη εμ αξρήο φηη δελ 

ζπκβαίλεη λα έρνπκε κεγάιεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ζηελ Κχπξν, φπσο πηζαλφλ 

ζπκβαίλεη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Με βάζε ην πην πάλσ δεδνκέλν, ζπλεπάγεηαη φηη 

δελ ππήξμαλ ηέηνηεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο, ψζηε λα πξνθιήζεθε κεηαθίλεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ κηα πεξηνρή ζηελ άιιε ή λα παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, 2012).   

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ ζεκεηψζεθε θακία 

νπζηαζηηθή αιιαγή πνπ λα αθνξά ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζηνλ ηξφπν ρνξεγηψλ απφ 

ην θξάηνο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, ζηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δηαδηθαζία ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ. Δπίζεο, δελ ήηαλ δπλαηφλ 
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λα ιεθζνχλ ππφςε κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αιιαγέο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, γηαηί δελ παξνπζηάζηεθαλ ηέηνηεο ζην Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα (Creemers & 

Kyriakides, 2010). 

Φάζεηο ηεο Γεπηεξνγελνχο Αλάιπζεο ηεο Έξεπλαο 

 Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο ηεο 

δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο 

ησλ εηζξνψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ε δεχηεξε ζηε 

δηεξεχλεζε, θαηά πφζν νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο εηζξνέο ηνπο. 

Καη ζηηο δχν θάζεηο ζα γίλεη ρξήζε πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ αλάιπζεο. Οη θάζεηο απηέο 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Α΄ Φάζε: Γηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ησλ εηζξνψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

γηα θάζε έηνο μερσξηζηά απφ ην 2008 κέρξη ην 2012 ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο) 

Ζ έξεπλα απηή ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο χπαξμεο ζρέζεσλ αηηίαο θαη 

αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, 

εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη πηζαλέο αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο είλαη δπλαηφλ λα 

επηθέξνπλ θαη ηηο αλάινγεο επηδξάζεηο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ.  

 ηε θάζε απηή έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζζνχλ νη παξάγνληεο θάζε ρξνληάο απφ 

ην 2008 έσο ην 2012 θαη λα δηεξεπλεζεί κε πνην ηξφπν απηνί επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζηα δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα, 

πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ καζεηή γηα θάζε ρξνληά μερσξηζηά θαη 

δηεξεπλήζακε, αλ ε επίδνζή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ην ζρνιείν πνπ θνηηά θαη απφ ηηο 

επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζην ζρνιείν απηφ.  

Β΄ Φάζε: Γηεξεχλεζε θαηά πφζν νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά είλαη δπλαηφλ λα 

εξκελεπζνχλ απφ αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο εηζξνέο ηνπο 

Ζ δεχηεξε θάζε ζηεξίρηεθε ζηελ πξψηε θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

κνληέινπ 1 ηαμηλνκήζεθαλ ηα ζρνιεία ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 

i.Σππηθά (Typical) 
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ii. Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά (Least Effective) 

iii.  Πνιχ Απνηειεζκαηηθά (Most Effective) 

εκεηψλεηαη φηη σο Σππηθά ζρνιεία θαζνξίδνληαη απηά, πνπ ηέκλνπλ ηνλ άμνλα ηνπ 

κεδέλ, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο έξεπλαο, φπσο επεμεγνχληαη πην θάησ. Σα Ληγφηεξν 

Απνηειεζκαηηθά ζρνιεία εληνπίδνληαη θάησ απφ ην κεδέλ θαη ηα Πνιχ Απνηειεζκαηηθά 

είλαη πάλσ απφ ην κεδέλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα ηε δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε, αλαθέξνπκε φηη ην θάζε ζρνιείν έρεη ην δηθφ ηνπ αλεξκήλεπην 

ππφινηπν (residual), πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηππηθφ ζθάικα (standard error). Απηή ε 

ηηκή, ζπλήζσο, θπκαίλεηαη απφ ην -3 ζην +3. Αο ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ην πξψην 

ζρνιείν 1 έρεη αλεξκήλεπην ππφινηπν  -0,3 θαη ην ηππηθφ ηνπ ζθάικα είλαη 0,2, ηφηε ην 

εχξνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ -0,1 έσο ην +0,5, ζπλεπψο ην εχξνο εκπεξηέρεη ην κεδέλ. Άξα, 

ην ζρνιείν απηφ ζεσξείηαη Σππηθφ. Αθνινχζσο, αθαηξψληαο ην 0,2 πνπ απνηειεί ην 

ρεηξφηεξν ζελάξην, έρνπκε -0,5 θαη ην θαιχηεξν ζελάξην είλαη -0,1. Δπνκέλσο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ εκπεξηέρεηαη ε ηηκή κεδέλ θαη έηζη ζεσξνχκε φηη ην ζρνιείν αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ (least effective).  

                Σα παξαπάλσ δχν ζηνηρεία, δειαδή ην αλεξκήλεπην ππφινηπν θαη ην ηππηθφ 

ζθάικα, κάο επηηξέπνπλ λα δηαπηζηψζνπκε πνηα ζρνιεία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη βξίζθνληαη πάλσ απφ ην κεδέλ, πνηα ζρνιεία 

βξίζθνληαη θάησ απφ ην κεδέλ ή πνηα ζρνιεία εκπεξηέρνπλ ην κεδέλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

είλαη δπλαηφλ θαλείο λα ηαμηλνκήζεη ηα ζρνιεία ζηηο ηξεηο αλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

Δπεηδή, φκσο, ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ρξνληά είλαη, επίζεο, δπλαηφλ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαηά πφζνλ ππάξρνπλ ζρνιεία ζηα νπνία δηαθνξνπνηήζεθε ην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο απφ ηε κηα ρξνληά ζηελ άιιε. Έηζη, έγηλε θαηνξζσηφ 

λα θαηαηάμνπκε ηα ζρνιεία, φηαλ ζπγθξίλακε δχν ρξνληέο, π.ρ. ην 2008 κε ην 2009, ζε 

εθείλα πνπ ζεκείσζαλ βειηίσζε, ζε εθείλα πνπ παξέκεηλαλ ηα ίδηα (ζηαζεξά) θαη ζε 

εθείλα πνπ παξνπζίαζαλ ρεηξφηεξε εηθφλα (κεηψζεθαλ). Ζ ίδηα ηαθηηθή αθνινπζήζεθε γηα 

θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο, επεθηείλνληαο ην εχξνο ζηα ηξία 

ρξφληα, απφ ην 2008 κέρξη ην 2010 ή απφ ην 2009 κέρξη ην 2011, ή αθφκε θαη ζηα ηέζζεξα 

ρξφληα θ.ιπ.  

              ηελ θαηεγνξία ηεο βειηίσζεο αλήθαλ εθείλα ηα ζρνιεία, πνπ έγηλαλ απφ 

Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά, θαζψο, επίζεο, θαη εθείλα πνπ, ελψ αλήθαλ ζηα 

Σππηθά, έγηλαλ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά. ηελ θαηεγνξία ηεο ζηαζεξφηεηαο ήηαλ εθείλα πνπ 
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παξέκεηλαλ Σππηθά, θαζψο θαη εθείλα πνπ παξέκεηλαλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαη απηά 

πνπ παξέκεηλαλ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά. ηελ θαηεγνξία ηεο κείσζεο αλήθαλ ηα ζρνιεία 

πνπ κεηψζεθαλ απφ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά, εθείλα πνπ έγηλαλ απφ Σππηθά ζε 

Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαη εθείλα πνπ έγηλαλ απφ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά ζε Ληγφηεξν 

Απνηειεζκαηηθά.  

 Αθνινχζσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο Γηαθξηηηθήο Αλάιπζεο (Γ.Α.) 

(Discriminant Function Analysis), εμεηάζακε θαηά πφζν ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη απηέο 

ηηο αιιαγέο ή φρη θαη ζε πνην βαζκφ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηε κέζνδν 

απηή, παξνπζηάδνπκε πην θάησ κηα ζχληνκε αλάιπζή ηεο. 

 ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιά ζπλψλπκα ηεο έλλνηαο ηεο Γ.Α. φπσο: 

ηαμηλφκεζε (classification), αλαγλψξηζε κνηίβσλ (pattern recognition), αλαγλψξηζε 

ραξαθηήξσλ (character recognition), πξφβιεςε (prediction) θαη επηινγή (selection). Όινη 

νη πην πάλσ φξνη ζρεηίδνληαη θάζε θνξά κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ζηελ νπνία γίλεηαη ε 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ (Giri, 1996). Ζ βαζηθή ηδέα ηεο Γ.Α. είλαη ε ηαμηλφκεζε κηαο 

πεξίπησζεο ή νκάδαο πεξηπηψζεσλ ζε έλαλ απφ πνιινχο γλσζηνχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

πιεζπζκνχο, ζηε βάζε παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξίπησζεο ή νκάδαο πεξηπηψζεσλ (Giri, 1996).  

 Ζ Γ.Α. απνηειεί κηα ηερληθή αλάιπζεο, ε νπνία επηηξέπεη λα βξεη θαλείο κηα 

ζπλάξηεζε απφ κεηαβιεηέο θαη ε νπνία κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεη ηελ 

θαηεγνξία ζε δχν νκάδεο. Όηαλ πξνθχςεη κηα ηέηνηα ζπλάξηεζε θαλεξψλεη φηη ε 

πξφβιεςε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. χκθσλα κε ηνλ ηάξδν (2000), ε Γ.Α. είλαη, 

επίζεο, ε ζηαηηζηηθή ηερληθή, πνπ δηαθξίλεη (δηαρσξίδεη), κε βάζε θάπνηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, ζχλνιν παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο ακνηβαία απνθιεηφκελεο. Ζ αξρή ζηελ 

νπνία απηή ζηεξίδεηαη είλαη ν γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

(κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο), έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ έληαμε θαηά ηνλ «άξηζην» ηξφπν 

θάζε παξαηήξεζεο ζε κία απφ ηηο δηαθξηζείζεο νκάδεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάθξηζε ησλ παξαηεξήζεσλ κεηαμχ νκάδσλ, θαινχληαη 

δηαθξηηηθέο κεηαβιεηέο. Οη γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ησλ δηαθξηηηθψλ κεηαβιεηψλ 

θαινχληαη δηαθξηηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη απνδίδνληαη απφ ηε ζρέζε: 

Di = di1Z1 + di2 + Z2 + …+ d ik Zk 

Όπνπ Di είλαη ν δηαθξηηηθφο βαζκφο ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο κεηαβιεηήο D. ηε 

ζπλάξηεζε νη i, d είλαη νη ηππνπνηεκέλνη δηαθξηηηθνί ζπληειεζηέο (ζπληειεζηέο 
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ζηάζκηζεο) θαη Ε νη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ k δηαθξηηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε.   

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δηαθξηηηθψλ ζπλαξηήζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, 

είλαη είηε θαηά κνλάδα κηθξφηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ, είηε ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθξηηηθψλ κεηαβιεηψλ (εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηαβιεηψλ). Ζ Γ.Α. επηηξέπεη ηελ επίηεπμε δχν ζθνπψλ: 

(α) ηεο αλάιπζεο 

(β) ηεο ηαμηλφκεζεο 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Γ.Α. κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

αλαγλσξίδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηάθξηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο.   

Όηαλ ε ηαμηλφκεζε αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ηφηε επηηξέπεηαη ζηνλ 

εξεπλεηή λα ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ηεο αξρηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ, αιιά θαη 

λα ηαμηλνκεί λέεο παξαηεξήζεηο ζηηο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, κε βάζε ηα νπνία έγηλε ε ηαμηλφκεζε νξηζκέλσλ ππνθεηκέλσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, είλαη δπλαηή ζηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή ηεο Γ.Α. γηα ζθνπνχο 

πξφβιεςεο ηεο ηαμηλφκεζεο λέσλ ππνθεηκέλσλ, πνπ ζα έρνπλ ηα ίδηα κε ηα 

παξαηεξνχκελα  ραξαθηεξηζηηθά.  

 Τπάξρνπλ βαζηθά δχν θχξηεο κνξθέο Γ.Α.: α) ε Γ.Α. κε δηκεξή κεηαβιεηή θαη β) ε 

Γ.Α. κε πνιπκεξή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο αληηκεησπίδεηαη 

θαιχηεξα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. ηελ έξεπλά καο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξψηε κνξθή αλάιπζεο, φπνπ ε αλαιπηηθή θαη πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο ζηεξίδεηαη ζηελ εμαγσγή κηαο γξακκηθήο εμίζσζεο 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.  Όηαλ, σζηφζν, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη πνιπκεξήο, 

ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δηαθξηηηθψλ ζπλαξηήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη θαηά 

κηα κνλάδα κηθξφηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ή ίζνο κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθξηηηθψλ (αλεμάξηεησλ) κεηαβιεηψλ, φηαλ απηέο είλαη κηθξφηεξεο ζε 

αξηζκφ απφ ηηο νκάδεο. 
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ηαηηζηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

 Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ αηηησδψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο εηζξνέο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  έγηλε κε ηε ρξήζε 

πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ αλάιπζεο, πνπ ζεσξνχληαη θαη ηα θαηαιιειφηεξα γηα απηά ηα 

δεδνκέλα. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπο είλαη φηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλέκνπλ ηε 

ζπλνιηθή απφθιηζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηα δχν επίπεδα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλά καο, δειαδή απηφ ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ 

(Κπξηαθίδεο, 2007). 

 Σα πνιπεπίπεδα κνληέια επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (cross-level interaction 

effects). εκεηψλεηαη φηη, επεηδή αθξηβψο ε έξεπλά καο ζηεξίδεηαη ζε δεπηεξνγελή 

αλάιπζε δεδνκέλσλ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε εμσζρνιηθψλ 

παξαγφλησλ, πνπ πηζαλφλ λα επηδξνχλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. O ιφγνο απηήο ηεο 

απνπζίαο απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο καο άμνλεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε έγθπξσλ 

ζηνηρείσλ, φπσο ηα ζηνηρεία γηα ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ή άιινπ είδνπο ζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο γνλείο ή απφ 

αιινχ ζηα καζήκαηά ηνπο. Δπίζεο, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεξεπλήζνπκε ην επίπεδν ηεο 

ηάμεο ιφγσ ηνπ φηη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο δελ παξείρε ζηνηρεία 

γηα ην ηκήκα πνπ θνηηά ν θάζε καζεηήο. 

 Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SPSS θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο MLwiN (Rasbash & Woodhouse, 1995).  Οη 

πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επέηξεςαλ λα πξνβνχκε ζε δχν ηξφπνπο 

(θάζεηο) αλαιχζεσλ, ψζηε λα βξνχκε ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζξνψλ (inputs 

variables) ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Bryk & Raudenbush, 1992 ˙ Snijders & Bosker, 

1999), φπσο επεμεγνχληαη ζε ζπληνκία παξαθάησ. 

 Ζ εμαξηεκέλε θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο, 

φπσο εθθξάδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο (Γ.Β.Κ.) 

 ηελ έξεπλά καο επηιέγεθε έλαο ζπλνιηθφο βαζκφο, φπσο είλαη ν Γ.Β.Κ. θαη φρη 

κηα επίδνζε ζε έλα κάζεκα, φπσο είλαη ηα Μαζεκαηηθά ή ηα Διιεληθά, νη Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θ.ιπ. Οη ιφγνη ηεο παξαπάλσ επηινγήο είλαη νη εμήο: 
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 ηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο νη καζεηέο πνπ παξαθάζνληαη επηιέγνπλ δηαθνξεηηθά 

καζήκαηα. Δπνκέλσο, αλ δηεξεπλνχζακε ηα δεδνκέλα ελφο καζήκαηνο, φπσο ηα 

Μαζεκαηηθά, ηε Βηνινγία ή ηε Φπζηθή θ.ά., ζα ζπλέβαηλε θάπνηνη καζεηέο λα είλαη 

εθηφο ηνπ δείγκαηνο θαη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα απφ ηα δηάθνξα ζρνιεία. Γηα παξάδεηγκα, εάλ πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ελφο ζρνιείνπ επέιεγαλ ηε Βηνινγία ή νπνηνδήπνηε άιιν κάζεκα ζε 

ζχγθξηζε κε θάπνην άιιν ζρνιείν, ηφηε δελ ζα ππήξρε ε ίδηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 

θαη ζα παξνπζηαδφηαλ ζθάικα δηαθνξεηηθφ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

 Παξφια απηά, αλ δηεξεπλνχζακε ηα δεδνκέλα ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ, πνπ είλαη 

θνηλφ εμεηαδφκελν κάζεκα γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο, ζα κπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο επίδνζε ηα Διιεληθά. Όκσο, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, επεηδή 

αλαθεξφκαζηε ζε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γλσξίδνπκε απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη 

είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ε επίδξαζε ηνπ ηκήκαηνο (Departmental Effectiveness) 

θαη φρη ηνπ ζρνιείνπ. Απφ δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Αγγιίαο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε επίδξαζε ηνπ ηκήκαηνο είλαη 

πνιχ πην κεγάιε ζηα απνηειέζκαηα, απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ (Sammons et al., 

1997).    

 Δπίζεο, ε φπνηα επίδξαζε ηνπ ηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ ηηο 

πεγέο απφ φ,ηη ην ίδην ην ζρνιείν, γηαηί νη πεγέο, φηαλ πξνζθέξνληαη ζε έλα ζρνιείν, 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, αιιά γηα δηάθνξα ηκήκαηα. 

Αθφκε, κπνξεί θαλείο λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ηα δεδνκέλα γηα ηηο πεγέο δελ 

αθνξνχζαλ ζηα ηκήκαηα απηά θαζαπηά.  

 Αθφκε έλαο ιφγνο πνπ επηιέγεθε ν Γ.Β.Κ. είλαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ 

καζεηή, αλ ζα εμαζθαιίζεη κηα ζέζε ζε έλα παλεπηζηήκην ή φρη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κπνξεί θάπνηνο καζεηήο λα κελ απνδψζεη ηφζν θαιά ζηα Διιεληθά, αιιά λα έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα άιια καζήκαηα θαη, ηειηθά, λα εμαζθαιίζεη ηε ζέζε. 

Αλεμάξηεηεο (Δξκελεπηηθέο) κεηαβιεηέο 

 Οη κεηαβιεηέο πνπ ιάβακε ππφςε απφ ην επίπεδν ηνπ καζεηή ήηαλ ην θχιν, 

(ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηηκή 0 γηα ηα αγφξηα θαη 1 γηα ηα θνξίηζηα). Με δεδνκέλε ηελ 

πιεξνθφξεζε γηα ην θχιν ηνπ θάζε καζεηή, κπνξνχζακε λα ειέγμνπκε ζην επίπεδν ηνπ 
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ζρνιείνπ, αλ νη δηαθνξέο ησλ πνζνζηψλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, επεξεάδνπλ ηελ 

επίδνζε.  

            ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηελ επαξρία ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν θαη αλ απηή δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σν βαζηθφ ελδηαθέξνλ καο, φκσο, εζηηαδφηαλ ζηηο ζπγθεληξσηηθέο δαπάλεο, 

πνπ έγηλαλ θαηά είδνο ζην θάζε ζρνιείν, θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο. Δπίζεο, 

ιάβακε ππφςε θαη ηνλ ζεζκφ ηνπ δηεπζπληή ησλ ζρνιείσλ. Έγηλε πξνζπάζεηα λα 

θσδηθνπνηεζεί ε παξνπζία ηνπ θαζελφο, γηα λα ππάξμεη ε επρέξεηα λα ειέγμνπκε, θαηά 

πφζν δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζρνιείσλ ε άζθεζε ησλ 

δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ. Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλήζεθε ην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ην 

πνζνζηφ ησλ απφξσλ καζεηψλ (δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνπο άπνξνπο καζεηέο ππήξραλ 

κφλν γηα ην 2012).  εκεηψλεηαη φηη δελ ζπκπεξηιήθζεθε, αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ, ην επίπεδν ηεο ηάμεο, δηφηη δελ ππήξραλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ 

Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ην ηκήκα, φπνπ 

θνηηνχζε θάζε καζεηήο. 

 ε φ,ηη αθνξά ζηηο δαπάλεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ θαηαγξαθεί θαη θσδηθνπνηεζεί γηα 

ηηο ρξνληέο 2008-2012 (Σαθηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο) ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη θαηά είδνο. 

Πεγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δαπάλεο ππήξμε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, σο επίζεο θαη νη ρνιηθέο Δθνξείεο. εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλά 

καο έιαβε ππφςε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο θξαηηθέο 

ρνξεγίεο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ  κφλν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Κχπξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ηάμεηο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη θαη νη 

καζεηέο πνπ παξαθάζηζαλ ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο.  

  Οη δαπάλεο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε δχν 

γεληθέο θαηεγνξίεο ζηηο:  

(α)  Σξέρνπζεο ή Σαθηηθέο  

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ακνηβέο δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ρνξεγίεο, επηδφκαηα θαη δάλεηα, επίπισζε ησλ δηαθφξσλ 

αηζνπζψλ θαη εξγαζηεξίσλ, αγνξά ππνινγηζηψλ, εθηππσηψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηελ 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηα εξγαζηήξηα, εθδφζεηο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θ.ά. 
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(β) Κεθαιαηνπρηθέο ή Αλαπηπμηαθέο δαπάλεο  

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ θαηαζθεπέο εξγαζηεξίσλ θαη λέσλ αηζνπζψλ, αλέγεξζε λέσλ 

ζρνιηθψλ θηεξίσλ, επεθηάζεηο, βειηηψζεηο θαη ζπληεξήζεηο ζρνιηθψλ θηεξίσλ θ.ά.  

Οη πην πάλσ δαπάλεο, βάζεη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

ζηηο αθφινπζεο πέληε θαηεγνξίεο, (βι. αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα θάζε θαηεγνξία δαπαλψλ 

ζην Παξάξηεκα Β΄): 

 (α) Βειηηψζεηο/Δπεθηάζεηο/πληεξήζεηο /Αλεγέξζεηο θηεξίσλ/αηζνπζψλ 

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ γηα θηεξηαθέο ππνδνκέο, φπσο 

επεθηάζεηο, επηδηνξζψζεηο, αληηζεηζκηθέο αλαβαζκίζεηο, θαηαζθεπέο ξάκπαο, 

αληηθαηαζηάζεηο δαπέδσλ, κεραλνινγηθέο ή πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλεγέξζεηο 

λέσλ ζρνιείσλ, λέσλ αηζνπζψλ, αίζνπζεο αζινπαηδηψλ, αίζνπζεο  ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, πξνπαξαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο, θαηεδαθίζεηο θ.ά.  

Ο κέζνο φξνο ησλ δαπαλψλ γηα αλεγέξζεηο, βειηηψζεηο, επεθηάζεηο, ζπληεξήζεηο 

γηα ηα έηε 2008 κέρξη 2012 θπκαίλεηαη απφ 5.020 κέρξη 245.870 επξψ, ε κέγηζηε 

δαπάλε θπκαίλεηαη απφ 56.400 κέρξη 6.800.000 επξψ θαη ε ειάρηζηε κεδέλ επξψ 

θαη ηέινο, ε ηππηθή απφθιηζε θπκαίλεηαη απφ 11.880 επξψ κέρξη 1.161.350 επξψ. 

  (β) Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ 

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη ησλ Δηδηθψλ 

Αηζνπζψλ, φπσο κηθξνεξγαιεία, αζιεηηθφ εμνπιηζκφ, εμνπιηζκφ ζηα εξγαζηήξηα 

ηεο Βηνινγίαο θαη Φπζηθήο θ.ιπ., αθνχ ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ χπαξμε πεγψλ αμηνπνηήζηκσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε ζηφρν 

πνηνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε  δηδαζθαιία.  

Ο κέζνο φξνο ησλ δαπαλψλ γηα εμνπιηζκφ εξγαζηεξίσλ εηδηθψλ αηζνπζψλ γηα ηα 

έηε 2008 κέρξη 2012 θπκαίλεηαη απφ 650 κέρξη 178.250 επξψ, ε κέγηζηε δαπάλε 

θπκαίλεηαη απφ 28.580 κέρξη 204.270 επξψ θαη ε ειάρηζηε κεδέλ επξψ θαη ηέινο, ε 

ηππηθή απφθιηζε θπκαίλεηαη απφ 4.310 επξψ κέρξη 27.700 επξψ. 

 (γ) Θέξκαλζε/θιηκαηηζκφο 

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο θαη 

θιηκαηηζκνχ ζηα ζρνιεία, επεηδή ζεσξήζεθε φηη πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχλ 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο ζηηο ηάμεηο γηα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  
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Ο κέζνο φξνο ησλ δαπαλψλ γηα ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ γηα ηα έηε 2008 κέρξη 

2012 θπκαίλεηαη απφ κεδέλ κέρξη 40 επξψ, ε κέγηζηε δαπάλε θπκαίλεηαη απφ 

κεδέλ κέρξη 1.770 επξψ θαη ε ειάρηζηε κεδέλ επξψ. Ζ ηππηθή απφθιηζε 

θπκαίλεηαη απφ κεδέλ επξψ κέρξη 270 επξψ. 

(δ) Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο 

αηζνπζψλ, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, βηληενπξνβνιείο θαη άιιν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ. Θεσξήζεθε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ππνδνκή, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαιχηεξνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη, επνκέλσο, θαιχηεξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Ο κέζνο 

φξνο ηεο πνζφηεηαο ζπζθεπψλ ηεο ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξά ζε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιείο θαη εθηππσηέο γηα ηα έηε 2008 κέρξη 

2012 θπκαίλεηαη απφ 3 κέρξη 54, ε κέγηζηε πνζφηεηα θπκαίλεηαη απφ 6 κέρξη 135 

θαη ε ειάρηζηε κεδέλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε θπκαίλεηαη απφ 1 κέρξη 32. 

 (ε) Αλαιψζηκα. 

Σα αλαιψζηκα αθνξνχλ ζηηο ρνξεγίεο απφ ηηο ζρνιηθέο εθνξείεο, φπσο γξαθηθή 

χιε, πιηθά πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη γεληθά κηθξέο δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ θαη 

ζπληεξήζεηο ζπζθεπψλ ζηα ζρνιεία. Ο κέζνο φξνο ησλ δαπαλψλ γηα αλαιψζηκα 

απφ ηηο ρνιηθέο Δθνξείεο γηα ηα έηε 2008 κέρξη 2012 θπκαίλεηαη απφ 111.760 

κέρξη 260.030 επξψ, ε κέγηζηε δαπάλε θπκαίλεηαη απφ 226.085 κέρξη 473.230 

επξψ θαη ε ειάρηζηε κεδέλ επξψ. Ζ ηππηθή απφθιηζε θπκαίλεηαη απφ 52.970 επξψ 

κέρξη 94.940 επξψ. 

Δμίζσζε πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο, ζηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζε 

πνιπεπίπεδε αλάιπζε (Bryk & Raudenbush, 1992 ˙ Goldstein, 2003 ˙ Snijders & Bosker, 

1999). Ζ εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλαιχζεηο θαη γηα ηηο πέληε ρξνληέο 

μερσξηζηά, δειαδή ην 2008, 2009, 2010, 2011 θαη 2012, ήηαλ ε πην θάησ: 

 

          +  

          +  
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Όπνπ,   = νη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ Γεληθφ Βαζκφ 

θαηάηαμεο θαη  εδξάδνληαη ζην επίπεδν ηνπ καζεηή 

θαη 

   = νη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο 

θαη  εδξάδνληαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

κεηξνχλ ηηο εηζξνέο ηνπ θάζε ζρνιείνπ). 

  καζεηήο,   ζρνιείν,  ζηαζεξά θαη  ππφινηπν (residual), πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη ζηα δπν επίπεδα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Μεηά ην κεδεληθφ κνληέιν, πξνζηέζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαλ ζην ππφβαζξν 

ηνπ καζεηή (background factors). ην δεχηεξν κνληέιν ελζσκαηψζεθαλ νη κεηαβιεηέο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζξνέο, κε ζηφρν λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα, αλ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, δηαηεξψληαο φια ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. 

Οη ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην I, ζηελ έξεπλά καο πξαγκαηεπφκαζηε θαηά πφζν 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζηα  απνηειέζκαηα ησλ Παγθχπξησλ 

Δμεηάζεσλ (Π.Δ).  εκεηψλεηαη φηη ε ζχλδεζε απηή θξίζεθε αλαγθαία, αθνχ ε ελ ιφγσ 

εμέηαζε απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή πνπ γίλεηαη ζε παγθχπξηα θιίκαθα θαη απνηειεί ην κφλν 

εζληθφ ζχζηεκα εμεηάζεσλ ζηνλ ηφπν καο. Παξνπζηάδνληαη πην θάησ έξεπλεο πνπ είραλ 

σο αληηθείκελν λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα θαη ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ Π.Δ. 

Ο Κπξηαθίδεο (2010) ζε κεηα-αμηνινγηθή έξεπλα κε αληηθείκελν ηηο Π.Δ. 

επηθεληξψζεθε, θπξίσο, ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πξνέβε ζε 

κεηα-αμηνιφγεζε ησλ Π.Δ.,  ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζπγθξηηηθφ ηνπο ζηφρν.  Σν εξψηεκα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Κπξηαθίδε (2010) αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε, θαηά πφζν ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε επηινγή ησλ πην ηθαλψλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ 

σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επξφθεηην λα 

παξαθνινπζήζνπλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείην απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ απνθνίησλ 

ζηελ νιφηεηά ηνπ απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ γηα ηα ζρνιηθά έηε 2005-2006 θαη 
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2006-2007. Απηφ έδσζε ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ηελ εζσηεξηθή 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηα-αμηνιφγεζεο, αθνχ δηεμήρζεθαλ μερσξηζηέο 

αλαιχζεηο γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά θαη δηαπηζηψζεθε φηη πξνέθπςαλ αλάινγα 

απνηειέζκαηα. 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-

αμηνιφγεζεο, ε νπνία εμέηαζε ηα βαζηθά ζηνηρεία εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ Π.Δ., 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζπγθξηηηθφ ηνπο ζηφρν θαη ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο. 

Βαζηθφ απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη φηη ε πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα ησλ 

Π.Δ. θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Με ρξήζε πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ αλάιπζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη ν βαζκφο θαηάηαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο Π.Δ. επηηξέπεη λα 

πξνβιεθζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε κηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αθαδεκατθή επηηπρία. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (ΣΔ.ΠΑ.Κ.), νη 

νπνίνη ήηαλ ηειεηφθνηηνη ηηο δχν ρξνληέο, θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, 

θαίλεηαη φηη ν βαζκφο θαηάηαμεο επηηξέπεη λα πξνβιέςνπκε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

βαζκφ: 

α) Σνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ ζην παλεπηζηήκην (ζηαζκηθφο κέζνο 

φξνο) 

β) Σνλ αξηζκφ καζεκάησλ, ζηα νπνία ζα απνηχρνπλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην 

παλεπηζηήκην 

γ) Σε δπλαηφηεηά ηνπο λα επαλαιάβνπλ επηηπρψο καζήκαηα, ζηα νπνία αξρηθά είραλ 

απνηχρεη, θαη 

δ) Σελ πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Αληίζεηα, θάλεθε φηη ν κέζνο φξνο ησλ ζρνιηθψλ βαζκψλ (πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνπο βαζκνχο ησλ ηξηψλ ηξηκήλσλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ) δελ πξνβιέπεη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ θακηά απφ ηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο. Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα απηά 

ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα δχν άιισλ εξεπλψλ, πνπ δηεξεπλνχζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ησλ ιπθείσλ 

(Kyriakides, Antoniou & Maltezou, 2009
.
 Kyriakides & Creemers, 2008a). 
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Σν δεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ εμάγεηαη αθνξά ζηε δηαδηθαζία αλαγσγήο ησλ 

βαζκνινγηψλ, ε νπνία νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο δηαθξηηηθφηεηαο ησλ Π.Δ., ρσξίο λα ζέηεη 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θακηά νκάδα ππνςήθησλ θνηηεηψλ. πγθξίλνληαο ηε δηαδηθαζία 

αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κχπξν κε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο θαη ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κέηξεζεο 

(Item Response Theory), δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμαλ αλάινγα απνηειέζκαηα (νη 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο μεπεξλνχζαλ ην 0.90). Αληίζεηα, ε έξεπλα έδεημε φηη ε δηαθξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ζρνιηθψλ βαζκψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειή. Αθελφο έλαο κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ εκθαλίδεηαη λα έρεη ηδηαίηεξα πςεινχο βαζκνχο, γηα παξάδεηγκα 4% ησλ 

απνθνίησλ ιπθείνπ είραλ βαζκνινγία ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 19.75/20. Αθεηέξνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ γεληθφ βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ, θάλεθε φηη ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην 

λα γίλεη θαηαλνκή ππνςεθίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιέο θαη ηκήκαηα ιφγσ ηζνβαζκηψλ. 

Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δχν ρξνληέο, γηα ηηο νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ ηα 

ζρεηηθά δεδνκέλα. 

Απφ ηα πην πάλσ επξήκαηα, θαηαδεηθλχεηαη φηη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα επηινγήο 

ππνςεθίσλ ησλ Π.Δ. έρεη ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο δηαθξηηηθφηεηαο θαη πξνβιεπηηθήο 

εγθπξφηεηαο. Μέζα ζην ίδην πιαίζην αλαδήηεζεο, έγηλε αθφκε κηα έξεπλα απφ ηνλ 

Michaelides (2008), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηειεηφθνηηνη καζεηέο πνπ παξαθάζηζαλ ζηηο 

Π.Δ. έδσζαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε εξεπλεηέο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη 

ζρεδφλ φινη νη ππνςήθηνη εμέθξαζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ ζεζκφ ησλ Π.Δ., ηνλ 

νπνίν ραξαθηήξηδαλ σο «δίθαην» θαη «αδηάβιεην». Αθφκα θαη καζεηέο πνπ απέηπραλ ζηηο 

ελ ιφγσ εμεηάζεηο, είραλ εμίζνπ ζεηηθέο θαη κεξηθέο θνξέο ζεηηθφηεξεο απφςεηο απφ 

απηνχο πνπ πέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο. 

Ζ πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαιχζεθε, επίζεο, θαη απφ κηαλ άιιε έξεπλα ( Δπηηξνπή Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ, 2009), 

φπνπ κειεηήζεθε ε πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζρνιηθνί βαζκνί ζηε ζέζε ησλ 

βαζκψλ ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ. Απφ ηελ έξεπλα δηαθάλεθε φηη νη ζρνιηθνί βαζκνί 

ησλ ηξηκήλσλ δελ κπνξνχζαλ λα «πξνβιέςνπλ» ηελ επηηπρή πνξεία ησλ θνηηεηψλ ζην 

παλεπηζηήκην ηφζν θαιά φζν νη βαζκνί ησλ Π.Δ. Σέινο, έξεπλα ησλ Lamprianou θαη 

Christie (2009) θαηέιεμε ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε ηα πην πάλσ, φηη δειαδή ππήξραλ 

ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, ηα νπνία ζπζηεκαηηθά παξείραλ αξθεηά πςεινχο βαζκνχο θαη φηη 

νη ζρνιηθνί βαζκνί δελ ήηαλ ηφζν αμηφπηζηνη φζν νη βαζκνί ησλ Π.Δ. Πην εθηελήο 

αλαθνξά γηα ηηο Παγθχπξηεο εμεηάζεηο γίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηεο έξεπλαο. 
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Μεζνδνινγηθνί Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

 Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

θαη βαζίζηεθε ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο. Παξφιν πνπ κηα πιήξεο εηθφλα 

γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κεζνδνινγίαο ζα ζρεκαηηζηεί κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, 

κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ θαηαξρήλ νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί:  

i.  Οη καζεηέο πνπ εμεηάδνπκε εξεπλεηηθά πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκνη, δηφηη 

ζεσξνχκε φηη ην θάζε ζρνιείν απφ ηε κηα ρξνληά ζηελ άιιε δελ δερφηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ, αθνχ γλσξίδνπκε φηη ζηελ Κχπξν έρνπκε ιηγφηεξε 

θηλεηηθφηεηα πιεζπζκψλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Θα κπνξνχζε, 

φκσο, θάπνηνο  λα ηζρπξηζηεί φηη παξαηεξνχληαη κεηαθηλήζεηο θπξίσο κεηαλαζηψλ, 

αιιά απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ ζπλήζσο ηνλ ππνδέρνληαη ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία παξά ηα ιχθεηα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη καζεηέο δελ κεηαθηλνχληαη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά δηαζθνξπίδνληαη (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, 

2010). Άξα, κε βάζε ην πην πάλσ ζθεπηηθφ, ε ππφζεζε είλαη φηη ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ επίπεδν (Κ.Ο.Δ.) ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ δελ δηέθεξε απφ ηε κηα 

ρξνληά ζηελ άιιε. 

ii. ηελ έξεπλα ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηε Μέζε Δθπαίδεπζε (Λχθεηα) θαη δελ 

γλσξίδνπκε, αλ ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα ηζρχζνπλ θαη γηα ηε Γεκνηηθή 

Δθπαίδεπζε ή γηα ηα γπκλάζηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαίλεηαη φηη ε επίδξαζε ησλ ζρνιείσλ είλαη πην ζεκαληηθή ζε 

ρακειφηεξεο βαζκίδεο. Σν γεγνλφο φηη ε έξεπλά καο επηθεληξψλεηαη ζε καζεηέο 

ηνπ Λπθείνπ ίζσο λα καο δεκηνπξγεί έλαλ επηπιένλ πξνβιεκαηηζκφ (Kyriakides, 

2007). Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα θάπνηνη παξάγνληεο λα κελ θαλεί φηη επεξεάδνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, γηαηί έρνπκε δεδνκέλα κφλν ηνπ ιπθείνπ, ελψ απηνί 

κάιινλ επεξεάδνπλ θαη ηνλ ρψξν ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ. πλεπψο, ζα 

κπνξνχζαλ λα  εμαρζνχλ γεληθεπκέλα ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

iii. Δζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ έξεπλα γηα ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο κφλν ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία, αθνχ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία. ηελ Κχπξν 

ην λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο 

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν 

εγρείξεκα. Κπξίσο ιφγσ ηνπ επηρεηξήκαηνο πνπ πξνβάιιεηαη απφ κέξνπο ηνπο, 
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φπσο απηφ ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο ερεκχζεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα δεκφζηα ζρνιεία.  Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο, ηα ηδησηηθά ζρνιεία δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, εάλ 

φκσο έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλά καο, ίζσο ζε άιιεο ρψξεο λα 

είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

iv. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 2008 έσο ην 2012 νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηνπ ιπθείνπ, φπνπ επηθεληξψλεηαη ε έξεπλά καο.  Δλψ 

έγηλε κηα πξνζπάζεηα ην 2010 γηα αιιαγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά 

απηή αθνξνχζε κφλν ζην Γεκνηηθφ θαη ζην Γπκλάζην.  Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε 

ζηε δηάζεζή καο αθνξνχλ κέρξη θαη ην 2012, επνκέλσο, αθφκα θαη έλαο καζεηήο 

πνπ θνηηνχζε ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ ην 2010, ην έηνο 2012 θνηηνχζε ζηελ Β΄ Λπθείνπ 

θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην εξεπλεηηθφ καο δείγκα. πλεπψο, κπνξεί λα πξνηαζεί 

ν ηζρπξηζκφο φηη θάπνηεο αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ησλ κεηαβιεηψλ ίζσο λα κελ 

επέδξαζαλ απφ ηε κηα ρξνληά ζηελ άιιε θαη έηζη λα κελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαλ 

ζσζηέο ζπγθξίζεηο. Όκσο, απηφ πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ έξεπλά καο είλαη ην 

ζχζηεκα θαη φρη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο. 

v. ηελ έξεπλα εζηηαδφκαζηε ζην ηη ζπκβαίλεη κφλν ζε κηα ρψξα (Κχπξνο) θαη άξα 

κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ καο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Χζηφζν, αλ δηαθαλεί φηη ππάξρεη νπνηνζδήπνηε ζπζρεηηζκφο θαη ζε 

άιιεο ρψξεο, ηφηε εθηηκνχκε φηη ζα απνηειέζεη ε έξεπλά καο ηε βάζε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα κεζνδνινγία γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη ζε άιιεο ρψξεο. 
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                                                 Πεξίιεςε 

 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο αμηνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έξεπλαο, γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο, ησλ δεπηεξνγελψλ πεγψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έξεπλάο καο. Αξγφηεξα αλαιχεηαη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δχν θάζεσλ 

δηεμαγσγήο ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο πνπ επηρεηξήζεθε. Αθνινπζεί πεξηγξαθή θαη 

επεμήγεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ αλάιπζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο θαη ε 

εμίζσζε ηεο πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ηε ζπλέρεηα, ζε μερσξηζηφ 

ππνθεθάιαην, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο πξνβιεπηηθήο εγθπξφηεηαο θαη δηαθξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ θαη ηέινο, ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο 

κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. 
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  ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Δηζαγσγή 

  ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζην θεθάιαην I. Βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εχξεζε πηζαλψλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ εηζξνψλ (ζρνιηθέο θξαηηθέο ρνξεγίεο) ζηα 

Γεκφζηα Λχθεηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη ζηηο αιιαγέο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ (Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο) απφ ην 2008 

κέρξη ην 2012.  

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζε δχν ππνθεθάιαηα. ην πξψην, 

αλαπηχζζνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο μερσξηζηέο αλαιχζεηο πνπ 

δηελεξγήζακε γηα θάζε έηνο. Οη αλαιχζεηο απηέο αθνξνχλ ζηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ 

αζθνχλ νη εηζξνέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ειέγρεηαη θαηά 

πφζν ε επίδνζε ηνπ καζεηή επεξεάδεηαη ή φρη απφ ηηο δαπάλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζην νπνίν 

θνηηά.  

ην δεχηεξν ππνθεθάιαην ε πξνζπάζεηα ηεο έξεπλαο εζηηάδεηαη ζην λα ειέγμεη, 

θαηά πφζνλ νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο είλαη δπλαηφλ λα εξκελεχζνπλ αιιαγέο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Δπηρεηξείηαη, έηζη, ν εληνπηζκφο ησλ ζρνιείσλ 

εθείλσλ πνπ ηξνπνπνίεζαλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο γηα θάζε έηνο 

μερσξηζηά, απφ ην 2008 κέρξη ην 2012, σο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο ηνπο.  

Σέινο,  ειέγρεηαη ε πηζαλή ζρέζε ζχλδεζεο ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ζηα ζρνιεία  

κε ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη αληίζηξνθα, δειαδή ηεο 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ κε ζπλέπεηα ηελ παξνπζίαζε ρακειφηεξσλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. 
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Ζ επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ, ζηνλ Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο 

  Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ππνθεθάιαην απηφ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πνιπεπίπεδε αλάιπζε πνπ έγηλε ζηα δεδνκέλα θαη πνπ αθνξνχζαλ ζην θάζε έηνο 

μερσξηζηά, απφ ην 2008 κέρξη ην 2012. Ζ αλάιπζε εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ 

ησλ εηζξνψλ ησλ ζρνιείσλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δειαδή ειέγρζεθε, θαηά πφζν 

ν Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο πνπ εμαζθάιηζε ν καζεηήο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο 

επεξεάζηεθε ή φρη απφ ηηο δαπάλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζην νπνίν θνηηνχζε.  

  Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζην θεθάιαην ηεο Μεζνδνινγίαο, ην επίπεδν ηεο 

ηάμεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κειεηεζεί ιφγσ ηνπ φηη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ είρακε ζηε 

δηάζεζή καο δελ δηέζεηε ζηνηρεία γηα ην ηκήκα πνπ θνηηνχζε ν θάζε καζεηήο. Δπίζεο, δελ 

είρακε  γηα φιεο ηηο ρξνληέο πιήξε δεδνκέλα, πνπ αθνξνχζαλ ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

Δπίπεδν (Κ.Ο.Δ.) ησλ καζεηψλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε ππήξμε ν αξηζκφο καζεηψλ πνπ 

έρξεδαλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο (άπνξνη) θαη αλαθέξνληαλ γηα ην 2012, φπσο δηαθάλεθε 

απφ ζηνηρεία πνπ δηαηέζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο ηα ζηνηρεία γηα ηνπο άπνξνπο καζεηέο δελ ήηαλ δηαζέζηκα.            

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηνπ ππνθεθαιαίνπ απηνχ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 

4,5,6 πνπ αθνινπζνχλ. Παξνπζηάδνληαη, επίζεο, ηα ηξία κνληέια πνπ πξνέθπςαλ, αθνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιπεπίπεδε αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλαιχζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα έηε 2008 θαη 2009 εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4, νη 

αλαιχζεηο γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 ζηνλ πίλαθα 5  θαη νη αλαιχζεηο γηα ην έηνο 2012 ζηνλ 

πίλαθα 6. ε φ,ηη αθνξά ζηα κνληέια, ην κεδεληθφ κνληέιν  παξνπζηάδεηαη ρσξίο 

νπνηαδήπνηε εξκελεπηηθή κεηαβιεηή, δειαδή ζηηο δηαθνξέο απφ ζρνιηθή κνλάδα ζε 

ζρνιηθή κνλάδα βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σν κνληέιν 1 πξνήιζε, αθνχ  

πξνζζέζακε ζην κεδεληθφ κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ, γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζρνιείσλ 

επεξεάδνληαλ ή φρη απφ ηα δηαθνξεηηθά ππφβαζξα ησλ καζεηψλ.  

 ηε ζπλέρεηα, αθνχ πξνζζέζακε ζην κνληέιν 1 ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο 

δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, πξνήιζε ην κνληέιν 2. Με ηνλ ηξφπν απηφ έγηλε δπλαηφλ λα 

ειεγρζεί,  θαηά πφζνλ ππήξρε βειηίσζε ζην κνληέιν 2, δειαδή αλ ήηαλ θαιχηεξν 

(ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ) απφ ην κνληέιν 1 ή απφ ην κεδεληθφ κνληέιν. Έηζη, νη δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαλ αλάκεζα ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαλ ζηα ζρνιεία 

πνπ είραλ ην ίδην ππφβαζξν καζεηψλ θαη ηηο ίδηεο δαπάλεο.    
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Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έηνπο 2008 

  Όπσο παξαηεξνχκε ζηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα 4, παξνπζηάδεηαη ην κεδεληθφ 

κνληέιν θαη ε θαηαλνκή ηεο απφθιηζεο ζηα δχν επίπεδα, απηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

καζεηή. Απφ ηε ζπλνιηθή απφθιηζε, ην 15% εξκελεχεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 

85% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 1, αθνχ 

πξνζζέζακε ζην κεδεληθφ κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, φπσο ην θχιν (ηηκή 0 γηα 

ηα αγφξηα θαη ηηκή 1 γηα ηα θνξίηζηα), ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ, θαζψο θαη ηηο επαξρίεο 

πνπ ππάγνληαλ ηα ζρνιεία ησλ καζεηψλ, δειαδή ηεο Λεκεζνχ, ηεο Λάξλαθαο, ηεο Πάθνπ 

θαη ηεο Ακκνρψζηνπ (ε επαξρία Λεπθσζίαο δελ εκθαλίδεηαη,  δηφηη απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο). Αθνχ πξνρσξήζακε ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξέαδαλ 

ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ζρνιείνπ, παξαηεξήζεθε φηη ηα θνξίηζηα γηα ηε ρξνληά απηή 

εκθαλίδνληαη λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηα αγφξηα. Ζ επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο, φπσο θαίλεηαη, ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε 

επίπεδν .05 ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο 

αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα.  

           ε φ,ηη αθνξά ζηελ επαξρία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη καζεηέο, δηαθαίλεηαη φηη 

νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ακκφρσζην είραλ ηα θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο επαξρίεο, θαηά ηε ρξνληά απηή. Οη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ ηηο επαξρίεο ηεο Λάξλαθαο, ηεο Πάθνπ θαη ηεο Λεκεζνχ δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

           Απφ ηνλ πίλαθα 4, παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη κε ην κνληέιν 1, θαη ζην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ, ε απφθιηζε κεηψζεθε απφ ην 15%, φπσο  παξνπζηαδφηαλ ζην κεδεληθφ κνληέιν, 

ζε 12% θαη απφ ην 85%, πνπ παξνπζηαδφηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζε 71%. Έηζη, ε 

ζπλνιηθή απφθιηζε ήηαλ 17%,  επνκέλσο, αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ην 3% 

θαη ζην επίπεδν ηνπ καζεηή ην 14%. Σέινο, ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2 

 έδεημε κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε θαη άξα ην κνληέιν 1 παξνπζηάδεηαη θαιχηεξν απφ ην 

κεδεληθφ, ζπλεπψο ην κνληέιν 1 πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ Παγθχπξησλ 

εμεηάζεσλ απφ ην κεδεληθφ κνληέιν. 

 ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 2 (βι. ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 4), 

αθνχ πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ζην κνληέιν 1. Ζ ελέξγεηα απηή 

απνζθνπνχζε ζην λα εμεηαζηεί, θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ κπνξνχζαλ λα 
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εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Αο ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα 

απηά δελ εξκελεχηεθαλ πξνεγνπκέλσο απφ ην κνληέιν 1, φπνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη  

κεηαβιεηέο ηνπ ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ.  

Απφ ηνλ πίλαθα 4, νη κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ εμνπιηζκφ 

Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ θαη ηελ Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή παξνπζηάδνληαη λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Με βάζε απηφ ην δεδνκέλν, παξαηεξείηαη ε επίδξαζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ζην πνζνζηφ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο απφθιηζεο ζην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ κεηψζεθε απφ 12%, φπσο παξνπζηαδφηαλ ζην κνληέιν 1, ζε 9% θαη απφ 

71%, πνπ ήηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζε 69%. Απφ ηηο κεηαβιεηέο εξκελεχηεθε 

πνζνζηφ  3% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη 2% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή ή δηαθνξεηηθά 3 

ζηα 15, δειαδή έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 20%. 

              Δπνκέλσο, ην κνληέιν 2 παξνπζηάδεηαη λα είλαη θαιχηεξν απφ ην κνληέιν 1, 

φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2, δειαδή επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ ζηηο Παγθχπξηεο εμεηάζεηο ζε ζρέζε κε ην 

κνληέιν 1. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε θαλείο ηηο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ 

κπνξεί λα εμεγήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνθιίζεσλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

φπσο απηά παξαηεξνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έηνπο 2009 

  ηελ πέκπηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ην κεδεληθφ κνληέιν θαη θαίλεηαη 

ε θαηαλνκή ηεο απφθιηζεο θαη πάιη ζηα δχν επίπεδα, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ καζεηή. Απφ 

ηε ζπλνιηθή απφθιηζε, έλα πνζνζηφ 18% εξκελεχεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 

82% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. ηε ζπλέρεηα, φπσο θαη γηα ην έηνο 2008, πξνζζέζακε ζην 

κεδεληθφ κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

ζρνιείσλ θαη δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 1 (βι. έθηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 4). Αθνχ 

πξνρσξήζακε ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ, παξαηεξείηαη  κηα ζπλέπεηα σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, θαζψο 

ηα θνξίηζηα ζπλερίδνπλ λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. 

Σελ ίδηα ζπλέπεηα παξνπζηάδεη θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο, δειαδή, φπσο θαη ην 2008, ζε 

θακία πεξίπησζε δελ δηαδξακαηίδεη απηφο ν παξάγνληαο ξφιν ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα.  

  ε φ,ηη αθνξά ζηελ επαξρία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη καζεηέο, θαίλεηαη φηη νη 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επαξρία ηεο Πάθνπ έρνπλ επηηχρεη θαιχηεξα 
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απνηειέζκαηα απφ ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο επαξρίεο. εκεηψλνπκε φηη νη 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ επαξρία Πάθνπ ην 2008 ήηαλ ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ επαξρία ηεο Λάξλαθαο. ηε ζεηξά επηηπρίαο 

αθνινπζνχλ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Λάξλαθα θαη ηελ Ακκφρσζην, ελψ νη 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Λεκεζφ παξνπζηάδνπλ ηα ρακειφηεξα  ζε πνζνζηφ 

απνηειέζκαηα.  

              Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη κε ην κνληέιν 1 θαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ε 

απφθιηζε κεηψζεθε απφ ην 18%, φπσο  παξνπζηαδφηαλ ζην κεδεληθφ κνληέιν, ζε 16% θαη 

απφ ην 82%, πνπ αλαθεξφηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζην 70%.  Όπσο θαη ζην 2008,  ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2 

 έδεημε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε αλάκεζα ζην κεδεληθφ 

κνληέιν θαη ζην κνληέιν 1, ζπλεπψο θάπνηνο κπνξεί λα ζεσξήζεη ην κνληέιν 1 θαιχηεξν 

απφ ην κεδεληθφ κνληέιν. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ζην κνληέιν 1 θαη 

δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 2. Οη φπνηεο κεηαβιεηέο, πνπ είρακε ζην κνληέιν 1 κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ δαπαλψλ, ζπλερίδνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (βι. 

έβδνκε ζηήιε ηνπ πίλαθα 4). Απφ ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ  ε κφλε πνπ εκθαλίδεηαη 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή είλαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηηο 

βειηηψζεηο/επεθηάζεηο/ζπληεξήζεηο/αλεγέξζεηο θηεξίσλ/αηζνπζψλ. Απηφ έρεη ην εμήο  

απνηέιεζκα: ε επίδξαζή ηεο ζην πνζνζηφ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο απφθιηζεο 

ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ κεηψζεθε απφ ην 16%, φπσο παξνπζηαδφηαλ ζην κνληέιν 1, ζε 

13% θαη απφ ην 70%, πνπ ήηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζην 69%. Γειαδή, απφ ηε 

ζπλνιηθή απφθιηζε ηνπ 4% θαηαθέξακε λα εξκελεχζνπκε ην 3% ζην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ην 1% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή ή δηαθνξεηηθά 3 ζηα 18, πνζνζηφ 16,6%.   

Δπνκέλσο, φπσο θαη γηα ην 2008, ην κνληέιν 2 είλαη θαιχηεξν απφ ην κνληέιν 1, 

φπσο θαίλεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2, δειαδή πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ζηηο Παγθχπξηεο εμεηάζεηο απφ ην κνληέιν 1. πλεπψο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαλείο ηηο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζεί 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 
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Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έηνπο 2010 

 ηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5 παξνπζηάδεηαη ην κεδεληθφ κνληέιν θαη θαίλεηαη ε 

θαηαλνκή ηεο απφθιηζεο ζηα δχν επίπεδα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηε ζπλνιηθή 

απφθιηζε έλα πνζνζηφ 19% εξκελεχεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 81% ζην 

επίπεδν ηνπ καζεηή.  ηε ζπλέρεηα, φπσο θαη γηα ην έηνο 2009, πξνζζέζακε ζην κεδεληθφ 

κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ θαη 

δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 1 (βι. ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5). Αθνχ πξνρσξήζακε ζην 

ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ, παξαηεξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε ζπλέπεηα σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ 

θχινπ θαη, επνκέλσο, ηα θνξίηζηα λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηα 

αγφξηα. Σελ ίδηα ζπλέπεηα παξνπζηάδεη θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο, φπσο θαη θαηά ην 

2009, θαη, έηζη, ε ειηθία δελ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηελ επίδνζε. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, επίζεο, δελ θαίλεηαη ζηηο αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ επαξρία απφ ηελ 

νπνία  πξνέξρνληαη νη καζεηέο, θαίλεηαη φηη εθείλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επαξρία ηεο 

Λάξλαθαο έρνπλ επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο επαξρίεο. ην ζεκείν 

απηφ ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη νη καζεηέο ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο ην 2008 

εκθαλίδνληαλ κε ζεηξά επηηπρίαο ζην ηέινο, ελψ θαηά ην 2009 βξίζθνληαλ ζην κέζν φξν. 

Καιχηεξα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ  Ακκφρσζην 

θαη ηε Λεκεζφ, ελψ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Πάθν έρνπλ ηα ρεηξφηεξα 

απνηειέζκαηα. 

              Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη κε ην κνληέιν απηφ ε απφθιηζε κεηψζεθε απφ ην 19%, 

φπσο  παξνπζηαδφηαλ ζην κεδεληθφ κνληέιν, ζε 16% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ην 

81% ζην 74% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. Όπσο θαη ζην 2009,  ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2 
 

έδεημε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε αλάκεζα ζην κεδεληθφ κνληέιν θαη ζην 

κνληέιν 1, ζπλεπψο θάπνηνο κπνξεί λα ζεσξήζεη ην κνληέιν 1 θαιχηεξν απφ ην κεδεληθφ 

κνληέιν. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ζην κνληέιν 1 θαη 

δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 2. Οη φπνηεο κεηαβιεηέο, πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν 1 κε 

ηελ πξνζζήθε ησλ δαπαλψλ, ζπλερίδνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(βι. ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5). Απφ ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ε κφλε πνπ ζπλερίδεη, 

φπσο θαη ην 2009, λα εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνξά ζηηο βειηηψζεηο, 

επεθηάζεηο, ζπληεξήζεηο, αλεγέξζεηο θηεξίσλ θαη αηζνπζψλ, κε απνηέιεζκα ε επίδξαζή 

ηεο ζην πνζνζηφ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο απφθιηζεο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ 
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λα κεηψζεθε απφ ην 16%, φπσο παξνπζηαδφηαλ ζην κνληέιν 1, ζε 14% θαη απφ ην 74%, 

πνπ ήηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζην 72%. Γειαδή, απφ ηε ζπλνιηθή απφθιηζε ηνπ 4%, 

θαηαθέξακε λα εξκελεχζνπκε ην 2% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 2% ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή ή δηαθνξεηηθά 2 ζηα 19, πνζνζηφ 10,5%.   

Όπσο θαη γηα ην 2009, ην κνληέιν 2 είλαη θαιχηεξν απφ ην κνληέιν 1, ζχκθσλα κε 

ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2, δειαδή πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ 

ζηηο Παγθχπξηεο εμεηάζεηο απφ ην κνληέιν 1. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε θαλείο ηηο 

δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, κπνξεί λα εμεγήζεη ηα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνθιίζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έηνπο 2011 

  ηελ πέκπηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5 παξνπζηάδεηαη ην κεδεληθφ κνληέιν θαη θαίλεηαη 

ε θαηαλνκή ηεο απφθιηζεο ζηα δχν επίπεδα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηε 

ζπλνιηθή απφθιηζε έλα πνζνζηφ 17% εξκελεχεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 83% 

ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. ηε ζπλέρεηα, φπσο θαη γηα ην έηνο 2010, πξνζζέζακε ζην 

κεδεληθφ κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

ζρνιείσλ θαη δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 1 (βι. έθηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5). Αθνχ 

πξνρσξήζακε ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ, παξαηεξείηαη ζπλέπεηα σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηα 

θνξίηζηα ζηαζεξά επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σελ ίδηα 

ζπλέπεηα παξνπζηάδεη θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο,  φπσο αθξηβψο θαη ην 2010, θαη, έηζη, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ εκθαλίδεη θάπνην ξφιν ζηελ επίδνζε. Γηα ην ιφγν απηφ δελ 

εκθαλίδεηαη ζηηο αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα.  

  ε φ,ηη αθνξά ζηελ επαξρία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη καζεηέο, θαίλεηαη φηη νη 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επαξρία ηεο Πάθνπ έρνπλ επηηχρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο επαξρίεο, ζεκεηψλνπκε ην 2008 νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ ηελ επαξρία ηεο Πάθνπ εκθαλίδνληαλ λα κε δηέθεξαλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο πνπ 

έθεξαλ νη καζεηέο ηεο Λάξλαθαο θαη ηεο Λεκεζνχ, ελψ θαηά ην 2009 θαίλεηαη λα έρνπλ 

πεηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ επαξρηψλ. Οη καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ επαξρία Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο ήηαλ ζην ίδην επίπεδν, ελψ νη 

καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ έθεξαλ ηα ρεηξφηεξα 

απνηειέζκαηα. 
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             Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη κε ην κνληέιν απηφ θαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ε 

απφθιηζε κεηψζεθε απφ 17%, φπσο  παξνπζηαδφηαλ ζην κεδεληθφ κνληέιν, ζε 16% θαη 

απφ ην 83% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή ζε 72%. Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2 

 έδεημε κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε αλάκεζα ζην κεδεληθφ κνληέιν θαη ζην κνληέιν 1, 

ζπλεπψο θάπνηνο κπνξεί λα ζεσξήζεη ην κνληέιν 1 θαιχηεξν απφ ην κεδεληθφ κνληέιν. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ζην κνληέιν 1 θαη 

δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 2. Οη φπνηεο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν 1 κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

δαπαλψλ ζπλερίδνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (βι. έβδνκε ζηήιε 

ηνπ πίλαθα 5). Απφ ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ε κφλε πνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ Δξγαζηεξίσλ θαη Δηδηθψλ Αηζνπζψλ, κε 

απνηέιεζκα ε επίδξαζή ηεο ζην πνζνζηφ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο απφθιηζεο ζην 

επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ λα κεηψζεθε απφ 16%, φπσο παξνπζηαδφηαλ ζην κνληέιν 1, ζε 14% 

θαη απφ 72%, πνπ ήηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζην 71%. Γειαδή, απφ ηε ζπλνιηθή 

απφθιηζε ηνπ 3%, θαηαθέξακε λα εξκελεχζνπκε ην 2% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 

1% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή ή δηαθνξεηηθά 2 ζηα 17, πνζνζηφ 11,8%. 

Δπνκέλσο, ην κνληέιν 2 θξίζεθε φηη είλαη θαιχηεξν απφ ην κνληέιν 1 φπσο 

θαίλεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2, δειαδή πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηψλ ζηηο Παγθχπξηεο εμεηάζεηο απφ ην κνληέιν 1. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαλείο ηηο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα εμεγήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έηνπο 2012 

            ηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ην κεδεληθφ κνληέιν θαη θαίλεηαη 

ε θαηαλνκή ηεο απφθιηζεο ζηα δχν επίπεδα, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηε 

ζπλνιηθή απφθιηζε έλα πνζνζηφ 17% εξκελεχεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 83% 

ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. ηε ζπλέρεηα, φπσο θαη γηα ην έηνο 2011, πξνζζέζακε ζην 

κεδεληθφ κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

ζρνιείσλ θαη δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 1 (βι. ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 6). Αθνχ 

πξνρσξήζακε ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ, παξαηεξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε ζπλέπεηα σο πξνο ηελ 

επίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηα θνξίηζηα λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηα 

αγφξηα. Σελ ίδηα ζπλέπεηα παξνπζηάδεη θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο,  φπσο θαη ην 2011, θαη 

επνκέλσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ξφιν ζηελ επίδνζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ 
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εκθαλίδεηαη ζηηο αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ επαξρία απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη νη καζεηέο, θαίλεηαη φηη εθείλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επαξρία ηεο 

Λεκεζνχ, ηεο Λάξλαθαο θαη ηεο Πάθνπ βξίζθνληαη ζηνλ κέζν φξν θαη νη καζεηέο ηεο 

επαξρίαο Ακκνρψζηνπ παξνπζηάδνπλ ηα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα. 

              Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη κε ην κνληέιν απηφ ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ε 

απφθιηζε κεηψζεθε απφ ην 17%, φπσο  παξνπζηαδφηαλ ζην κεδεληθφ κνληέιν, ζε 16% θαη 

απφ 83%, ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζην 74%. Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2 

 έδεημε κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε αλάκεζα ζην κεδεληθφ κνληέιν θαη ζην κνληέιν 1, 

ζπλεπψο θάπνηνο κπνξεί λα ζεσξήζεη ην κνληέιν 1 σο θαιχηεξν απφ ην κεδεληθφ 

κνληέιν. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ζην κνληέιν 1 θαη 

δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν 2. Οη φπνηεο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν 1 κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

δαπαλψλ ζπλερίδνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (βι. ηέηαξηε ζηήιε 

ηνπ πίλαθα 6). Απφ ηηο κεηαβιεηέο ησλ δαπαλψλ ε κφλε πνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνξά ζηελ Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή, κε απνηέιεζκα ε επίδξαζή 

ηεο ζην πνζνζηφ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο απφθιηζεο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ 

λα κεηψζεθε απφ ην 16%, φπσο παξνπζηαδφηαλ ζην κνληέιν 1, ζε 14%, θαη απφ ην 74%, 

πνπ ήηαλ ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ζην 73%. Γειαδή, απφ ηε ζπλνιηθή απφθιηζε ηνπ 3%, 

θαηαθέξακε λα εξκελεχζνπκε ην 2% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 1% ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή ή δηαθνξεηηθά 2 ζηα 17, πνζνζηφ 11,8%.   

Δπνκέλσο, ην κνληέιν 2 είλαη θαιχηεξν απφ ην κνληέιν 1, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ
2, δειαδή πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ζηηο 

Παγθχπξηεο εμεηάζεηο απφ ην κνληέιν 1. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε θαλείο ηηο δαπάλεο 

ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα εμεγήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνθιίζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

Γεληθά ζρφιηα γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο μερσξηζηέο αλαιχζεηο, 

φπσο απηέο δηελεξγήζεθαλ γηα θάζε έηνο θαη αθνξνχζαλ ζηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ 

αζθνχλ νη εηζξνέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Μεδεληθά Μνληέια 

  πγθξίλνληαο θαη ηα πέληε κεδεληθά κνληέια πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, 

θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ νιηθψλ απνθιίζεσλ ζην επίπεδν ησλ ζρνιείσλ γηα ηα έηε 
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2008 κέρξη ην 2012 θπκαίλεηαη απφ ην 15% κέρξη ην 20%. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκφ απφ άιιεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη αθνξνχλ ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε 

ηα δηθά καο δεδνκέλα, εκθαλίδεηαη λα είλαη πην κηθξή ε επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, φκσο ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε ηάμε (Scheerens & Bosker, 1997 ˙ Kyriakides & Creemers, 2008b). Έηζη, ηα πνζνζηά 

ηεο νιηθήο απφθιηζεο ηνπ καζεηή θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην κεγάια, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κέξνο απηνχ ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνζηνχ,  πνπ θπκαίλεηαη απφ 85% 

κέρξη 80%, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ηάμεο. 

Μνληέια 1 

  πγθξίλνληαο θαη ηα πέληε κνληέια 1 πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, 

παξαηεξνχκε φηη κε ηα κνληέια απηά νη κεηψζεηο ζηηο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

απνθιίζεηο ησλ κεδεληθψλ κνληέισλ (15% κέρξη 20% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη 85% 

κέρξη 80% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή) θπκάλζεθαλ απφ 12% κέρξη 16% ζην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη 70% κέρξη 74% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. Σα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα Υ
2 

 έδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο αλάκεζα ζηα κεδεληθά κνληέια θαη ζηα κνληέια 1 θαη 

έηζη ηα κνληέια 1 ζεσξνχληαη θαιχηεξα απφ ηα κεδεληθά κνληέια. 

Μνληέια 2 

  πγθξίλνληαο θαη ηα πέληε κνληέια 2 πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, 

παξαηεξνχκε, φηη κε ηα κνληέια απηά νη κεηψζεηο ζηηο απνθιίζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

απνθιίζεηο ησλ κνληέισλ 1 (12% κέρξη 16% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη 70% κέρξη 

74% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή) θπκάλζεθαλ απφ 9% κέρξη 14% ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη 69% κέρξη 74% ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. Σα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα Υ
2 έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο αλάκεζα ζηα  κνληέια 1 θαη κνληέια 2 θαη έηζη ηα κνληέια 2 

ζεσξνχληαη θαιχηεξα απφ ηα κνληέια 1. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε θαλείο 

ηηο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα εμεγήζεη πεξηζζφηεξν πνζνζηφ ησλ απνθιίζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

Δπίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα   

  Πην θάησ παξνπζηάδνπκε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 

φπσο ηηο έρνπκε θαηαηάμεη αλάινγα κε ηε ζπλέπεηα επίδξαζεο πνπ είραλ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα γηα φια ηα ρξφληα. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 
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εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(p<0.5) ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφ εμέηαζε ρξφληα. Οη κεηαβιεηέο απηέο αθνξνχλ ζην 

θχιν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θνξίηζηα, θαζψο επίζεο θαη ζηηο βειηηψζεηο, ζηηο επεθηάζεηο, 

ζηνλ εμνπιηζκφ Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ θαη ζηελ Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη λα κελ επεξεάδνπλ 

θαζφινπ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη είλαη ε ειηθία ησλ καζεηψλ, ην κέγεζνο ηεο 

ηάμεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο, πνπ ελψ παξνπζηάδνπλ κηθξή έσο θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε  ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε θάπνηεο απφ ηηο ρξνληέο 

πνπ εμεηάδνληαη, αξγφηεξα δελ παξνπζηάδεηαη επίδξαζε θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη 

ζπλέπεηα επίδξαζεο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα φια ηα ππφ εμέηαζε ρξφληα.  Οη 

κεηαβιεηέο απηέο αθνξνχλ ζηελ επαξρία πνπ πξνέξρνληαη νη καζεηέο, ζηε ζέξκαλζε, 

ζηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηα αλαιψζηκα.  

  Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζπλνιηθά εξκελεχζακε απφ ην 3% έσο ην 5% ηνπ 

θαηακεξηζκνχ απφθιηζεο ησλ παξαγφλησλ γηα φια ηα έηε απφ ην 2008 κέρξη ην 2012. 

πγθεθξηκέλα, θαιχπηνπκε κηα ρξνληθή πεξίνδν  πέληε ρξφλσλ θαη κε ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπ 2008, 2009, 2010, 2011 θαη 2012, έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα σο πξνο ηε ζπλέπεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ θάπνηνλ άιιν εξεπλεηή, ν νπνίνο ζα θαηέιεγε ζε ζπκπεξάζκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία κφλν κηαο ρξνληάο.  

Γηεξεχλεζε θαηά πφζνλ νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ αιιαγέο 

πνπ έγηλαλ ζηηο δαπάλεο ηνπο 

Παξνπζηάδνπκε πην θάησ ηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζνλ νη 

εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζρνιείσλ. Γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά ηα ζρνιεία ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 

δειαδή ζε: 

(α) Σππηθά 

(β) Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαη  

(γ) Πνιχ Απνηειεζκαηηθά 

Έηζη, έγηλε δπλαηφλ λα παξαηεξήζνπκε, θαηά πφζν έλα ζρνιείν είρε ην ίδην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο δχν δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο ρξνληέο, ή αλ ε θαηάζηαζε 
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απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ άιιαμε. Θεσξήζακε φηη εθείλα ηα ζρνιεία πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ Σππηθά θαη έγηλαλ Πνιχ απνηειεζκαηηθά ή πνπ ήηαλ Ληγφηεξν 

Απνηειεζκαηηθά θαη έγηλαλ Σππηθά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζρνιείσλ πνπ 

βειηηψζεθαλ. 

            Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγμακε θάζε ζρνιείν, πνπ πξνεγνπκέλσο ηαμηλνκήζεθε ζηηο 

πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη δηελεξγήζακε δηαθξηηηθή αλάιπζε, γηα λα ειέγμνπκε θαηά πφζν 

(α) βειηηψζεθε ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ κέζα ζηα πέληε ρξφληα, δειαδή απφ 

ην 2008 κέρξη ην 2012, (β) αλ ρεηξνηέξεπζε (κεηψζεθε), ή (γ) αλ έκεηλε ζηαζεξφ. Απφ ηελ 

αλάιπζε βξήθακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ παξνπζίαδε ην ίδην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν θαηά ηε ρξνληά 2008 φζν θαη ην 2012. Άξα, βξηζθφηαλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία ηα έηε 2008 θαη 2012.  

ηε ζπλέρεηα, δηελεξγήζακε δηαθξηηηθή αλάιπζε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2008 

κέρξη 2012 θαη δελ βξήθακε θακηά κεηαβιεηή πνπ λα εμεγνχζε ηηο αιιαγέο ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Θεσξήζακε φηη, επεηδή ήηαλ κεγάιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

πέληε ρξφλσλ, ίζσο λα ζπλέβεθαλ πνιιέο αιιαγέο θαη ζε κεηαβιεηέο πνπ δελ έιαβε 

ππφςε ε έξεπλά καο, φπσο κεηαβιεηέο δηαδηθαζίαο. Κξίζεθε φηη πηζαλφλ νη κεηαβιεηέο 

απηέο λα κελ επέηξεπαλ λα γίλεη ε ζσζηή πξφβιεςε. Έηζη,  πξνρσξήζακε ζηνλ έιεγρν 

ησλ ζρνιείσλ, θαιχπηνληαο ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη δηεξεπλήζακε θαηά 

πφζν ηα ζρνιεία είραλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηελ πεξίνδν απηή. Ο 

έιεγρνο αθνξνχζε ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2008 κε 2011 θαη 2009 κε 2012. Οη 

κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ θαη πάιη δελ κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο αιιαγέο ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Αθνινχζσο, πξνρσξήζακε ζηνλ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ, 

θαιχπηνληαο ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ θαη δηεξεπλήζακε θαηά πφζν ηα ζρνιεία 

είραλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηελ πεξίνδν απηή. Ο έιεγρνο αθνξνχζε 

ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2008 κε 2010,  2009 κε 2011 θαη 2010 κε 2012. Γηελεξγψληαο ηε 

δηαθξηηηθή αλάιπζε, δελ βξήθακε θακηά κεηαβιεηή πνπ λα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηηο 

αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ. ηε κφλε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε δηαθξηηηθή αλάιπζε 

ιεηηνπξγνχζε θαη επηζήκαλε κεηαβιεηέο εηζξνψλ, πνπ εμεγνχζαλ ηηο αιιαγέο, ήηαλ ε 

ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δηεηίαο 2011 κε 2012.  

           ηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ ζρνιείσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο) θαηά ηε δηεηία 2010-2011 θαη 2011-

2012. Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο απφ ηε ζηήιε ησλ νκάδσλ 

ησλ ζρνιείσλ φηη 32 απφ ην ζχλνιν ησλ 44 ζρνιείσλ παξέκεηλαλ ζηαζεξά. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ην 2010-2011 ηα 23 απφ ηα 44 ζρνιεία αλήθαλ ζηα 

Σππηθά θαη παξέκεηλαλ Σππηθά, φπσο θαη θαηά ηα έηε 2011-2012. Δπίζεο, 5 ζρνιεία  

θαηαηάγεθαλ ζηα Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ην 2010-2011 θαη παξέκεηλαλ 

Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαη ην 2011-2012. Σέινο, 4 ζρνιεία  ήηαλ Πνιχ 

απνηειεζκαηηθά ην 2010-2011 θαη παξέκεηλαλ Πνιχ απνηειεζκαηηθά ην 2011-2012. 

Δπνκέλσο, ζπλνιηθά ζε 32 απφ ηα 44 ζρνιεία δελ άιιαμε ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (πνζνζηφ 72,73%). Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ζε 5 ζρνιεία απφ ηα 

44 βειηηψζεθε ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (πνζνζηφ 11,36%), ελψ 3 ζρνιεία 

ήηαλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ην 2010-2011 θαη θαηαηάγεθαλ ζηα Σππηθά ην 2011-

2012. Δπηπιένλ, 2 ζρνιεία πνπ ήηαλ αλάκεζα ζηα Σππηθά ην 2010-2011 έγηλαλ Πνιχ 

Απνηειεζκαηηθά ην 2011-2012. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ παξαηεξήζεθε αιιαγή ηέηνηα ζε 

θάπνην ζρνιείν, πνπ ελψ ην 2010-2011 ήηαλ αλάκεζα ζηα Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά, λα 

θαηαηάζζεηαη ην 2011-2012 αλάκεζα ζηα Πνιχ απνηειεζκαηηθά.  Άξα, δελ παξαηεξήζεθε 

θακηά ξαγδαία αιιαγή ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζρνιείσλ. 

           Αθνινχζσο, ζε 7 ζρνιεία απφ ηα 44 κεηψζεθε ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο 

δειαδή 4 ζρνιεία ήηαλ αλάκεζα ζηα Πνιχ απνηειεζκαηηθά ην 2010-2011 θαη ην 2011-

2012 κεηαηξάπεθαλ ζε Σππηθά, ελψ 3 ζρνιεία πνπ ήηαλ αλάκεζα ζηα Σππηθά ην 2010-

2011 έγηλαλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ην 2011-2012. 

ηνλ πίλαθα 8, φπνπ εκθαλίδνληαη νη ηππηθέο εθηηκήζεηο ηεο θάζε κεηαβιεηήο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θάζε ζπλάξηεζε, αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία γηα ηηο 

αλαιχζεηο καο. Με βάζε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο είρακε πξνεγνπκέλσο θαηαηάμεη 

ηα ζρνιεία, πήξακε ηελ πξψηε πεξίπησζε, δειαδή ζπγθξίλακε φια ηα ζρνιεία ζηα νπνία 

παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζην επίπεδν  απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε φια ηα 

ππφινηπα ζρνιεία, πνπ είηε δηαηήξεζαλ ζηαζεξφ ην επίπεδφ ηνπο ή παξαηεξήζεθε κείσζε. 

ηελ άιιε πεξίπησζε ζπγθξίλακε φια ηα ζρνιεία πνπ ζεκείσζαλ κείσζε ζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε φια ηα ππφινηπα ζρνιεία. ηε ζπλέρεηα, 

εμεηάζακε πνηεο κεηαβιεηέο εμεγνχλ ηηο αιιαγέο ησλ ζρνιείσλ ζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ ζηήιε 1 παξνπζηάδεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ παξαγφλησλ. Απηνί ιακβάλνληαη ππφςε 

ζηε ζπλάξηεζε 1 θαη ε ζπλάξηεζε απηή κπνξεί λα δηαθξίλεη ζε πνηα ζρνιεία ππήξμε 

βειηίσζε ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ηε δηεηία απφ ην 2010-2011 κέρξη ην 

2011-2012. Ζ ζπλάξηεζε 2 βνεζά λα εληνπίζνπκε ηα ζρνιεία, ζηα νπνία πηζαλφλ λα 
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ζεκεηψζεθε κείσζε ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ηε δηεηία απφ ην 2010-2011 

κέρξη ην 2011-2012.  

ηνλ πίλαθα 8 παξαηεξνχκε φηη νη ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

ζπλάξηεζε 1 θαη πνπ αθνξνχλ ζην πνζνζηφ ησλ απφξσλ καζεηψλ, ζηνλ εμνπιηζκφ 

εξγαζηεξίσλ, εηδηθψλ αηζνπζψλ θαη ζηελ Σερλνινγία θαη Πιεξνθνξηθή, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, θαη γηα ηε ζπλάξηεζε 2, δηφηη παξαηεξείηαη ζπλέπεηα ζην λα 

εξκελεχζνπλ αιιαγέο.  

ηνλ πίλαθα 9, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηάηαμε ησλ αιιαγψλ ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε θάζε θαηεγνξία, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δχν ζπλαξηήζεηο ηνπ 

πίλαθα 8, είλαη δπλαηφλ θαλείο λα θαηαηάμεη ηα ζρνιεία ζε εθείλα πνπ βειηίσζαλ ην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ζε εθείλα πνπ παξέκεηλε ην επίπεδν ζηαζεξφ θαη ζε 

εθείλα πνπ κεηψζεθε ην επίπεδφ ηνπο (βι. πξψηε ζηήιε). Ζ πξφβιεςε απηή είλαη δπλαηφλ 

λα ζπγθξηζεί κε ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβεθε, παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο πέκπηεο 

ζηήιεο, φπνπ γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο εηθφλα.  

Έηζη, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη απφ ηνλ πίλαθα 9 φηη γηα ηα 29 ζρνιεία απφ ην 

ζχλνιν ησλ 44 ζρνιείσλ έγηλε ζσζηή πξφβιεςε. Γειαδή, γηα 2 ζρνιεία έγηλε πξφβιεςε 

φηη ζα βειηησλφηαλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη πξάγκαηη βειηηψζεθε, γηα 

25 ζρνιεία έγηλε πξφβιεςε φηη ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζα παξέκελε 

ζηαζεξφ θαη πξάγκαηη παξέκεηλε ζηαζεξφ θαη γηα 2 ζρνιεία έγηλε πξφβιεςε φηη ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζα κεησλφηαλ θαη πξάγκαηη κεηψζεθε. Πην θάησ ζρνιηάδνπκε 

ηελ θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ νκάδσλ ησλ ζρνιείσλ 

βειηίσζεο, παξαηεξνχκε ζηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα 9 φηη ν πξψηνο αξηζκφο 

παξνπζηάδεη πσο γηα 2 ζρνιεία έγηλε πξφβιεςε φηη ζα βειηησζεί ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη πξαγκαηηθά απηφ παξνπζίαζε βειηίσζε. Γηα ηα άιια 2 

ζρνιεία ε πξφβιεςε ήηαλ φηη ζα παξέκελε ζηαζεξφ ην επίπεδν ηνπο, ελψ απηφ ηειηθά 

βειηηψζεθε, θαη γηα έλα ζρνιείν έγηλε πξφβιεςε φηη επίθεηην κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ,  

ελψ αληίζεηα ζεκεηψζεθε βειηίσζε. πλεπψο, απφ ηα 5 ζρνιεία πνπ ζεκείσζαλ βειηίσζε 

ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο πξνβιέθζεθε ε βειηίσζε ζηα 2, επνκέλσο 

επηηεχρζεθε  40% επηηπρία ζηελ πξφβιεςε ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ησλ ζρνιείσλ ηαζεξφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ζηε 

δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα 9 ν δεχηεξνο αξηζκφο παξνπζηάδεη φηη γηα 4 ζρνιεία έγηλε 
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πξφβιεςε φηη ζα βειηησζεί ην επίπεδν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαηήξεζαλ ζηαζεξφ ην 

επίπεδφ ηνπο. Γηα ηα άιια 25 ζρνιεία ε πξφβιεςε ήηαλ φηη ζα δηαηεξνχζαλ ζηαζεξφ ην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη πξαγκαηηθά ην θξάηεζαλ ζηαζεξφ, ελψ γηα 3 

ζρνιεία, γηα ηα νπνία έγηλε πξφβιεςε φηη ζα κεησζεί ην επίπεδφ  ηνπο, ην δηαηήξεζαλ  

ζηαζεξφ. πλεπψο, απφ ηα 32 ζρνιεία πνπ δηαηήξεζαλ ζηαζεξφ ην επίπεδφ ηνπο 

πξνβιέςακε ηα 25, επνκέλσο, επηηεχρζεθε 78,1% επηηπρία ζηελ πξφβιεςε ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ησλ ζρνιείσλ κείσζεο, παξαηεξνχκε ζηε δεχηεξε 

ζηήιε ηνπ πίλαθα 9, ζηελ ηξίηε ζεηξά, φηη γηα 2 ζρνιεία έγηλε πξφβιεςε φηη ζα βειηησζεί 

ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξήζεθε κείσζε. 

Γηα ηα άιια 3 ζρνιεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ε πξφβιεςε ήηαλ φηη ζα 

παξέκελε ζηαζεξφ ην επίπεδφ ηνπο, ελψ απηφ κεηψζεθε θαη γηα 2 ζρνιεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε έγηλε πξφβιεςε φηη ζα κεησζεί ην επίπεδφ ηνπο θαη 

φλησο κεηψζεθε. πλεπψο, απφ ηα 7 ζρνιεία πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ζην επίπεδφ ηνπο 

εκείο πξνβιέςακε ηα 2, επνκέλσο, παξαηεξείηαη 28,6% επηηπρία ζηελ πξφβιεςε ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο. 

Αθνινχζσο, πξνζπαζήζακε λα βξνχκε πνηα ήηαλ ηα ζρνιεία γηα ηα νπνία δελ 

έγηλε ζσζηή πξφβιεςε θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο αλήθαλ. Σα 2 ζρνιεία απφ ηα 5 πνπ 

πξνβιέςακε φηη ζα βειηησλφηαλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ήηαλ απηά πνπ 

ήηαλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ην 2010-2011 θαη έγηλαλ Σππηθά ην 2011-2012. 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 7, είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί φηη ππήξμαλ 3 ζρνιεία, ηα 

νπνία απφ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαηαηάγεθαλ ζηα Σππηθά θαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία έγηλε ε ζσζηή πξφβιεςε γηα ηα 2, ελψ δελ έγηλε πξφβιεςε γηα θαλέλα απφ ηα 

ζρνιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ απφ Σππηθά κεηαπήδεζαλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ Πνιχ Απνηειεζκαηηθψλ. Σα 2 ζρνιεία γηα ηα νπνία έγηλε νξζή πξφβιεςε, φηη δειαδή 

ζα κεηψζνπλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη 

κεηψζεθε θαη ηειηθά βξίζθνληαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζρνιείσλ πνπ απφ Σππηθά έγηλαλ 

Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά. Καηαιήγνπκε φηη κπνξέζακε θαιχηεξα λα πξνβιέςνπκε 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζε δχν θαηεγνξίεο 

ζρνιείσλ. (Σα ζρνιεία πνπ απφ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά κεηαηξάπεθαλ ζε Σππηθά 

ζρνιεία θαη ηα ζρνιεία πνπ απφ Σππηθά κεηαπήδεζαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν 

Απνηειεζκαηηθψλ). Απηή ηελ αιιαγή ηελ πξνβιέςακε θαηά 67%, ελψ δελ θαηαθέξακε λα 

πξνβιέςνπκε θαζφινπ αιιαγέο γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ζρνιείσλ. 
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Πίλαθαο 4. 

Δθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο θάζε κεηαβιεηήο ζηηο επηδόζεηο ηωλ καζεηώλ ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο θαη ην ηππηθό ζθάικα θάζε εθηίκεζεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηηο 

παξελζέζεηο 

ΔΣΟ 2008 2009 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Μνληέιν 0  Μνληέιν 1 Μνληέιν 2 Μνληέιν 0  Μνληέιν 1 Μνληέιν 2 

ηαζεξφ κέξνο (Intercept)  7.10(.30) 4.06(.25) 3.12(.20) 8.00(.30) 7.00(.20) 5.21(.20) 

Δπίπεδν καζεηή       

πγθείκελν       

Φχιν (0=αγφξηα, 1 =θνξίηζηα)  .20(.05) .20(.04)  .12 (.04) .13 (.04) 

Δπίπεδν ζρνιείνπ       

πγθείκελν       

Πνζνζηφ θνξηηζηψλ  .11(.03) .12(.04)  .08(.03) .08 (.03) 

Δπαξρία Λεκεζνχ  Μ... Μ...  -.06(.02) -.06(.02) 

Δπαξρία Λάξλαθαο  -.08(.04) -.08 (.04)  Μ... Μ... 

Δπαξρία Πάθνπ  Μ... Μ...  .07(.03) .07(.03) 

Δπαξρία Ακκνρψζηνπ  .06 (.03) .07 (.03)  Μ... Μ... 

Γαπάλεο       

Βειηηψζεηο/Δπεθηάζεηο/πληεξήζεηο/Αλεγέξζεηο/θηεξίσλ/αηζνπζψλ   Μ...   .10 (.05) 

Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ   .10 (.04)   Μ... 

Θέξκαλζε/θιηκαηηζκφο   Μ...   Μ... 

Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή   .11(.03)   Μ... 

Υνξεγίεο ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Αλαιψζηκα)   Μ...   Μ... 

Καηακεξηζκφο απφθιηζεο        

ρνιείν 15 12 9 18 16 13 

Μαζεηήο 85 71 69 82 70 69 

Δξκελεπφκελε  17 22  14 18 

ηαηηζηηθά θξηηήξηα        

X
2
 712,35 601,21 550,01 810,81 700,01 660,01 

Μείσζε ηνπ X
2
  111,14 51,20  110,80 40,00 

Βαζκνί Διεπζεξίαο  4 2  4 1 

p-ηηκή  .001 .001  .001 .001 

 

Μ... = Με ηαηηζηηθά εκαληηθή επίδξαζε 
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Μ... = Με ηαηηζηηθά εκαληηθή επίδξαζε 

 

 

 

ΔΣΟ 2010 2011 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Μνληέιν 0  Μνληέιν 1 Μνληέιν 2 Μνληέιν 0  Μνληέιν 1 Μνληέιν 2 

ηαζεξφ κέξνο (Intercept)  5.10(.30) 3.26(.25) 2.72(.25) 8.20(.38) 7.40(.32) 5.14(.30) 

Δπίπεδν καζεηή       

πγθείκελν       

Φχιν (0=αγφξηα, 1 =θνξίηζηα)  .11(.05) .10(.04)  .12 (.04) .13 (.04) 

Δπίπεδν ζρνιείνπ       

πγθείκελν       

Πνζνζηφ θνξηηζηψλ  Μ... Μ...  Μ... Μ... 

Δπαξρία Λεκεζνχ  Μ... Μ...  Μ... Μ... 

Δπαξρία Λάξλαθαο  .08(.04) .07(.03)  Μ... Μ... 

Δπαξρία Πάθνπ  -.07(.03) -.07(.03)  .10(.04) .10(.03) 

Δπαξρία Ακκνρψζηνπ  Μ... Μ...  -.09 (.04) -.09 (.04) 

Γαπάλεο       

Βειηηψζεηο/Δπεθηάζεηο/πληεξήζεηο/Αλεγέξζεηο/θηεξίσλ/αηζνπζψλ   .11(.03)   Μ... 

Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ   Μ...   .14 (.05) 

Θέξκαλζε/θιηκαηηζκφο   Μ...   Μ... 

Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή   Μ...   Μ... 

Υνξεγίεο ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Αλαιψζηκα)   Μ...   Μ... 

Καηακεξηζκφο απφθιηζεο        

ρνιείν 19 16 14 17 16 14 

Μαζεηήο 81 74 72 83 72 71 

Δξκελεπφκελε  10 14  12 15 

ηαηηζηηθά θξηηήξηα       

X
2
 732,35 611,21 580,11 460,81 370,51 330,11 

Μείσζε ηνπ X
2
  121,14 31,10  90,30 40,40 

Βαζκνί Διεπζεξίαο  3 1  3 1 

p-ηηκή  .001 .001  .001 .001 

Πίλαθαο 5.  

Δθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο θάζε κεηαβιεηήο ζηηο επηδόζεηο ηωλ καζεηώλ ζηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο θαη ην ηππηθό ζθάικα θάζε εθηίκεζεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηηο παξελζέζεηο 
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ΔΣΟ 2012 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Μνληέιν 0  Μνληέιν 1 Μνληέιν 2 

ηαζεξφ κέξνο (Intercept)  5.40(.30) 3.61(.25) 2.79(.25) 

Δπίπεδν καζεηή    

πγθείκελν    

Φχιν (0=αγφξηα, 1 =θνξίηζηα)  .11(.05) .10(.04) 

Δπίπεδν ζρνιείνπ    

πγθείκελν    

Πνζνζηφ θνξηηζηψλ  Μ... Μ... 

Αξηζκφο απφξσλ καζεηψλ    

Δπαξρία Λεκεζνχ  Μ... Μ... 

Δπαξρία Λάξλαθαο  Μ... Μ... 

Δπαξρία Πάθνπ  Μ... Μ... 

Δπαξρία Ακκνρψζηνπ  -.07(.03) -.07(.03) 

Γαπάλεο    

Βειηηψζεηο/Δπεθηάζεηο/πληεξήζεηο/Αλεγέξζεηο/θηεξίσλ/αηζνπζ

ψλ 

  Μ... 

Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ   Μ... 

Θέξκαλζε/θιηκαηηζκφο   Μ... 

Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή   .08(.03) 

Υνξεγίεο ρνιηθψλ Δθνξεηψλ (Αλαιψζηκα)   Μ... 

Καηακεξηζκφο απφθιηζεο     

ρνιείν 17 16 14 

Μαζεηήο 83 74 73 

Δξκελεπφκελε  10 13 

ηαηηζηηθά θξηηήξηα (Significance test)    

X
2
 1732,35 1631,12 1590,11 

Μείσζε ηνπ X
2
  101,23 41,01 

Βαζκνί Διεπζεξίαο  2 1 

p-ηηκή  .001 .001 

 

 

Πίλαθαο 6.  

Δθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο θάζε κεηαβιεηήο ζηηο επηδόζεηο ηωλ καζεηώλ ζηηο   Παγθύπξηεο 

Δμεηάζεηο θαη ην ηππηθό  ζθάικα θάζε εθηίκεζεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηηο παξελζέζεηο 
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Πίλαθαο 7.  

 

Καηακεξηζκόο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ζύκθωλα κε ηελ  απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο- 

Γεληθόο Βαζκόο Καηάηαμεο-  θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζρνιηθώλ εηώλ 2010-2011 θαη 

2011-2012 

 

Οκάδεο ζρνιείσλ     Αξηζκφο ρνιείσλ 

Α) ηαζεξφηεηα  

Παξέκεηλαλ Σππηθά 23 

Παξέκεηλαλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά 5 

Παξέκεηλαλ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά 4 

  

Β) Βειηίσζε  

       Απφ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά 
3 

Απφ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ζε Πνιχ 

Απνηειεζκαηηθά 0 

Απφ Σππηθά ζε Πνιχ Απνηειεζκαηηθά 2 

  

Γ) Μείσζε   

Απφ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά 4 

Απφ Σππηθά ζε Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά 3 

Απφ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά ζε Ληγφηεξν 

Απνηειεζκαηηθά 0 
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Πίλαθαο 8.  

Τππηθέο εθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε 

Σπλάξηεζε 

 

Μεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ παξαγφλησλ 

Γεληθφο Βαζκφο  Καηάηαμεο 

πλάξηεζε   

1 

πλάξηεζε 2 

Πνζνζηφ απφξσλ καζεηψλ  .123 .111 

Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ/Δηδηθψλ Αηζνπζψλ .091 .088 

Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή .072 .074 
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Πίλαθαο 9.  

Καηάηαμε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ αιιαγώλ ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε θάζε 

θαηεγνξία 

 

Οκάδεο ρνιείσλ  Πξνβιεθζείζα Οκάδα θαηεγνξίαο χλνιν 

Βειηίσζε ηαζεξφηεηα Μείσζε 

 

Βειηίσζε 2 (40.0%) 2 (40.0%) 1 (10.0%) 5 

ηαζεξφηεηα 4 (12.5%) 25 (78.1%) 3 ( 9.4%) 32 

Μείσζε 2 (28.6%) 3 (42.9%) 2 (28.6%) 7 
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Πεξίιεςε  

  ην θεθάιαην απηφ έγηλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο απηά πξνέθπςαλ 

απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ηεο έξεπλαο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εχξεζε 

πηζαλψλ αηηησδψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ εηζξνψλ θαη ζηηο αιιαγέο ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζε δχν 

ππνθεθάιαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

μερσξηζηέο αλαιχζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα θάζε ρξνληά κε ηε ρξήζε πνιπεπίπεδνπ 

κνληέινπ αλαιχζεσλ. Σν ελδερφκελν κηαο ζρέζεο αηηίαο απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ 

αιιαγψλ ησλ εηζξνψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κε ηηο 

αιιαγέο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο δελ επηβεβαηψζεθε απφ 

ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ δελ ζπλδένληαη κε θακία 

απφ ηηο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα θακία απφ ηηο πέληε ρξνληέο πνπ θάιπςε ε 

έξεπλά καο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε ζσξεία εξεπλψλ πνπ έγηλαλ δηαρξνληθά ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηψλ ηνπ Hanushek (1986) θαη 

πνιιψλ άιισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθίαο.  ην δεχηεξν 

ππνθεθάιαην, θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθξηηηθή αλάιπζε, έγηλε ε πξνζπάζεηα λα ειεγρζεί, 

θαηά πφζνλ νη αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, θαη ζε ζπγθεθξηκέλα είδε δαπαλψλ, 

κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Δθείλν πνπ 

δηαθάλεθε ήηαλ φηη, φπνπ κεζνιαβνχζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη αιιαγέο ζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηηο αιιαγέο ζηηο 

δαπάλεο. Αληίζεηα, φηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ κηθξφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηεηία 

2010-2011 θαη 2011-2012, πξνβιέθζεθαλ αιιαγέο ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζρνιείσλ απφ ηξεηο  κεηαβιεηέο, ην πνζνζηφ ησλ απφξσλ καζεηψλ, ηνλ εμνπιηζκφ 

Δξγαζηεξίσλ θαη Δηδηθψλ Αηζνπζψλ θαη απφ ηελ Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή. Έλα κε 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, θαη ην νπνίν θξίλεηαη σο πνιχ ελδηαθέξνλ θαη 

ζεκαληηθφ αθνξά ζηε δηαπίζησζε φηη νη πξνβιέςεηο ησλ αιιαγψλ ζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε ηηο πην πάλσ ηξεηο κεηαβιεηέο ήηαλ αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ απφ ζρνιεία πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ θαη 

κεηεμειίρζεθαλ ζε Σππηθά θαη απφ ζρνιεία πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Σππηθψλ θαη 

κεηαπήδεζαλ ζηα Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά. Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπλέβαιαλ ζην λα απνζαθεληζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ζπδήηεζε ησλ παξαπάλσ 

απνηειεζκάησλ θαη δηαηππψλνληαη εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην IV. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζε  έμη μερσξηζηά ππνθεθάιαηα 

ηα αθφινπζα:  

i. χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο καο κε ηα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Οηθνλνκίαο  

ii. χγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινχζεζε ε έξεπλά καο κε ηε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δθπαηδεπηηθή Οηθνλνκία  

iii. χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

iv. Δηζεγήζεηο γηα αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

v. Δηζεγήζεηο γηα δηεμαγσγή κειινληηθψλ εξεπλψλ 

vi. Πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο καο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην I, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο  καο θαζνξίδεηαη 

ζην λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη αιιαγέο πνπ επηζπκβαίλνπλ ζε κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ρξνληά ζε ρξνληά, επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(εθξνέο). Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη δηελεξγήζεθε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, πνπ θαιχπηνπλ πέληε ζπλερφκελα ρξφληα, απφ ην 2008 κέρξη ην 2012. 

Δπηπξφζζεηα, ε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα επηθεληξψζεθε ζην λα εληνπηζζνχλ πηζαλέο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν ελ ιφγσ κεηαβιεηέο. Τπελζπκίδεηαη φηη νη άιιεο ζρεηηθέο 

έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, αζρνιήζεθαλ κε ηα δεδνκέλα κφλν κηαο 

ρξνληάο.  

Ζ πην πάλσ επηινγή, γηα πεληαεηή δηάζεζε δεδνκέλσλ, ελίζρπζε ηελ πξνζπάζεηά 

καο, έηζη ψζηε λα εμαθξηβσζεί, αλ ε επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε 

ε αιιαγή ζηηο νπνηεζδήπνηε κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ ζε κηα ρξνληά ζπλέρηδε λα επεξεάδεη 

θαη ηα ππφινηπα ρξφληα, δειαδή ειέγρζεθε θαηά πφζν παξαηεξείηαη ζπλέπεηα ζην 

πνζνζηφ επίδξαζή ηνπο. 
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Ζ ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο καο ζηελ ελ γέλεη έξεπλα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα  έγθεηηαη ζην φηη επηδηψθεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεία ησλ 

πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηά ηα δχν 

ζηνηρεία είλαη δπλαηφλ λα ζπδεπρζνχλ. Δπειπηζηνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζα θαλνχλ ρξήζηκα ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα δηεχξπλζε ησλ 

πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη ην Γπλακηθφ 

Μνληέιν. Ζ δηεχξπλζε απηή αθνξά ζηελ πξνζζήθε παξαγφλησλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ 

είδνπο απηνχ ηνπ κνληέινπ, φπσο είλαη νη εηζξνέο, αθνχ απηφ αζρνιείηαη κφλν κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη δελ δηεξεπλά ηηο εηζξνέο (Creemers & Kyriakides, 2008).  

Δπηπξφζζεηα, αλακέλνπκε φηη ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα  

απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν νδεγφ ζε φζνπο αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηδηαίηεξα 

ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη δπλαηφλ λα θαλνχλ ηα πνξίζκαηα ζηνπο 

εξεπλεηέο ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, έηζη ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζηνλ ρψξν απηφ. 

  εκεηψλεηαη φηη γεληθφηεξε επηδίσμε ηεο εξεπλεηηθήο καο ππφζεζεο ππήξμε ε 

εχξεζε πηζαλψλ αηηησδψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ εηζξνψλ (εθπαηδεπηηθέο 

δεκφζηεο δαπάλεο) ζηα Γεκφζηα Λχθεηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ κε ηηο αιιαγέο 

πνπ είραλ ηα ζρνιεία απηά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην IV ζε δχν ππνθεθάιαηα. 

Παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο  

  Σν πξψην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

πέληε μερσξηζηέο αλαιχζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα θάζε έηνο, δειαδή απφ ην 2008 κέρξη 

ην 2012. Οη αλαιχζεηο απηέο αθνξνχζαλ ζηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη εηζξνέο  

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ βξέζεθε 

φηη απφ ηηο κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ, ην θχιν ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη λα έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρξνληέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ παξνπζηάδεηαη γηα ην 2008 θαη 2009 λα έρεη κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 0.04 θαη 0.03 αληίζηνηρα, ελψ γηα ηηο άιιεο ρξνληέο δελ 

εκθαλίδεηαη (p<0.05). Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε αξθεηέο  έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Creemers & Kyriakides, 2010). 

Δπίζεο, θάπνηεο ρξνληέο παξνπζηάδνπλ κηθξή έσο θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 
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νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο επαξρίεο πνπ αλήθνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ καζεηψλ 

πνπ παξαθάζηζαλ ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο. Ζ αζπλέπεηα επεξεαζκνχ ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο επαξρίεο κπνξεί λα 

εμεγεζεί, θαζφηη νη επαξρίεο ηεο Κχπξνπ δελ αζθνχλ ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ε 

θαζεκηά μερσξηζηά, φπσο ζα ζπλέβαηλε, αλ ε έξεπλα εμέηαδε πέληε  δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε 

δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ηελ πεξίπησζε απηή ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

ειέγμεη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε πνπ ζα είραλ νη πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ απηψλ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

  Οη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ζηηο βειηηψζεηο, ζηηο επεθηάζεηο, ζηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη ησλ Δηδηθψλ Αηζνπζψλ, φπσο θαη ζηελ Σερλνινγία θαη 

ηελ Πιεξνθνξηθή, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ρξνληέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (p<0.05). Σέινο, νη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ζην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, 

εκθαλίδνληαη λα κελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

  εκεηψλεηαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηνλ ίδην ρψξν (βι. 

εθηελή παξνπζίαζε ζην θεθάιαην ΗΗ), νη αλαιχζεηο ηεο δηθήο καο έξεπλαο  βαζίζηεθαλ ζε 

δεδνκέλα πέξαλ ηνπ ελφο ρξφλνπ θαη απηφ ζπλέβαιε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλέπεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα θάζε ρξνληά μερσξηζηά θαη γηα πέληε 

ζπλερφκελα ρξφληα, απφ ην 2008 κέρξη ην 2012. 

Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη λα επεξεάδνπλ 

έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κηαο ρξνληάο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη 

κε ηε βηβιηνγξαθία, εληνχηνηο, παξέκεηλε λα εμεγεζεί, γηαηί δελ ζπλερίζηεθε ε επίδξαζε 

απηή ζε φιεο ηηο ρξνληέο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη ζπλέπεηα. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε απνξία 

θαηά πφζνλ ε επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληέο πνπ 

ζεκεηψζεθε ήηαλ ζηαηηζηηθά έλα ηπραίν γεγνλφο ή ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο 

ζεκαληηθήο ζηαηηζηηθήο  δχλακεο ζην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο 

ηνπ.  

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ απηνχ, ην απνηέιεζκα απνδφζεθε ζε 

κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο θαη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ρξήζεο δηαρξνληθψλ δεδνκέλσλ.  

Δπειέγε ε ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο, έρνληαο κάιηζηα θαη ην πιενλέθηεκα ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο δεδνκέλσλ πέληε ρξφλσλ. Με ηηο αλαιχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ δελ 

δηαθάλεθε θαη πάιη ε επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ησλ εηζξνψλ πάλσ ζηηο αιιαγέο ησλ 
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καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηε δηεηία 2010 κε 2011 θαη 2011 κε 2012. Σε 

δηεηία απηή νη κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ δηαθνξέο ζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ πνπ έγηλαλ απφ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά 

θαη αληίζεηα.  

Μηα εμήγεζε, γηαηί δελ κπφξεζε ε έξεπλα λα εξκελεχζεη ηελ αιιαγή ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε θακηά απφ ηηο κεηαβιεηέο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 

πέληε, ησλ ηεζζάξσλ θαη ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, είλαη ε πηζαλφηεηα λα έγηλαλ πην δξακαηηθέο 

αιιαγέο ζε κεηαβιεηέο πνπ ε έξεπλα δελ έιαβε ππφςε, φπσο ησλ κεηαβιεηψλ 

δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα νη αιιαγέο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ λα ήηαλ κελ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ πέξαλ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, ελψ αληίζεηα ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ λα κελ ήηαλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε δξακαηηθέο αιιαγέο, απηή αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε μαθληθή αιιαγή ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο 

ζρνιείνπ, δειαδή απφ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζε πνιχ απνηειεζκαηηθφ ή ην αληίζεην, 

απφ  πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Παξφια απηά, δελ παξαηεξήζεθε 

απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ηέηνηεο αιιαγέο ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζρνιείσλ. Οη αιιαγέο απφ ρξφλν ζε ρξφλν πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ πξνο κηα 

θαηεχζπλζε, απφ ην έλα επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην άιιν θαη δελ ζεκεηψζεθε 

κεγάιν άικα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη απνδεηθλχεη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο ηεο έξεπλάο καο.  

Ζ έξεπλα ζεσξνχζε φηη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζηα ρξφληα 

απηά δελ αιιάδνπλ θαη επνκέλσο αλακελφηαλ φηη ζα αζθήζνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα κφλν νη κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ. ηελ πξάμε φκσο πηζαλφλ λα 

ζπλέβεθε αθξηβψο ην αληίζεην, λα άιιαμαλ νη κεηαβιεηέο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα είραλ 

απηέο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίδξαζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, κε επαθφινπζν 

λα κελ είραλ ζηαηηζηηθή δχλακε νη κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ. Αληίζεηα, φηαλ ε έξεπλα 

εμέηαδε ηηο κεηαβιεηέο κφλν κηαο ρξνληάο, επεηδή νη κεηαβιεηέο ησλ δηαδηθαζηψλ δελ 

πξνθαινχζαλ νπνηαδήπνηε επίδξαζε,  ηφηε έγηλε δπλαηφλ λα θαλεί ε δχλακε ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ εηζξνψλ. 

Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εηζξνέο δηαδξακαηίδνπλ κεγαιχηεξν ξφιν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εθείλσλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ζηα ζρνιεία απηά κεησζνχλ 
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ή αθαηξεζνχλ νη θξαηηθέο ρνξεγίεο, απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα επηδεηλσζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απμεζνχλ νη θξαηηθέο 

ρνξεγίεο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη λα γίλνπλ απφ 

Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά. Γπζηπρψο, απηή ε ππφζεζε δελ κπνξνχζε λα 

ειεγρζεί πεξηζζφηεξν κε ηε δηεμαγσγή αλαιχζεσλ κφλν απφ ην 2008 κέρξη ην 2012 κε ηα 

Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά ζρνιεία, αθνχ ηα ζρνιεία απηά είλαη πνιχ ιίγα ζηελ Κχπξν ζε 

αληίζεζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο θαη απηφ, ίζσο, λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

έξεπλαο γηα ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία. 

 Σν δεχηεξν ππνθεθάιαην ηνπ θεθαιαίνπ IV αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πηπρήο 

ηεο έξεπλαο, ε νπνία εμέηαζε ζε πνην βαζκφ νη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (απφ ρξνληά ζε ρξνληά) κπνξνχζαλ λα 

εξκελεπζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο δαπάλεο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ  

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή ηερληθή ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο θαη έγηλε θαηάηαμε ησλ 

ζρνιείσλ, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: (α) 

ζε Σππηθά, (β) ζε Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαη (γ) Πνιχ Απνηειεζκαηηθά.  

εκεηψλεηαη φηη ζρνιεία πνπ ήηαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Σππηθψλ θαη έγηλαλ Πνιχ 

Απνηειεζκαηηθά ή πνπ ήηαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ θαη έγηλαλ 

Σππηθά παξνπζίαζαλ βειηίσζε ζην επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Δπίζεο, ηα 

ζρνιεία πνπ απφ Πνιχ Απνηειεζκαηηθά έγηλαλ Σππηθά ή απφ Σππηθά έγηλαλ Ληγφηεξν 

Απνηειεζκαηηθά θαηαηάγεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζρνιηθψλ εθείλσλ κνλάδσλ, πνπ ην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ρεηξνηέξεπζε, δειαδή κεηψζεθε. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ παξνπζηάζηεθε θακία αιιαγή ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηα ζρνιεία 

παξέκεηλαλ ζηαζεξά. 

Αθνινχζσο, δηελεξγήζεθε δηαθξηηηθή αλάιπζε θαη έγηλε έιεγρνο γηα θάζε ζρνιείν 

μερσξηζηά γηα λα δηαθξηβσζεί θαηά πφζν παξέκελε ζην ίδην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο 

απφ ην 2008 κέρξη ην 2012, ή αλ ην δεδνκέλν απηφ άιιαμε. Ζ αλάιπζε θαηέδεημε φηη ε 

κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ παξνπζίαδε ην ίδην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ην 2008 φζν θαη ην 2012. ηε ζπλέρεηα, έγηλε έιεγρνο γηα ηελ 

ίδηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2008 κέρξη 2012 θαη δελ βξέζεθε θακηά κεηαβιεηή πνπ λα 

εμεγνχζε ηηο αιιαγέο. Δπεηδή ζεσξήζεθε φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε ρξφλσλ, 

θαηά ην νπνίν έγηλε ε αλάιπζε, ήηαλ κεγάιν θαη ππήξρε ε πηζαλφηεηα κέζα ζε απηφ λα 

ζπλέβεθαλ πνιιέο αιιαγέο ζε κεηαβιεηέο πνπ δελ έιαβε ππφςε ε έξεπλα, θξίζεθε 

ζθφπηκν λα γίλεη ν έιεγρνο ησλ ζρνιείσλ θάζε ηεηξαεηία, δειαδή 2008 θαη 2011, 2009 θαη 
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2012.  Χζηφζν ε έξεπλα θαηέιεμε ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο 

θαηάζηαζεο (ησλ πέληε ρξφλσλ).  

Έηζη, ειέγρζεθε ε πεξίνδνο ησλ ηξηψλ ρξφλσλ (απφ ην 2008 κέρξη ην 2010, απφ ην 

2009 κέρξη ην 2011 θαη απφ ην 2010 κέρξη ην 2012), αιιά θαη πάιη δελ βξέζεθε θακία 

κεηαβιεηή πνπ λα εξκελεχζεη ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ. ηε κφλε πεξίπησζε, 

θαηά ηελ νπνία ε δηαθξηηηθή αλάιπζε βξήθε κεηαβιεηέο πνπ εξκήλεπαλ ηηο αιιαγέο ήηαλ 

ε ρξνληθή πεξίνδνο 2010 κε 2011 θαη 2011 κε 2012. Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί θαη ζα ζπδεηεζνχλ, 

ζπγθξίλνληάο ηα κε ηηο πθηζηάκελεο ζεσξίεο θαη πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί εθηελψο ζην θεθάιαην II, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ ζπγθιίζεηο ή απνθιίζεηο.  

χγθξηζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο καο κε ηα Απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Οηθνλνκίαο 

ην ππνθεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο μερσξηζηέο πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ γηα θάζε ρξνληά απφ ην 

2008 κέρξη ην 2012 (βι. πίλαθεο 3,4,5) ζπγθξηλφκελα κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Οηθνλνκίαο. ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην θεθάιαην II γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ  εξεπλψλ πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ (εηζξνψλ) ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο γεληθά 

επηβεβαίσζαλ απηά ζηα νπνία θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαηέιεμε, δειαδή φηη δελ 

ππήξρε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Χζηφζν, εθπιεξψλνληαο ηνλ δεχηεξν ζθνπφ ηεο έξεπλαο, δειαδή 

δηεξεπλψληαο θαηά πφζν νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ ζηηο δαπάλεο ηνπο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθξηηηθή αλάιπζε γηα ηηο αλαιχζεηο, 

πξνέθπςε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ δελ αλακέλακε, φηη δειαδή νη εηζξνέο ζηελ 

εθπαίδεπζε επηδξνχλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κφλν ζε κηα θαηεγνξία ζρνιείσλ, ζε 

απηά πνπ αλήθνπλ ζηα Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά.  
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εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δαπαλψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεηαβιεηέο ησλ 

βειηηψζεσλ, επεθηάζεσλ, ζπληεξήζεσλ, αλεγέξζεσλ θηεξίσλ, αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο,  

ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ εηδηθψλ αηζνπζψλ, φπσο θαη ζηελ 

Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή, θαίλεηαη φηη ζπλάδνπλ κεξηθψο κε ηηο έξεπλεο ησλ Jones & 

Zimmer (2001) θαη ησλ Glewwe et al. (2011). Οη έξεπλεο απηέο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο Σερλνινγίαο/ Τπνινγηζηψλ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη θαηέιεμαλ φηη έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε (βι. εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ 

εξεπλψλ απηψλ ζην θεθάιαην II). 

εκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο 

ε φηη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο εκθαλίδνληαη λα κελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζπλεπψο 

δελ ζπλάδνπλ κε ηηο έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φπσο ησλ Gene & Smith (1979), 

STAR (1985-1990), ηεο Καιηθφξληαο, Φιφξηληαο θαη Κνλέθηηθαη ησλ Ζ.Π.Α. (1996), ησλ   

Jepsen & Rivkin (2009) θαη ησλ Konstantopoulos & Chun (2009), πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Έξεπλεο γηα ην θχιν, ειηθία θαη ηφπνπ θαηνηθίαο 

ηελ έξεπλά καο ε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζην θχιν ησλ καζεηψλ 

παξνπζηάδεηαη λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. Απηφ ζπλάδεη κεξηθψο κε έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φπσο 

ηνπ Kallock (1998) πνπ βξίζθεη ζεηηθή ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηηο επηδφζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία θαη ηελ επαξρία πνπ βξίζθεηαη ε 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ θνηηνχλ νη καζεηέο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γεγνλφο πνπ δελ ζπλάδεη κε αλάινγεο έξεπλεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο Kallock (1998). 

Έξεπλεο γηα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

ηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ρξνληά 2012 ην πνζνζηφ απφξσλ 

καζεηψλ πνπ ήηαλ θαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο αθνχ γηα ηηο 
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άιιεο ρξνληέο δελ ππήξραλ ζηνηρεία απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ε 

κεηαβιεηή απηή δελ παξνπζίαζε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Απηφ δελ ζπλάδεη κε ηηο έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φπσο ησλ 

Ludwig & Miller (2007), Trembley et al. (2001) πνπ παξνπζηάδνπλ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ λα έρεη ζεηηθή ζρέζε θαη λα επηδξά ζηηο 

επηδφζεηο ηνπο  

χγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινχζεζε ε έξεπλά καο κε ηε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Δθπαηδεπηηθή Οηθνλνκία 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί ζηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλάο καο δειαδή 

απφ ηελ πξφβιεςε ησλ αιιαγψλ ηνπ επηπέδνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Ληγφηεξσλ Απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο Γηαθξηηηθήο 

Αλάιπζεο απνηεινχλ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλάο καο ζηε κεζνδνινγία ηνπ ρψξνπ ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Οηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε αληί ηεο ρξήζεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο παξαγσγήο γηα δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο πξάμακε θαηά  ηελ πξψηε θάζε ηεο 

δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο, λα αθνινπζεζεί ε κέζνδνο ηεο δεχηεξεο θάζεο θαη ε ρξήζε ηεο 

Γηαθξηηηθήο Αλάιπζεο δειαδή γηα ηνπο πην θάησ ιφγνπο: 

(α) Με ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ αιιαγψλ κε αιιαγέο, κπνξνχκε λα βξνχκε 

ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θάηη πνπ ε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ παξαγσγήο δελ πέηπρε 

απφιπηα. 

(β) Δληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ ησλ ζρνιείσλ ησλ νπνίσλ 

επεξεάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο απφ ηηο αιιαγέο ζηηο εηζξνέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ ηηο αιιαγέο ησλ εηζξνψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα έρνπλ 

νη ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ 

θαη κεηαθηλνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Σππηθψλ. Άξα, νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απφ ην 

θξάηνο πξνο βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηνρεπκέλε. 

εκεηψλεηαη φηη απηή ε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζηνλ ρψξν ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ζεηηθά ζηνηρεία (Creemers & Kyriakides, 2010∙ 

Gustafsson, 2013) θαη αθνινπζεί πην θάησ εθηελέζηεξε αλαθνξά. 
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χγθξηζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο κε ηα Απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

ζην ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Μηα έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηνπ ειέγρνπ αιιαγψλ κε αιιαγέο ήηαλ 

ηνπ Gustafsson (2013). ηελ έξεπλα απηή έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ 22 δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηηο δχν εμεηάζεηο ηνπ Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) ηα έηε 2003 θαη 2008. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ είραλ νη αιιαγέο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ ρσξψλ 

απηψλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2003 θαη 2007 θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηέξσζαλ ζην ζπίηη γηα 

πξνεηνηκαζία ζηα Μαζεκαηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν ζπζρεηηζκφο 

ηνπ ρξφλνπ κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ αξλεηηθφο. 

Μηα άιιε έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ ίδηα κέζνδν είλαη ε έξεπλα ησλ Creemers 

& Kyriakides, (2010). Ζ έξεπλα απηή ήηαλ ε ζπλέρεηα παξφκνηαο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε 

απφ ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο ην 2008 (Creemers & Kyriakides, 2008) θαη δηεξεχλεζε ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν νη αιιαγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζρνιηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην Γπλακηθφ Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο (βι. εθηελή αλαθνξά γηα ην κνληέιν ζην θεθάιαην II).   

ηελ έξεπλά ηνπο νη Creemers & Kyriakides (2010) αλαθέξνπλ ην εμήο ζεκαληηθφ 

ζπκπέξαζκα, φηη φηαλ γηλφηαλ έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ελφο ρξφλνπ, 

δελ παξνπζηάδνληαλ αιιαγέο ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αιιαγέο ζηηο κεηαβιεηέο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ έξεπλα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κφλν ζε 

κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε απηή ηελ έξεπλα, νη αιιαγέο ζηηο κεηαβιεηέο ησλ 

εηζξνψλ κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πην πηζαλφο ιφγνο είλαη λα έγηλαλ δξακαηηθέο αιιαγέο ζε κεηαβιεηέο 

πνπ δελ έιαβε ππφςε ηεο ε έξεπλά καο, φπσο απηή ησλ δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα νη 

αιιαγέο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ λα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο, ελψ αληίζεηα λα κελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε κηθξφηεξν. Με 

βάζε απηή ηελ παξαδνρή,  ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη, αλ απμεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

δαπάλεο ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ, ζα 

βειηησζνχλ πνιχ ζχληνκα θαη ζα γίλνπλ Σππηθά.  
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Σέινο, απφ ηα πην πάλσ αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζχδεπμεο ησλ δχν 

κεζφδσλ, δειαδή λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη κεηαβιεηέο δηαδηθαζίαο αιιά θαη νη 

κεηαβιεηέο ησλ εηζξνψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε αλάπηπμε ησλ 

νιηζηηθψλ κνληέισλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζα γίλεη θαηνξζσηή ε επίηεπμε πην 

γξήγνξσλ θαη νπζηαζηηθψλ ιχζεσλ γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηνο εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Γ.Μ.Δ.Α., γηα λα έρεη πην νινθιεξσκέλε εηθφλα θαη λα κπνξεί λα εξκελεχζεη 

πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο, είλαη θαιχηεξα λα έρεη πην πινχζηα δεδνκέλα πνπ λα αθνξνχλ 

φρη κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο, αιιά ζπγρξφλσο θαη ζηηο εηζξνέο, αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν δελ ηηο ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα καο δελ 

έιεγμε ηηο δηαδηθαζίεο αιιά κφλν ηηο εηζξνέο. Αλ σζηφζν, ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ζα ήηαλ δπλαηφλ νη 

ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε έξεπλα, λα ειέγρνληαλ πξνεγνπκέλσο. Απηφ ζίγνπξα 

απνηειεί κηαλ πξννπηηθή ζην κέιινλ κέζα ζηα πιαίζηα κηαο κεγαιχηεξεο έξεπλαο. 

Δηζεγήζεηο γηα αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Απφ ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηηο εξκελείεο 

πνπ έρνπλ δνζεί πξνθχπηνπλ εηζεγήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε φζνπο έρνπλ ηελ επζχλε 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ζηα ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξνρή ίζσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. εκεηψλεηαη φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο καο  ήηαλ 

πξψηνλ λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή χπαξμε ζρέζεσλ αηηίαο θαη αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ 

αιιαγψλ ζηηο εηζξνέο θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο εθξνέο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δεχηεξν λα 

εμεηάζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ απφ ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο δαπάλεο ηνπο. 

Έρνληαο απηά ππφςε, ε εηζήγεζή καο πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

είλαη φηη, αλ θξηζνχλ απαξαίηεηεο νη νπνηεζδήπνηε κεηψζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, 

απηέο δελ ζα πξέπεη λα γίλνπλ αλαινγηθά ζε φια ηα ζρνιεία, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

επεξεαζηνχλ ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ θαη ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη λα κελ κπνξέζνπλ πνηέ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδφ ηνπο.  

Δπίζεο, κηα άιιε εηζήγεζε είλαη φηη δελ ζα πξέπεη νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο λα 

θαηαλέκνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν, φπσο γίλεηαη απηφ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηψξα, αιιά κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη κηα ζρνιηθή κνλάδα. 
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ηα ζρνιεία πνπ είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ηηο πφιεηο θαη, επνκέλσο, ππνβαζκηζκέλα ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεηαη  πεξηζζφηεξε ζηήξημε απφ απηήλ πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζρνιεία πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ή εληφο ησλ  πφιεσλ. Παξάιιεια, ε ζηήξημε απφ ην θξάηνο ζηα ζρνιεία 

απηά δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη κε έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

ε ζρέζε πάληνηε κε ηε ζηήξημε ησλ Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο καζεζηαθήο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο (πνηφηεηα) αιιά θαη ηεο πξνζθνξάο ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ (ηζφηεηα), πνπ 

απνηειεί πάγην αίηεκα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

δηεζλψο, έλα άιιν κέηξν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ 

Κχπξν είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ, ηνπνζέηεζεο θαη κεηαθίλεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη αλαρξνληζηηθή θαη εηεξνβαξήο, αθνχ νη δηνξηζκνί, νη 

κεηαθηλήζεηο θαη νη ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πξνάγνληαη, 

γίλνληαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ. 

πλήζσο, κεηαηίζεληαη νη «δπλαηνί» εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνάγνληαη ή ηνπνζεηνχληαη ζε 

Λχθεηα θαη φρη ζηα Γπκλάζηα, δηφηη επηθξαηεί ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηφζν απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη ε 

ππεξεζία ζηα Λχθεηα  είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή  εμαηηίαο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ, 

ζηηο νπνίεο ζα παξαθαζίζνπλ νη ηειεηφθνηηνη καζεηέο ησλ Λπθείσλ. 

Δηζεγήζεηο γηα δηεμαγσγή κειινληηθψλ εξεπλψλ 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θάπνηνη παξάγνληεο λα 

κελ θάλεθε φηη επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, επεηδή ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

αθνξνχζαλ καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, ελψ νη παξάγνληεο απηνί ίζσο λα επεξεάδνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην Γπκλάζην θαη ζην Γεκνηηθφ. Τπάξρεη, έηζη, ε πηζαλφηεηα  

λα έρνπλ εμαρζεί απφ ηελ έξεπλά καο κε γεληθεπκέλα θαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Ίζσο, αλ ε έξεπλα είρε ζηε δηάζεζή ηεο δεδνκέλα απφ πην ρακειέο ειηθηαθέο ηάμεηο, φπσο 

γίλεηαη ζηελ Αγγιία, φπνπ δηεμάγνληαη έξεπλεο κε ηνπο επηάρξνλνπο καζεηέο, ζα ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί, αλ νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο. Άξα, κηα εηζήγεζε ζα ήηαλ λα επαλαιεθζεί ε ίδηα έξεπλα κε ηηο 

ίδηεο κεηαβιεηέο θαη ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή ησλ πέληε ρξφλσλ θαη ζηε 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ εζληθά ζπζηήκαηα 
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αμηνιφγεζεο, αθνχ σο γλσζηφλ ζηελ Κχπξν δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο θαη ζε επίπεδν 

γεληθεπζηκφηεηαο, ψζηε λα απνδεηρζεί ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο αθνχ νη κεηαβιεηέο ησλ 

εηζξνψλ θξίλεηαη φηη επεξεάδνπλ πην έγθαηξα θαη άκεζα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ 

φ,ηη παξαηεξήζεθε ζηα Λχθεηα.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην III, ε έξεπλα δελ ζπκπεξηέιαβε ηα ηδησηηθά 

ζρνιεία. Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζε άιιεο ρψξεο κηα αλάινγε έξεπλα, ε νπνία 

λα  ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία, αθνχ ζηελ Κχπξν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ δελ ήηαλ απηφ δπλαηφλ. Αλακέλεηαη ε έξεπλα απηή λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

ζηνλ ηνκέα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζπγθξίλνληαο ηελ ηδησηηθή 

θαη δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε απηή ζα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκα γηα φινπο, φζνη εκπιέθνληαη ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο. 

Ο θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ζπλδέεηαη κε πνιιέο έξεπλεο,  πνπ ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα φζν θαη ηελ ηζφηεηα 

θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο κεγάινο 

αξηζκφο επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαηαδεηθλχεη φηη ηα ηειηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο αξρηθέο 

επηδφζεηο θαη απφ ην Κ.Ο.Δ. ηνπ καζεηή (Scheerens & Bosker, 1997 ∙ Teddlie & Reynolds, 

2000∙ Townsend, 2007).  

Αλαθέξνληαο ηα πην πάλσ, ε έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη λα 

αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν θαη κε ηνλ ρψξν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Οηθνλνκίαο θαη λα δνζεί 

έκθαζε εθηφο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ ηζφηεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ν 

ρψξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο μεθίλεζε, κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ην ζρνιείν ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, ηειηθά θαηέιεμε λα αζρνιείηαη γεληθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, παξαγλσξίδνληαο ηελ ηζφηεηα. Ίζσο ζα έπξεπε ε 

έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα λα θάλεη ζηξνθή θαη αληί λα ζπγθεληξψλεη 

απνθιεηζηηθά ην ελδηαθέξνλ ζε έξεπλεο γηα ηα Σππηθά ζρνιεία, λα επηθεληξσζεί θαη ζην ηη 

νη νηθνλνκηθνί πφξνη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ζε ππνβαζκηζκέλα ζρνιεία θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εηζξνέο δηαδξακαηίδνπλ 

κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία αλήθνπλ 
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ζηελ θαηεγνξία ησλ νιηγφηεξσλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ζηα 

ζρνιεία απηά κεησζνχλ ή αθαηξεζνχλ νη θξαηηθέο ρνξεγίεο,  απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα 

αιιάμνπλ θαηεγνξία θαη λα γίλνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απμεζνχλ νη θξαηηθέο ρνξεγίεο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη 

λα γίλνπλ απφ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε Σππηθά. Γπζηπρψο, απηή ε ππφζεζε δελ 

κπνξνχζε λα ειεγρζεί πεξηζζφηεξν, αθνχ νη αλαιχζεηο δηεμήρζεζαλ ζην πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2008 κέρξη ην 2012 θαη κφλν κε ηα νιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά 

ζρνιεία, πνπ είλαη, βέβαηα, πνιχ ιίγα ζηελ Κχπξν ζε αληίζεζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο 

ρψξεο. Σν εξεπλεηηθφ απηφ δεηνχκελν ίζσο λα απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηηο 

ρψξεο εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία. 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, πνπ λα ζηνρεχεη ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (πνηφηεηα θαη ηζφηεηα) θαη λα εληνπίδεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πξνσζνχλ ηελ επίηεπμε θαη 

ησλ δχν. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα απηή ζα αλαδείμνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ 

γηα ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε θαη πάιη κε ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ζε επίπεδν Δθπαηδεπηηθνχ 

πζηήκαηνο. 

Γηελέξγεηα ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ απαζρνινχλ πνιιέο 

ρψξεο, είλαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ θαη ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Παξφιν πνπ ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα πξέπεη λα απνηειεί ην 

έλαπζκα γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε θάζε ρψξα, εληνχηνηο, νη πιείζηεο 

θξαηηθέο πξνζπάζεηεο αλαιψλνληαη ζε ππεξαπινπζηεπκέλεο πξνζεγγίζεηο δαλεηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί θαη ιεηηνπξγήζεη αιινχ, αδηαθνξψληαο 

παληειψο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ηεο ρψξαο απ' φπνπ γίλεηαη ν δαλεηζκφο ηεο 

γλψζεο, θαη ην νπνίν φκσο πηζαλφηαηα λα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή θάπνηαο θαηλνηνκίαο (Kyriakides, 1999).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δαλεηζκνχ θαηλνηνκηψλ είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

γίλεηαη ζηελ Αγγιία γηα λα ηνληζηεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, πξνθαλψο 
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επεξεαδφκελε απφ ηα πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαδαλ νη ρψξεο ηεο 

Άπσ Αλαηνιήο θαη ηα νπνία εξκελεχζεθαλ αβίαζηα σο ζπλέπεηα ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 

ζηελ ηάμε Reynolds & Farrell (1996). Παξφκνηα ηάζε δαλεηζκνχ «επηηπρεκέλσλ» 

θαηλνηνκηψλ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο ΖΠΑ (Stevenson & Stigler, 1992). Απφ ηελ άιιε, ε 

Κχπξνο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αθνινπζεί αληίζεηε πνξεία ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

επεξεαζκέλε θπξίσο απφ ηδέεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ '80 ζηηο 

δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο. 

Χζηφζν, κε ηελ αλάπηπμε πην ζχλζεησλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (Goldstein, 2003) 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε κειέηε παξαγφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θαη επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεηαη 

ζηε δηελέξγεηα ζπζρεηηζηηθψλ εξεπλψλ. Με ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο κπνξνχλ πιένλ λα 

εληνπηζηνχλ ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ - παξαγφλησλ θαη 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Snijders & Bosker, 1999). πλεπψο, ζεσξνχκε φηη ν 

εκπινπηηζκφο θαη ε βειηίσζε ησλ πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο (ΔΑ) πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ην ζπγθείκελν θάζε ρψξαο, δελ 

κπνξεί παξά λα γίλεη κφλν κε ηε δηελέξγεηα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπζηεκαηηθψλ 

ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ πνπ ζα δηεξεπλνχλ ην θαηά πφζν θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΑ 

είλαη θνηλφηππα ζε δηάθνξεο ρψξεο.  

Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθφ, ηφζν ζηελ Κχπξν, φζν θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, νη 

εξεπλεηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηνπηθέο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, ψζηε φρη κφλν λα πηνζεηνχλ αιιά παξάιιεια λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ εηζεγείηαη ε παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία, ζηα κέηξα ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Αλ έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζέιεη λα αλαπηχμεη πνιηηηθή κε θχξην ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη φρη κφλν ζηε δηάγλσζε ηεο αλάγθεο 

αιιά θαη ζην ζπλεπαγφκελν θφζηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

αλακελφκελα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε βαξχηεηα ησλ κειεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη ράξαμεο πνιηηηθήο, 

κε επηρεηξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή φρη κφλν ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο ζπγθεξαζκφο απφςεσλ/ζεσξηψλ/ζπκπεξαζκάησλ απφ ην 
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παγθφζκην, ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ελφο επέιηθηνπ κνληέινπ 

εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Σέηνηεο κειέηεο ζα θαηαδείμνπλ επίζεο εάλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΑ 

επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν κηα ρψξα απφ θάπνηα άιιε. πλεπψο, νη έξεπλεο πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ γηα ηελ εξκελεία ηεο ελδερφκελεο πην πάλσ δηαθνξεηηθφηεηαο αλακέλεηαη 

λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο θαη ζηαδηαθά ζηε 

ζθαηξηθή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ επίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Με ηε δηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κειέηεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπγθεηκέλνπ ηεο θάζε ρψξαο (Harber, 1992), επνκέλσο ζα κπνξνχλ λα 

γίλνληαη ζπλδέζεηο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κηαο ρψξαο θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο (Webster & Fisher, 2003) θαη άξα ζα εμάγνληαη θαιχηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ζπκπεξίιεςε  

ζην δείγκα καο ρψξεο κε δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή καο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε 

ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θάζε ρψξαο κε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Με ηελ παξνρή ηέηνησλ ζηνηρείσλ πξνσζείηαη έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα 

(evidence - based policy) θαη ην νπνίν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Fitz-Gibbon, 1996). 

Δπίζεο, ε πιεζψξα πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ ζε δηεζλείο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, φπσο ηνπ International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (ΗΔΑ) θαη ηνπ International Assessment of 

Educational Progress (ΗΑΔΡ), ειάρηζηα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ 

απνθιίζεσλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ (Kyriakides & 

Charalambous, 2004). Αληίζεηα, ην πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ εξεπλψλ θαη αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηελ 

ηάμε θαη ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλφεζε 

θαη εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε έξεπλεο ηνπ ΗΔΑ (Anderson, Ryan, 

& Shapiro, 1989
.
  Postlethwaite & Wiley, 1992

.
  Robitaile & Garden, 1989) θαη ηνπ ΗΑΔΡ 

(Foxman, 1992
.
 Lapointe, Mead & Philips, 1989). 

Οη πην πάλσ έξεπλεο  ηνπ ΗΔΑ θαη  ΗΑΔΡ αλ εηδσζνχλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα δερζνχλ θξηηηθή, ζρεηηθά κε ηα 
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αθφινπζα: (α) κεηξνχλ ηελ επίδξαζε παξαγφλησλ ζε κηα κφλν ρξνληθή ζηηγκή θαη φρη 

δηαρξνληθά, (β) ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε δεδνκέλα απφ καζεηέο θαη φρη ζε ζπλδπαζκφ ηνπο κε 

δεδνκέλα κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, θαη (γ) ζηηο κεηξήζεηο ηνπο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη έρνπλ εγθπξνπνηεζεί κέζα απφ ηηο έξεπλεο 

ηεο ΔΑ θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ζηα ζεσξεηηθά κνληέια εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Δπνκέλσο, νη ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ 

κφλν κέζα απφ ηε δεπηεξνγελή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη έξεπλεο 

PISA θαη TIMMS είλαη έξεπλεο πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζην λα απνκνλψζνπλ εθείλνπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα βνεζήζνπλ 

ηνπο δηακνξθσηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηα άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ απφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη θαη ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο  ησλ εξεπλεηψλ ηεο ΔΔΑ είλαη 

λα εληνπίζνπλ παξάγνληεο ζηα δηάθνξα επίπεδα (ζρνιείνπ, ηάμεο, καζεηή, πιαηζίνπ) πνπ 

επηδξνχλ ζηελ επίδνζε, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εξεπλεηέο 

γηα έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο παξαγφλησλ απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Βέβαηα, ππάξρνπλ 

θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηε δεπηεξνγελή αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεζλψλ 

εξεπλψλ. Γη’ απηφ, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο  

νη νπνίεο λα επηθεληξψλνληαη φρη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά ζην λα εμεγήζνπλ 

ηε δηαζπνξά απηψλ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Γεληθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

θαιά ζρεδηαζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ηφζν απφ ηνπο δηακνξθσηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, φζν θαη απφ άηνκα πνπ εθαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

χλνςε ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο  

  Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία είρε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηηο εηζξνέο θαη ησλ αιιαγψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ 

αλαδήηεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ επηδηψρζεθε κέζα ζην πιαίζην ελφο 

πνιπεπίπεδνπ κνληέινπ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ δηεξεχλεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί: 
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α)  θαηά πφζν νη αιιαγέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, είηε θαηά 

είδνο ή θαη ζπλνιηθά, πξνβιέπνπλ αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.   

β)  θαηά πφζν ην πνζνζηφ ησλ απφξσλ καζεηψλ, ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο 

(αξηζκφο ησλ καζεηψλ), ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ζρνιηθή 

κνλάδα, ην θχιν ησλ καζεηψλ θαη νη αιιαγέο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη φηη γηα πξψηε θνξά αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά 

θαη ζε βάζνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο ελδερφκελεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. 

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζηα πην θάησ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 α) Ζ επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηζξνψλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ) παξνπζηάδεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρξνληέο απφ ην 2008 κέρξη ην 2012 λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο αθνξνχλ ζην θχιν ηνπ καζεηή, ζηηο 

βειηηψζεηο/επεθηάζεηο, ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ/εηδηθψλ αηζνπζψλ 

θαη ζηελ Σερλνινγία/Πιεξνθνξηθή. Αληίζεηα, δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ νη 

εθπαηδεπηηθέο εηζξνέο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηελ ειηθία, ην πνζνζηφ 

ησλ απφξσλ, ην κέγεζνο ηεο ηάμεο, νη  δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηα 

αλαιψζηκα. 

β)  Σε δηεηία 2011 – 2012 νη αιιαγέο ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ αλήθαλ ζηα Ληγφηεξν Απνηειεζκαηηθά θαη έγηλαλ 

Σππηθά κπφξεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, Απηφ εξκελεχεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία 

απηή ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο 

θαη γεληθά νη εηζξνέο ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηνπο. 

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζπδεηήζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ βάζεη ηνπ ζπγθεηκέλνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο. Ζ ζπδήηεζε θαηέδεημε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηφζν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ φζν 

θαη γηα δηαθνξνπνίεζε πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζην επίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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Παξάξηεκα Α΄ 

ΠΗΝΑΚΑ  ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, 2012) 

      

Έηνο 

 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

(€ εθ.) 

 

 

 

Α.Δ.Π. 

(€ εθ.) 

 

 

 

Γεκφζηεο  

δαπάλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

(€ εθ.) 

 

% ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ 

 

 

% ζην  

Α.Δ.Π. 

 

 

2000 3.655,4 9.417,5 528,6 14,5 5,6 

2001 4.039,6 10.041,3 633,4 15,7 6,3 

2002 4.413,7 10.528,9 722,9 16,4 6,9 

2003 5.278,6 11.627,2 861,3 16,3 7,4 

2004 5.434,7 12.395,7 853,1 15,7 6,9 

2005 5.854,4 13.432,3 937,2 16,0 7,0 

2006 6.271,1 14.435,3 1.017,8 16,2 7,1 

2007 6.693,6 15.596,3 1.110,0 16,6 7,1 

2008 7.345,7 17.247,8 1.293,5 17,6 7,5 

2009 7.754,0 16.945,7 1.357,7 17,5 8,0 

2010 8.035,9 17.333,6 1.390,9 17,3 8,0 

    2011
(1)

 8.271,7 17.979,3 1.419,3 17,2 7,9 

 

(1)  Πξνθαηαξηηθά 
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Παξάξηεκα Β΄ 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα 

 

ΒΔΛΣΗΧΔΗ/ΔΠΔΚΣΑΔΗ/ 

ΤΝΣΖΡΖΔΗ 

Οξγάλσζε ρψξνπ 

  Τδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 Δλίζρπζε/Αλαβάζκηζε 

 Λπφκελν Κπιηθείν 

  Καηαζθεπή αινπκηλίσλ 

 ηεγαλψζεηο αηζνπζψλ 

 Κεληξηθή παξνρή λεξνχ 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Πιαζηηθφο ηάπεηαο 

  Τγξνκφλσζε αηζνπζψλ 

 Αληηζεηζκηθή αλαβάζκηζε 

 Αθνπζηηθή βειηίσζε 

 Ζρνκφλσζε αηζνπζψλ 

 Καηαζθεπή ξακπψλ 

  Μεηαιιηθά ζηέγαζηξα 

 Αλάπιαζε θήπσλ 

  Δπηζθεπέο 

  Αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ 

 Βειηηψζεηο ζηεγάζηξσλ 

 Βειηηψζεηο 

  Γηακφξθσζε ρψξσλ 

 Δγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ 

 Δμσηεξηθέο εξγαζίεο 

 Δπεθηάζεηο 

  Δπηδηνξζψζεηο 

  Μεηαηξνπέο 

  Μεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

 πληεξήζεηο 

        

ΑΝΔΓΔΡΔΗ ΚΣΖΡΗΧΝ/ΑΗΘΟΤΧΝ 

  Αίζνπζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

  Αλεγέξζεηο 

    Πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο 

  Καηεδαθίζεηο  

     

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ 

Αζιεηηθή ππνδνκή 

    Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο 

  Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ Φπζηθήο 

  Μηθξνεξγαιεία 
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      ΘΔΡΜΑΝΖ/ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 

   πζθεπέο θιηκαηηζκνχ 

   Ζιηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο 

   

      ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

   Τπνινγηζηέο γξαθείνπ 

   Φνξεηνί ππνινγηζηέο 

   Δθηππσηέο 

    Βηληενπξνβνιείο 

    

      ΥΟΡΖΓΗΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΦΟΡΔΗΧΝ 

  Υνξεγήζεηο ρνιηθψλ Δθνξεηψλ 

  
 

Αν
δρ
έα
ς Σ

. Σ
τυλ
ιαν
ού



154 

 

Παξάξηεκα Γ΄ 

(ΑΠΟΜΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΟΜΟ Α΄ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΔΞΔΣΑΔΧΝ, 2013 ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ) 

 

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 

1. ΚΟΠΟ ΣΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Ο ζθνπφο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ είλαη: 

1.1 Ζ ρνξήγεζε Απνιπηεξίνπ ζηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Λπθεηαθνχ θχθινπ 

Γεκφζησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο 

ηάμεο ησλ Δζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Δζπεξηλψλ Σερληθψλ ρνιψλ, νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ κέξνο γηα ζθνπνχο απφιπζεο ζε Δμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 

Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ Δζπεξηλψλ ρνιείσλ Καλνληζκνχο.  

1.2  Ζ ρνξήγεζε Απνιπηεξίνπ ζηνπο καζεηέο ησλ Ηδησηηθψλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

ηδίνπ ή παξφκνηνπ ηχπνπ πξνο ηα Γεκφζηα ρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο, λννπκέλνπ φηη 

ηα πην πάλσ ρνιεία επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ νη καζεηέο ηνπο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο 

γηα ζθνπνχο ρνξήγεζεο Απνιπηεξίνπ.  

1.3 Ζ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΑΔΗ) ηεο 

Κχπξνπ θαη ησλ ζέζεσλ ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, 

πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνζθέξεη ε Διιάδα, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ. 

1.4 Ζ ρνξήγεζε ηνπ «Πηζηνπνηεηηθνχ Πξφζβαζεο» θαη ηνπ «Γεληθνχ Βαζκνχ Καηάηαμεο» 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο.  εκεηψλεηαη φηη ην «Πηζηνπνηεηηθφ Πξφζβαζεο» 

θαη ν «Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο» ηζρχνπλ κφλν γηα ηε ρξνληά πνπ δηεμάγνληαη νη 

Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ ηα πην πάλσ. 

1.5  Ζ ππνβνιή απφ ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ πξνο ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ ηεο 

Διιάδαο θαηαιφγνπ πξνηεηλφκελσλ ππνηξφθσλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην ΗΚΤ Διιάδαο (ζε πεξίπησζε 

πνπ πξνζθεξζνχλ ππνηξνθίεο). 
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2. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο έρνπλ: 

2.1  Οη Κχπξηνη ππήθννη ή φζνη έρνπλ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπο Κππξηαθήο θαηαγσγήο 

θαη νη νπνίνη είλαη: 

2.1.1. Μαζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ή απφθνηηνη Λπθεηαθνχ θχθινπ Γεκφζησλ ρνιείσλ 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ή ηεο Αγγιηθήο ρνιήο Λεπθσζίαο, πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο 

πεξί Αγγιηθήο ρνιήο (Γηνίθεζε θαη Έιεγρνο) Νφκνπο θαη ησλ εθάζηνηε 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, ή ησλ Ηδησηηθψλ ρνιείσλ πνπ ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ηδησηηθψλ ρνιείσλ θαη Φξνληηζηεξίσλ Νφκνπο ηνπ 1971 έσο 

2012 θαη ησλ εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

2.1.2. Μαζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ή απφθνηηνη ρνιείνπ Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Λπθεηαθνχ επηπέδνπ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε μέλε ρψξα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή 

δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο απηήο, πνπ λα βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

Απνιπηήξην πνπ θαηέρεη ή πξφθεηηαη λα απνθηήζεη ν ππνςήθηνο, ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα 

εηζαγσγήο ζηα αληίζηνηρα Ηδξχκαηα Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο 

απηήο, θαη 

2.2. Κνηλνηηθνί ππήθννη θαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ή 

είλαη απφθνηηνη ζρνιείνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.1. 

3. ΓΖΛΧΖ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ   

ΣΜΖΜΑΣΧΝ/ΥΟΛΧΝ) 

3.1 Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δειψλνπλ πξνηίκεζε γηα απεξηφξηζην αξηζκφ 

Σκεκάησλ/ρνιψλ, απφ δχν (2) ην πνιχ Δπηζηεκνληθά Πεδία, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη κεξηθά Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, πέξαλ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ, ζέηνπλ 

πξφζζεηα πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα εηζδνρήο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα 

Σκήκαηα/ρνιέο θαη ηα νπνία ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πιεξνί γηα λα κπνξεί λα εηζαρζεί ζ’ 

απηά. Χο εθ ηνχηνπ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη θαη ηνπο Οδεγνχο πνπδψλ 

ησλ ΑΑΔΗ πνπ εθδίδνληαη θάζε ρξφλν. 
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3.2 Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο δειψλεη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ γηα ηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (Σκήκαηα/ρνιέο) ησλ Δπηζηεκνληθψλ Πεδίσλ γηα ηα νπνία επηζπκεί λα είλαη 

ππνςήθηνο.   

3.3  Με ηε δήισζε πξνηίκεζεο ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο απνδέρεηαη φηη: 

      (α) δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζέζε ζε Πξφγξακκα πνπδψλ (Σκήκα/ρνιή) πνπ δελ έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

      (β) δελ κπνξεί λα  εμαζθαιίζεη ζέζε  ζε Πξφγξακκα (Σκήκα/ρνιή) ζην νπνίν ηηο ζέζεηο 

θαηαιακβάλνπλ ππνςήθηνη κε ςειφηεξε βαζκνινγία· 

      (γ) ζα ηνπ δνζεί ηειηθά ζέζε  κφλν ζε εθείλν ην Πξφγξακκα πνπδψλ (Σκήκα/ρνιή) πνπ 

πξνζδηφξηζε ζηε δήισζή ηνπ κε έλδεημε πξνηίκεζεο ςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο ζε 

ζρέζε κε άιια Πξνγξάκκαηα (Σκήκαηα/ρνιέο) πνπ έρεη δειψζεη.  Φειφηεξεο 

πξνηεξαηφηεηαο  πξνηίκεζε είλαη ην Πξφγξακκα (Σκήκα/ρνιή) πνπ δειψζεθε ζηε 

ζέζε κε αξ.1 θαη ε ακέζσο ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο πξνηίκεζε είλαη ην 

Πξφγξακκα (Σκήκα/ρνιή) πνπ δειψζεθε ζηε ζέζε κε αξ. 2 θαη νχησ θαζεμήο.  

      (δ) Ο ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο δειψλεη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ ζε Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (Σκήκαηα/ρνιέο) θαηά ηξφπν εληαίν.  Δίλαη δπλαηφ ε πξψηε πξνηίκεζή ηνπ 

λα είλαη Πξφγξακκα (Σκήκα/ρνιή) απφ έλα Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, ε δεχηεξε απφ 

άιιν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θαη νχησ θαζεμήο. 

3.4 H δήισζε πξνηίκεζεο θάζε ππνςεθίνπ είλαη νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπιεξσζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο θαη ηε ιήμε ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 

4. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΒΑΖ/ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΖΛΧΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

4.1 Βαζηθφ θξηηήξην πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα (Σκήκαηα/ρνιέο) είλαη ην 

«Πηζηνπνηεηηθφ Πξφζβαζεο», πνπ ρνξεγεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην ε Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ ζηα ΑΑΔΗ ηεο Κχπξνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο. 

4.2. Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα δηάθνξα Πξνγξάκκαηα 

(Σκήκαηα/ρνιέο) είλαη ν «Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο», πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 

βαζκνινγηψλ φισλ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάζηεθε ν ππνςήθηνο ζηηο Παγθχπξηεο 

Δμεηάζεηο γηα ζθνπνχο θαηάηαμεο θαη πξφζβαζεο ζηα ΑΑΔΗ ηεο Κχπξνπ.  Ο «Γεληθφο 
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Βαζκφο Καηάηαμεο» εμάγεηαη ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα, κεηά απφ θαηάιιειε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. 

4.3 Ο «Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο» εμάγεηαη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο 

ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα επηπέδνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα 

επηπέδνπ ΑΞΗΚ θαη ΣΔΗ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 10.  

Τπνςήθηνο πνπ δελ εμαζθαιίδεη βαζκνινγία ζε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα καζήκαηα πξφζβαζεο δελ κπνξεί λα πάξεη «Γεληθφ Βαζκφ 

Καηάηαμεο». Δμαηξνχληαη φζνη ππνςήθηνη επηιέγνπλ δχν (2) καζήκαηα ζπλ ηελ εηδηθή 

εμέηαζε Αξκνλία-Τπαγφξεπζε Μνπζηθνχ Κεηκέλνπ γηα ζθνπνχο πξφζβαζεο κφλν ζηα 

Πξνγξάκκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ, αλ ην επηζπκνχλ, λα επηιέμνπλ σο εμεηαδφκελν θαη έλα 

επηπξφζζεην κάζεκα, (νπνηνδήπνηε απφ ηα καζήκαηα πξφζβαζεο), αλεμάξηεηα αλ ην 

ρξεηάδνληαη, γηα δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο.   

Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηηο εηδηθέο εμεηάζεηο ηεο Πξαθηηθήο 

Γνθηκαζίαο, ή/θαη ηεο Αξκνλίαο-Τπαγφξεπζεο Μνπζηθνχ Κεηκέλνπ, αλεμάξηεηα αλ ην 

ρξεηάδνληαη γηα ζθνπνχο πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Οη εηδηθέο απηέο 

εμεηάζεηο βαζκνινγνχληαη επίζεο ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα θαη ζπλππνινγίδνληαη ζην 

«Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο»,  φπσο ηα άιια καζήκαηα.  εκεηψλεηαη φηη καζήκαηα ζηα 

νπνία ν ππνςήθηνο ζεκείσζε απνπζία δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

«Γεληθνχ Βαζκνχ Καηάηαμεο». Σνλίδεηαη φηη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ, γηα ζθνπνχο 

πξφζβαζεο, λα επηιέμνπλ, λα εμεηαζηνχλ ην πνιχ ζε πέληε (5) καζήκαηα θαη ην πνιχ 

ζε δχν (2) επηπξφζζεηεο εηδηθέο εμεηάζεηο.  ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπλ ην κέγηζην 

αξηζκφ καζεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν (2) εηδηθψλ εμεηάζεσλ, ν 

«Γεληθφο Βαζκφο Καηάηαμεο» ζα είλαη ν κέζνο φξνο θαη ησλ επηά (7) βαζκνινγηψλ, πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη θαηφπηλ εθαξκνγήο ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο ζε Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.  πλεπψο, ε 

βαξχηεηα ηεο εηδηθήο εμέηαζεο ζην «γεληθφ βαζκφ θαηάηαμεο» ελφο ππνςεθίνπ 

εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ επηιέγεη λα εμεηαζηεί (π.ρ. αλ ε εηδηθή 

εμέηαζε ηεο Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο είλαη έλα απφ ηα πέληε καζήκαηα, ε βαξχηεηά ηεο 

ζην «γεληθφ βαζκφ θαηάηαμεο» ζα είλαη 20%). 
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4.4 Ο θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κφλν έλα «Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο», 

αλεμάξηεηα απφ ην πφζα θαη πνηα καζήκαηα εμεηάζηεθε, ή απφ ην πφζα θαη πνηα 

Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ επηζπκεί λα δειψζεη ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ. Σνλίδεηαη φηη νη εηδηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα είλαη επηπξφζζεηεο ησλ ειάρηζησλ 

καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη (ηέζζεξα γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηξία γηα ηα ΣΔΗ). 

Δμαηξνχληαη ηα πξνγξάκκαηα Δπηζηεκψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ γηα ηα νπνία 

νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ζε ηξία (3) καζήκαηα ζπλ ηελ Πξαθηηθή 

Γνθηκαζία, θαζψο επίζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ πνπ νη ππνςήθηνη 

κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ζε δχν (2) καζήκαηα ζπλ ηελ Αξκνλία-Τπαγφξεπζε Μνπζηθνχ 

Κεηκέλνπ. Σνλίδεηαη, σζηφζν, φηη επηιέγνληαο ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) καζήκαηα ν 

ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα ππφινηπα Πξνγξάκκαηα επηπέδνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

4.5 Γηα ηειεηφθνηηνπο Γεκφζησλ Λπθείσλ θαη Σερληθψλ ρνιψλ πνπ γηα θάπνην ζνβαξφ ιφγν 

δελ κπφξεζαλ λα παξαθαζήζνπλ ζηελ πξψηε ζεηξά εμεηάζεσλ, ζα δηεμάγεηαη θαη 

δεχηεξε ζεηξά εμεηάζεσλ ε νπνία ζα ηζρχεη κφλν γηα ζθνπνχο απφιπζεο. 

4.6 Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ θάζε καζήκαηνο πνπ δειψζεθε απφ ηνλ ππνςήθην γηα 

ζθνπνχο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, απνζηέιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ ζην ρνιείν ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ Απνιπηεξίνπ ηνπ,  ζχκθσλα 

κε ηνπο πεξί Λεηηνπξγίαο Γεκφζησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνχο.    

4.7 (α) Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη απφθνηηνη ή ηειεηφθνηηνη πιήξνπο θχθινπ ζπνπδψλ Ηδησηηθψλ 

ρνιείσλ (ίδηνπ ή παξφκνηνπ ηχπνπ) θαη Γεκφζησλ Δζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ θαη 

Δζπεξηλψλ Σερληθψλ ρνιψλ, θαζψο επίζεο θαη νη απφθνηηνη Γεκφζησλ ρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ εμεηαδφκελα καζήκαηα 

πξφζβαζεο αλεμάξηεηα αλ ηα έρνπλ δηδαρζεί ή φρη ζην ζρνιείν.   

      (β) Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη ηειεηφθνηηνη Γεκφζησλ Λπθείσλ ή Σερληθψλ ρνιψλ 

δηθαηνχληαη λα επηιέμνπλ κφλν καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη σο ηειεηφθνηηνη, κε 

εμαίξεζε έλα κάζεκα πνπ κπνξεί λα κελ ην έρνπλ δηδαθηεί. Σν κάζεκα πνπ δελ έρνπλ 

δηδαρηεί κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε απφ ηα καζήκαηα πνπ ζέινπλ λα επηιέμνπλ (π.ρ. 

έλα απφ ηα ηξία ή ηέζζεξα, θηι).  Οη εηδηθέο δνθηκαζίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 

καζήκαηα πνπ νη ππνςήθηνη έρνπλ δηδαθηεί. 
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       (γ) Σα καζήκαηα πξφζβαζεο πνπ έρνπλ δίπια έλδεημε Σ.. (δειαδή Σερληθψλ ρνιψλ) 

κπνξνχλ λα επηιεγνχλ κφλν απφ ηειεηφθνηηνπο ή απφθνηηνπο Σερληθψλ ρνιψλ. 

εκεηψλεηαη φηη νη ηειεηφθνηηνη Σερληθψλ ρνιψλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ σο 

καζήκαηα πνπ έρνπλ δηδαθηεί ηα Αγγιηθά, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπο (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηεο 

ζει. 23 ηνπ παξφληνο Σφκνπ).  

(δ) Ννείηαη φηη έλαο ηειεηφθνηηνο κπνξεί κε ηα ίδηα αθξηβψο καζήκαηα λα ζπκκεηέρεη 

ζηηο Παγθχπξηεο Δμεηάζεηο, ηφζν γηα ζθνπνχο απφιπζεο, φζν θαη γηα ζθνπνχο 

πξφζβαζεο.   

        (ε) Οη ηειεηφθνηηνη Δζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ θαη Δζπεξηλψλ Σερληθψλ ρνιψλ ιακβάλνπλ 

κέξνο γηα ζθνπνχο απφιπζεο ζε ηειηθέο εμεηάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα ίδηα ηα 

ρνιεία ηνπο.  

4.8  Οη ππνςήθηνη δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ θαη ζηα δχν επίπεδα ηνπ ίδηνπ 

καζήκαηνο (π.ρ. Μαζεκαηηθά Καηεχζπλζεο θαη Μαζεκαηηθά Κνηλνχ Κνξκνχ) γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ (π.ρ. γηα πξφζβαζε).  Μπνξνχλ, φκσο, λα δειψζνπλ γηα παξάδεηγκα ηα 

Μαζεκαηηθά Καηεχζπλζεο γηα ζθνπνχο απφιπζεο θαη ηα Μαζεκαηηθά Κνηλνχ Κνξκνχ 

γηα ζθνπνχο πξφζβαζεο ή ην αληίζηξνθν.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηειεηφθνηηνη πνπ 

δηδάζθνληαη Μαζεκαηηθά Κνηλνχ Κνξκνχ δηθαηνχληαη κελ λα επηιέμνπλ γηα ζθνπνχο 

πξφζβαζεο ηα Μαζεκαηηθά Καηεχζπλζεο, αιιά ην κάζεκα απηφ ζεσξείηαη σο κε 

δηδαρζέλ.  Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ δηδάζθνληαη ηα Μαζεκαηηθά Καηεχζπλζεο θαη επηιέμνπλ 

γηα πξφζβαζε ηα Μαζεκαηηθά Κνηλνχ Κνξκνχ.    

 

5. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΑΡΥΗΚΧΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΧΝ  

5.1 Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Σκήκαηα/ρνιέο) ησλ ΑΑΔΗ 

γίλεηαη κε βάζε ην «Γεληθφ Βαζκφ Καηάηαμεο». 

5.2 Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ θάζε εμεηαδφκελνπ, κφλν γηα ζθνπνχο έθδνζεο ηνπ 

«Γεληθνχ Βαζκνχ Καηάηαμεο», ππφθεηηαη ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία απφ ηελ Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο αξρήο (βι. πην θάησ). 

5.3 Σν ζχζηεκα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα,  

ζηνρεχεη ζηα αθφινπζα: 

(α) Να εμνπδεηεξψλεη, θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ νθείινληαη ζηελ επηινγή 
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δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο ζην ίδην 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν ή ζην ίδην Σκήκα. 

(β) Ζ επεμεξγαζία πνπ ζα γίλεηαη ζην 2
ν
 ζηάδην λα κελ κεηαβάιιεη ηελ θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην 1
ν
 ζηάδην ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο.  

(γ)  Οη «Γεληθνί Βαζκνί Καηάηαμεο» λα θπκαίλνληαη ζε έλα εχξνο κεηαμχ 8 θαη 20, ζηελ 

θιίκαθα    1-20. 

(δ) Να ππάξρεη ινγηθφο αξηζκφο ππνςεθίσλ κε ζρεηηθά ςειφ βαζκφ πξφζβαζεο νχησο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνληαη δίθαηα κε ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη βαζκνινγίεο 

είλαη εθθξαζκέλεο ζε άιιε θιίκαθα κέηξεζεο.  

5.4 Με βάζε ηα πην πάλσ, ε δηεθπεξαίσζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο γίλεηαη κε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε δχν ζηάδηα: 

 

ηάδην 1: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία βαζκνινγηψλ θαηά κάζεκα 

)(

)()(
.310

xf

xfXf
Y




 ,  

φπνπ  

X  : ε αξρηθή βαζκνινγία,  κάζεκα έλα ζε βαζκνινγία αξρηθή xxX   

)(xf  : 2001,
201

log)( 


 x
x

x
xf  

)(xf  : ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ )(xf  

)(xf  : 
ε ηππηθή απφθιηζε ησλ βαζκνινγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ 

)(xf  
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ηάδην 2: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Βαζκνχ Καηάηαμεο/  

Πξφζβαζεο 

Γηα  1 ii xXx  ππνινγίδεηαη  
)(

)(

1

1

ii

i
iii

xx

xX
AAAE








 , φπνπ 

 

 

X  

 

: 





v

j

jYX
1

1


 (γηα θάζε ππνςήθην πνπ εμεηάζηεθε ζε λ αξηζκφ καζεκάησλ, 

ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ επεμεξγαζκέλσλ βαζκνινγηψλ ηνπ, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ην ηάδην 1). Σν X  ζεσξείηαη σο ν αξρηθφο βαζκφο 

πξφζβαζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην ηάδην 2 

ix  : Ζ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηαβιεηή X  γηα πνζνζηεκφξην ip   

ip  : Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηηχρεη βαζκφ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ iA   

1, ii AA

 

: Άθξα ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαβνιήο ηνπ E  ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα φπσο 

θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα 

 

1 8 0% 21 AEA   10% 

2 11 10% 32 AEA   10% 

3 13 20% 43 AEA   20% 

4 15 40% 54 AEA   25% 

5 17 65% 65 AEA   20% 

6 19 85% 76 AEA   15% 

7 20 100%   
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