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Δθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε κε ζηφρν
ηελ θαζηέξσζε λέαο βάζεο γηα βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη επίδνζε
Δλίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζεζκηθήο δηαθπβέξλεζεο
Θέζπηζε αλεμάξηεηνπ δηνηθεηηθνχ θνξέα, ηεο Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
επεθηείλνληαο ην ξφιν ηεο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε.
Οξγάλσζε κηα εηδηθήο ππεξεζίαο γηα ην λέν θνξέα ψζηε λα παξάζρεη ηερληθή
ππνζηήξημε ζηα ηδξχκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ θαη
δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην λέν λφκν πιαίζην γηα ηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε
Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηα
ηδξχκαηα θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ κνληέισλ ρξεκαηνδφηεζεο εληφο ελφο πιαηζίνπ
ινγνδνζίαο
Γηακφξθσζε ηεο βαζηθήο απνδεκίσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα
θαιχπηεη φιεο ηηο πεγέο ακνηβψλ θαη πξφβιεςε κεγάιν κέξνο ηνπ κηζζνχ λα
θαηακεηξάηαη γηα εηζθνξέο θαη ζπληάμεηο.
Θέζπηζε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ
θαη εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαη γηα ην ζηνηρείν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ζηελ
επίδνζε, αληιψληαο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ (βι.
Πιαίζην ΙΙ.5)
Μείσζε ησλ εηζαθηέσλ ζην ζχζηεκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζε πνζνζηά παξφκνηα κε
ηνλ κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ζαθέζηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηηο πξνυπνζέζεηο
εηζαγσγήο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ
Καζηέξσζε λέσλ θαλφλσλ γηα ηηο κεηεγγξαθέο
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Καζηέξσζε ελφο ζαθέζηεξα δηαθξηηνχ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλαλ
παλεπηζηεκηαθφ θη έλαλ κε-παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα
Δλνπνίεζε ή ζπγρψλεπζε κηθξψλ ηκεκάησλ κε ρακειφ αξηζκφ εγγξαθψλ θαη ρακειά
πνζνζηά απνθνίηεζεο
Αχμεζε επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηελ
πξνυπφζεζε ηνπ πληάγκαηνο γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΤΓΚΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα





Υακειέο επηδφζεηο 15ρξνλσλ: θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ θαη ζηαζεξά αλά ηα
έηε ζηελ αλάγλσζε θαη ηηο επηζηήκεο, κε θάπνηα βειηίσζε ζηα καζεκαηηθά
ρεηηθά κεξίδηα καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο: Πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ,
αιιά βειηηψζεηο ζηα καζεκαηηθά
ρεηηθά κεξίδηα καζεηψλ κε πςειέο επηδφζεηο: Κάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ θαη,
ζηα καζεκαηηθά, αχμεζε κε ηνλ ρξφλν
Πιαίζην γηα ηα καζεηηθά επηηεχγκαηα ζηελ Διιάδα

Ηζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο





Γηαθνξέο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ ζρνιείσλ
Ίζε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο
Μέζε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ ζηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα
Άιια πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρακειέο επηδφζεηο

Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν
Πσο νξγαλψλεηαη ε εθπαίδεπζε: αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε









Πνιχ πεξηνξηζκέλε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ δηδαθηέα χιε, ηηο πνιηηηθέο
αμηνιφγεζεο θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ
Πνιχ πεξηνξηζκέλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ζρνιείσλ
Αλαινγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν
Δηεξνγελείο ζρνιηθέο ηάμεηο
Με ηππνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ηεζη
Γηεπζεηήζεηο πεξηνξηζκέλεο ινγνδνζίαο
Αλαπνηειεζκαηηθέο επηινγέο δαπαλψλ
Παξνρή πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Σν κέιινλ ηεο επεκεξίαο ηεο Διιάδαο εμαξηάηαη απφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζηελ
εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα βειηησζνχλ ηα απνηειέζκαηα
ζε θνηλσληθφ επίπεδν. ην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε Διιάδα , κε δεδνκέλε ηελ
αλάγθε γηα ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο, πξέπεη θαη κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη πξνθιήζεηο είλαη ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε Διιάδα πζηεξεί πνιιψλ ρσξψλ ηνπ
ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηεο ζην δηεζλέο πξφγξακκα αμηνιφγεζεο καζεηψλ (PISA),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξψλ κε φκνηα ή ρακειφηεξα επίπεδα δαπαλψλ αλά καζεηή θαζψο
θαη ρψξεο κε φκνηα θαη ρακειφηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε
αλά καζεηή είλαη άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ, θπξίσο επεηδή νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ ιηγφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ε Διιάδα έρεη κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ καζεηψλ ηάμεηο.
Δπίζεο, κηθξφηεξν πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
νινθιεξψλνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ θνίηεζεο
απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ζηελ Δπξψπε.
Ζ Διιάδα πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηε κε βηψζηκε δνκή
ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε κε απνδνηηθφηεηα, πνπ είλαη ζπκθπήο κηαο
παξσρεκέλεο, αλαπνηειεζκαηηθήο θεληξηθήο εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Οη δξάζεηο απηέο πξέπεη
λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: αιιαγή ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο, θαηάξγεζε,
ζπλέλσζε ή ζπγρψλεπζε κηθξψλ θαη κε απνδνηηθψλ κνλάδσλ, βέιηηζηε αμηνπνίεζε
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, βειηίσζε ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαηακέηξεζεο ζηνηρείσλ θαη ζέζπηζε πνιχ πην απνηειεζκαηηθψλ δνκψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Πξαγκαηηθή αιιαγή κπνξεί λα επέιζεη κφλν κε επίκνλε,
ζηαζεξή πινπνίεζε, ρξφλν κε ην ρξφλν, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα
βειηίσζε.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο, ε θπβέξλεζε ζέζπηζε έλα ηνικεξφ
πξφγξακκα θαη αλαδήηεζε ηε ζπλδξνκή νκάδαο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηεο
νκάδαο ζρεδηαζκνχ. Απνηειεί έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, κε δείθηεο αληίζηνηρεο εκπεηξίαο ζε άιιεο ρψξεο. Ζ έθζεζε ηνλίδεη
βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο κε δπλακηθή απνδνηηθφηεηαο.
Ζ παξνχζα έθζεζε απνζθνπεί λα ζπλδξάκεη ζηηο ζπδεηήζεηο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα.
Δκείο, ζηνλ ΟΟΑ είκαζηε πεξήθαλνη πνπ έρνπκε εξγαζηεί κε άιια κέιε ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ θαη
είκαζηε ζε εηνηκφηεηα λα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε ζηήξημε ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνεηνηκαζηεί θαιχηεξα γηα ην κέιινλ.
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Πξφεδξνο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ ήηαλ ν Aims McGuiness απφ ην Δζληθφ Κέληξν
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο (NCHEMS), Boulder, Κνινξάλην, ΖΠΑ.
Άιια κέιε ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ ήηαλ ν Gaby Hostens, ηέσο Γεληθφο Γξακκαηέαο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Τπνπξγείν Παηδείαο, Φιακαλδηθή Κνηλφηεηα Βειγίνπ, ν
Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Διιάδα, ν
Καζεγεηήο Jorge Pedreira, ηέσο Τθππνπξγφο Παηδείαο, Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνξηνγαιία, ν
Καζεγεηήο Michael Shattock, Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ θαη
πξψελ Γξακκαηέαο, Παλεπηζηήκην ηνπ Warwick, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Καζεγεηήο Πάλνο
Σζαθίξνγινπ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Διιάδα.
Ζ παξνχζα έθζεζε πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ νκάδα ζρεδηαζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Leveraging Knowledge for Better Education Policies (GPS) [Μφριεπζε ηεο
Γλψζεο γηα Καιχηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο] ηνπ ΟΟΑ, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Andreas
Schleicher. Ζ Φαλή ηπιηαλίδνπ παξείρε αλαιπηηθή ππνζηήξημε, ελψ ε Noeleen Hachem
παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Ο ΟΟΑ πξαγκαηνπνίεζε δχν πξνπαξαζθεπαζηηθέο
απνζηνιέο ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπλαληήζεηο κε αλψηεξνπο ιεηηνπξγνχο θαη
κείδνλεο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην εχξνο θαη ε
νξγάλσζε ηνπ έξγνπ. Αθνινχζεζε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ ζην Παξίζη θαη κία
απνζηνιή ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ δηάξθεηαο δχν εβδνκάδσλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία
πεξηιάκβαλε ζπλαληήζεηο κε αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο θαη επξχ θάζκα ελδηαθεξφκελσλ
παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο (Δ.Τ.Π),
πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, ζσκαηείσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζσκαηείσλ δηνηθεηηθψλ
ππαιιήισλ ζρνιείσλ, ησλ πξπηάλεσλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ πξνέδξσλ
ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ, ελψζεσλ θνηηεηψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ θαη εθπξνζψπσλ
επηρεηξεκαηηθψλ θαη νξγαληζκψλ εξγνδνηψλ. Ζ νκάδα ζρεδηαζκνχ πξαγκαηνπνίεζε επίζεο
επηζθέςεηο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο ΟΟΑ εθηηκά
ηδηαίηεξα ηε βνήζεηα πνπ παξαζρέζεθε απφ ην Τπνπξγείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ,
ηδηαίηεξα δε ηε Νέιιε Δμαξράθνπ θαη ηε Ρφε Υνπξδάθε γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηελ παξνρή πιηθνχ αλαθνξάο.
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ΔΗΑΓΩΓΖ

Δπηζθφπεζε
1. Ζ κειινληηθή νηθνλνκία θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ Διιάδα ζα εμαξηεζεί απφ ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο θαη επίδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζεβφκελε παξάιιεια ηηο δεζκεχζεηο ηεο έλαληη
ζηελ ηζνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Όηαλ ε νηθνλνκία αλαθάκςεη, ε Διιάδα πξέπεη
λα επελδχζεη ζηελ εθπαίδεπζε. Παξφια απηά, αθφκε θαη ελ κέζσ ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, ε Διιάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα αληηκεησπίδνληαο ηηο
αδπλακίεο ηνπ.
Σν ζέκα ζηελ Διιάδα δελ είλαη κφλν φηη ηα πξνβιήκαηα είλαη άγλσζηα ή φηη ιείπνπλ νη
ιχζεηο. Πηζαλψο, ην πην ζεκαληηθφ αθφκε είλαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο θαη ε λνκνζεζία πνπ
πξνηάζεθαλ απφ δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ή δελ έρνπλ εθαξκνζηεί
απνηειεζκαηηθά.
Ζ Διιάδα πζηεξεί πνιιψλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηεο ζην
δηεζλέο πξφγξακκα αμηνιφγεζεο καζεηψλ (PISA), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξψλ κε
φκνηα ή ρακειφηεξα επίπεδα δαπαλψλ αλά καζεηή θαζψο θαη ρψξεο κε φκνηα θαη
ρακειφηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, νξηζκέλεο ρψξεο κε ίδην ή κηθξφηεξν πνζνζηφ δαπαλψλ
αλά καζεηή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν, ελψ ε
επίδνζε ηεο Διιάδαο ζην πξφγξακκα PISA έρεη βειηησζεί κε πνιχ βξαδχηεξν ξπζκφ.
Σν ζρνιηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο, ζρεηηθά κηθξά, ζρνιεία, πνιιά κε
ρακειή αλαινγία καζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ, κε απνηέιεζκα φρη κφλν έλα κε
απνδνηηθφ ζχζηεκα, αιιά έλα ζχζηεκα πνπ πζηεξεί δπλαηφηεηαο λα δηαζθαιίζεη
πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο λένπο αλζξψπνπο. ηελ
Διιάδα ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο, απνκνλσκέλεο θνηλφηεηεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη
ζε κηθξά λεζηά, γεγνλφο πνπ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε ζην πιαίζην ηεο
πξνζπάζεηαο λα αλαπηπρζεί έλα απνηειεζκαηηθφηεξν θαη πςειψλ επηδφζεσλ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ωζηφζν, ε εκπεηξία απφ άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απνδεηθλχεη
φηη απηή ε πξφθιεζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί επηηπρψο.
Ζ κέζε αλαινγία καζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ θαη ν αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε ζηελ
Διιάδα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Οη
εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα δηδάζθνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο ψξεο εηεζίσο απφ
ζρεδφλ φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε. Παξφιν πνπ νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ
είλαη ρακειφηεξνη απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, ηα κηζζνινγηθά έμνδα αλά καζεηή
είλαη άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ. Σν πςειφ θφζηνο κνλάδαο νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζρεηηθά ιηγφηεξεο
ψξεο θαη ε Διιάδα έρεη κηθξφηεξεο ηάμεηο.
Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ιίγεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο
δηδαζθαιίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν αλάινγν κεραληζκφ ζχγθξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε
πνηφηεηαο (εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην πξφγξακκα PISA θαη ηηο εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ). Γελ ππάξρνπλ αμηφπηζηνη δείθηεο πνπ λα παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Ζ Διιάδα έρεη θάλεη δπλακηθά βήκαηα φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά ησλ λέσλ πνπ
νινθιεξψλνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα θαη εηζάγνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ωζηφζν, κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
νινθιεξψλνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ
θνίηεζεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ζηελ Δπξψπε. Πνιχ πεξηζζφηεξνη είλαη νη
καζεηέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη
εηζάγνληαη ζηα παλεπηζηήκηα, παξά εθείλνη πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε
πιήξεο σξάξην θαη απνθνηηνχλ ζε δηάζηεκα κέρξη δχν εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε
ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ θνίηεζεο.
Καζψο νη εγγξαθέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ απμεζεί, ν αξηζκφο ησλ
ηκεκάησλ θαη ησλ ηδξπκάησλ, ηδηαίηεξα ζηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα έρεη
πνιιαπιαζηαζηεί, νδεγψληαο ζε πςειφ επίπεδν αιιεινεπηθάιπςεο ζε νξηζκέλνπο
ηνκείο θαη ηκήκαηα, κε ειάρηζηνπο ή θαζφινπ θνηηεηέο.
Ζ Διιάδα παξακέλεη έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε, θαζψο άιιεο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη δπλακηθά ζηελ
απνθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο θαη
ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ απέλαληη ζηηο
αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξεπλεηψλ.
Ζ πξφθιεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κία απνηειεζκαηηθή αιιαγή
2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ
πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλα απφ απηά ηα δεηήκαηα κε κεηαξξπζκίζεηο.
Ωζηφζν, φπνπ εηζάγνληαλ αιιαγέο ζπρλά δελ είραλ πξαγκαηηθφ αληίθηππν ζηελ
πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ είραλ ζεκαληηθά
ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Νένη λφκνη ζεζπίδνληαλ ζπρλά αιιά δελ εθαξκφδνληαλ πιήξσο.
3. Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε επίζεο αλαγλσξίδεη ην θελφ κεηαμχ πξφζεζεο θαη εθαξκνγήο
κηαο πνιηηηθήο θαη επηδηψθεη ηελ αιιαγή κε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο. Με ηα ιφγηα ηεο
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,
«Ζ πνιχπιεπξε θαη πνιπεπίπεδε θξίζε πνπ βηψλνπκε κπνξεί λα γίλεη ν θαηαιχηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ ρξφλησλ καο πξνβιεκάησλ. Δίκαη πεπεηζκέλε φηη ήξζε ε ψξα. Ο
Πξσζππνπξγφο έρεη ζέζεη ηελ παηδεία σο πξσηαξρηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ εζληθνχ
πξνγξάκκαηνο αλαγέλλεζεο ηεο ρψξαο.
Αιιάδνπκε ηελ Παηδεία, αιιάδνπκε ηελ Διιάδα: γηα λα αιιάμνπκε ην εθπαηδεπηηθφ
καο ζχζηεκα, ηε ζηάζε καο, ηελ Διιάδα.
Ζ αλαθνξά πνξηζκάησλ δελ επαξθεί. Οη απνθεξχμεηο δελ καο νδεγνχλ πνπζελά.
Υξεηάδεηαη λα αληηθξχζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα βξνχκε ιχζεηο, θαη λα
δξάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα. Οξάκαηα, ζηφρνη, ζρέδην, πίζηε,
εξγαζία, ζπλαίλεζε, ππνκνλή θαη ππέξβαζε ησλ αηνκηθψλ θαη παξνδηθψλ
ζπκθεξφλησλ, πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ζχγθιηζε θαη ζπλδπαζκφ πνιηηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπκε πξνο κία κεγάιε θαη ξηδηθή
αιιαγή, ε νπνία απαηηεί κελ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, αιιά αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ
νηηδήπνηε άιιν….
Όιεο νη αιιαγέο, νη επηινγέο θαη νη δξάζεηο πνπ πξνσζνχληαη ηαπηφρξνλα ζπγθιίλνπλ
ζε κία πξννπηηθή γηα ηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία
ζα δηαζθαιίδεη πνηφηεηα, αμηνθξαηία, ίζεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο, ζα ππξνδνηεί
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ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ηελ πξσηνβνπιία γηα θαηλνηνκία θαη ζα
πξνσζεί ηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηνλ ζεβαζκφ γηα ηνπο άιινπο.
Σα πξάγκαηα δελ είλαη νχηε απιά νχηε εχθνια. Πξνυπνζέηνπλ πνιιή κειέηε θαη
ζθιεξή δνπιεηά απφ πνιινχο. Υξεηαδφκαζηε δχλακε γηα λα μεπεξάζνπκε ηα εκπφδηα
απηήο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Υξεηάδεηαη ρξφλνο, επηκνλή θαη επηκνλή.»
(Άλλα Γηακαληνπνχινπ, «Αιιάδνπκε ηελ Παηδεία, Αιιάδνπκε ηελ Διιάδα»,
Μάξηηνο 2011)
4. Ζ θπβέξλεζε πξνσζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθέο
κεηαξξπζκίζεηο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη ηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εληφο ηνπ
ζπλνιηθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο «Πξψηα ν Μαζεηήο – Νέν
ρνιείν», θαζψο θαη έλα πξνηεηλφκελν λέν λφκν-πιαίζην γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ
θαη εληζρπκέλνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ινγνδνζίαο.
5. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ πνιιέο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δλφςεη απηψλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ ζηε ρψξα, ε Διιάδα πξέπεη λα αλαιάβεη αθφκε πην ξηδηθέο
δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηε κε βηψζηκε δνκή θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ηελ απνδνηηθφηεηα πνπ είλαη ζπκθπήο κηαο παξσρεκέλεο, αλαπνηειεζκαηηθήο θεληξηθήο
εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Οη δξάζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: αιιαγή ησλ
δνκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο, θαηάξγεζε, ζπλέλσζε ή ζπγρψλεπζε κηθξψλ θαη
αλαπνηειεζκαηηθψλ κνλάδσλ, βέιηηζηε αμηνπνίεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, βειηίσζε
ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ινγνδνζίαο θαη
εδξαίσζε πνιχ κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο.
6. Πξαγκαηηθή αιιαγή κπνξεί λα επέιζεη κφλν κε επίκνλε, ζηαζεξή πινπνίεζε, ρξφλν
κε ην ρξφλν, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα βειηίσζε. Ζ παξνχζα
έθζεζε απνηειεί νδηθφ ράξηε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε
δείθηεο αληίζηνηρεο εκπεηξίαο ζε άιιεο ρψξεο. Ζ έθζεζε ηνλίδεη βξαρππξφζεζκεο,
κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο κε δπλακηθή απνδνηηθφηεηαο.
7. Ζ παξνχζα έθζεζε εζηηάδεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε
νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο: ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ πξσηνβάζκηα έσο ην
Γπκλάζην, ην Λχθεην θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ Διιάδα πξέπεη λα
αληηκεησπίζεη θαη άιια δεηήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζα
έθζεζεο, πνιιά απφ ηα νπνία απνηεινχλ ζέκαηα πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ:
εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, ζρνιηθφ πξφγξακκα ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, πεξηερφκελν θαη δνκή ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο
γεληθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζην παλεπηζηήκην,
πξνεηνηκαζία λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηα βίνπ κάζεζε.
8. Ζ παξνχζα έθζεζε ζεκειηψλεηαη απφ άιιεο δηεζλείο κειέηεο, ηδηαίηεξα ηελ
Δπηζθφπεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΑ (1997), Οηθνλνκηθή Έξεπλα γηα ηελ Διιάδα
ηνπ ΟΟΑ (2009), ηηο εθζέζεηο PISA (2010α), ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, Off to a Good
Start: Jobs for Youth [Γηα κηα θαιή αξρή: Θέζεηο Δξγαζίαο γηα Νένπο] (2010β) θαη ηηο
εθζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξπδίθε.
9. Ζ έθζεζε δηαηξείηαη ζε δχν κέξε: πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. ε θάζε κέξνο, ε έθζεζε ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ επίδνζε θαη ηελ
απνδνηηθφηεηά ηεο. Έπεηηα αλαιχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο
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Κπβέξλεζεο αληηκεησπίδνπλ απηά ηα δεηήκαηα απφ ζπγθξηηηθή άπνςε. Σέινο,
πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα βήκαηα,
πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα αλαδπζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο
θξίζε φρη κφλν κε έλα πην απνδνηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά έλα ζχζηεκα νινέλα
πςειφηεξσλ επηδφζεσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παγθφζκηεο πξνζδνθίεο πνηφηεηαο, ελψ
ζπγρξφλσο δηαηεξεί ηηο παξαδνζηαθέο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ ηζνλνκία θαη
ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
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ΠΛΑΗΗΟ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ

10. Ζ επηηπρήο αιιαγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ
ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πιαίζην ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Απηνί νη παξάγνληεο
ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηνλ ΟΟΑ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα.
Κνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ
11. Οη θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο ζηελ Διιάδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πεξηιακβάλνπλ:
πςειφ αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βαζκφ αθνζίσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο απηφο
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο εθηφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
δέζκεπζε απέλαληη ζηελ θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ζε κηα θνηλσλία ηζνλνκίαο, αμίεο
πνπ νξίδνληαη ζην χληαγκα ηεο Διιάδαο (Άξζξν 4). Σν ειιεληθφ ζχζηεκα
επηδηψθεη ηελ απνθπγή πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο θαη νπνηαζδήπνηε
δηαθνξνπνίεζεο ή άιιεο επηινγήο κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιείσλ ή
πεξηνρψλ ζε βάζε άιιε απφ απηή ησλ «αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ».
ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε. Σν ειιεληθφ χληαγκα νξίδεη
(Άξζξν 16, παξάγξαθνο 1): «H ηέρλε θαη ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία
είλαη ειεχζεξεο· ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
Κξάηνπο».
κηα θνηλσλία θαη νηθνλνκία παξαδνζηαθά αγξνηηθή. Ωο ζπλέπεηα απηνχ έρεη
θαιιηεξγεζεί κία ηδηαίηεξα ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θνπιηνχξα, φπνπ
παξά ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο ηεο Διιάδαο σο έζλνο, ε πίζηε ζην ρσξηφ θαη ηελ
νηθνγέλεηα είλαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο – αθφκε θαη γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ
ελδερνκέλσο έρεη κεηνηθήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζηηο κεγάιεο κεηξνπνιηηηθέο
πεξηθέξεηεο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο (θνιαξίθνπ, 2003).
καθξά παξάδνζε ηδηαίηεξα θεληξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο εζληθήο ζπλνρήο θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ ηνπηθηζκνχ. Πξνηάζεηο γηα απνθέληξσζε
θαη δηαθνξνπνίεζε αλά πεξηθέξεηα αληηκεησπίδνληαη κε ελδηαθέξνλ θαη
αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην παξειζφλ.
πςειφ πνζνζηφ εξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα (40% ηνπ ΑΔΠ), κε ηζρπξφηεξα
πξνλφκηα θαη εξγαζηαθή αζθάιεηα απφ φ,ηη ζπλεζίδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο έλαληη θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αλεζπρία γηα
δηαθζνξά, θαθνδηαρείξηζε, θαηάρξεζε θξαηηθψλ πφξσλ ή απαζρφιεζε ζην
δεκφζην γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο. πλεπψο, ε θπβέξλεζε εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε
ζπκκφξθσζε θαη ηελ «απνηξνπή ηνπ ρεηξφηεξνπ», παξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή
ζηελ αηδέληα ζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
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πεξηνξηζκέλε παξάδνζε ζηήξημεο ζε ηδησηηθνχο θνξείο γηα εμππεξέηεζε δεκνζίσλ
ζθνπψλ. Σν ειιεληθφ χληαγκα νξίδεη φηη, «H ζχζηαζε αλψηαησλ ζρνιψλ απφ
ηδηψηεο απαγνξεχεηαη». (Άξζξν 16, παξάγξαθνο 8).
ηζρπξά εξγαηηθά ζσκαηεία θαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, φπσο ζεζπίδεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο (Άξζξν 12). Δίλαη ζπρλέο νη απεξγίεο θαη νη
δεκφζηεο δηαδειψζεηο ελαληίνλ δηαθαηλφκελσλ απεηιψλ γηα ηα εξγαζηαθά
δηθαηψκαηα.
πεξεθάληα γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ, φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηηο ζπγθξηηηθά παξαδνζηαθέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ θαη ηελ παηδαγσγηθή.
ελεξγφο πνιηηηθή ζπκκεηνρή, φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη κε εθηεηακέλε
ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη ερεξέο δηαδειψζεηο αλαθνξηθά κε
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ
θαηέρνπλ θνηηεηηθέο ελψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πνιηηηθέο παξαηάμεηο ζηα ηδξχκαηα
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Κπβεξλεηηθφ πεξηβάιινλ
12. Κεληξηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη φηη ε Διιάδα πξέπεη λα πξνρσξήζεη απφ έλα
ηδηαίηεξα θεληξηθφ θαη θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο έλα πην
επέιηθην ζχζηεκα, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επίδνζε, εζηηάδεη ζηελ έλλνηα ηεο επζχλε θαη ηεο
ινγνδνζίαο.
13. Οη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ
ζπλνιηθψλ εζληθψλ θαηεπζχλζεσλ. Θεκειηψδεηο κεηαβνιέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα
νηθνλνκηθά, θαζψο θαη ηε δνκή ηεο εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο,
ελδερνκέλσο λα επηηαρπλζνχλ ζπλεπεία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ ζα
επεξεάζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην ζρνιείν θαη ηα ηδξχκαηα, ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ
επίπεδν.
14. Δπνκέλσο, δχν κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο ζα έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
εθπαίδεπζε:
κεηαξξχζκηζε πνπ αθνξά ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη
κεηαξξχζκηζε πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο.

Γηαδηθαζία πξνυπνινγηζκνχ
15. Ζ Διιάδα κεηαηνπίδεηαη απφ ηνλ πνιχ ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν ησλ εζφδσλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη «θάησ απφ ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή» ηνπ βαζηθνχ ηζνδπγίνπ
πιεξσκψλ γηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη θπξίσο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνο κηα
πην απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε ηεο επζχλεο θαη ηεο ινγνδνζίαο απφ Τπνπξγεία θαη άιινπο
δεκφζηνπο θνξείο (π.ρ. παλεπηζηήκηα), φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο
επηδφζεηο. Ζ ρψξα πξνθαλψο δηαλχεη κία κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη, φπσο ζε πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε, ην θελφ κεηαμχ πξφζεζεο
θαη πινπνίεζεο παξακέλεη. Ωζηφζν, ε νηθνλνκηθή θξίζε επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία αιιαγήο.
16. Παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαηεξεί ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ζε
φ,ηη αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο
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εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζπλερηδφκελε έκθαζε ζηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ,
πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη
ηνπο θαλνληζκνχο θαη φρη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ – ηε κεηαγελέζηεξε αμηνιφγεζε θαη ηνλ
επνπηηθφ έιεγρν. Πξηλ ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο, ππήξραλ 14.000 ζηνηρεία «θάησ απφ
ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή» ηνπ βαζηθνχ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ (θαη έρνπλ έθηνηε κεησζεί ζε
πεξίπνπ 1000), κε Τπνπξγεία θαη άιινπο θνξείο λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξψλ ή άιισλ πξνζαξκνγψλ, κε ηελ έγθξηζε ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
17. Δπηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2008, κε ηίηιν «Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ζηελ
Διιάδα» δηαπίζησζε φηη ε θαηαθεξκαηηζκέλε δνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηέιεζε
«εκπφδην γηα κία νινθιεξσκέλε πξνγξακκαηηθή ή πνιηηηθή άπνςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή» (Hawkesworth, θ. ά.,
2008). Τπήξρε δηαρσξηζκφο ζηελ επζχλε θαη ηελ ινγνδνζία κεηαμχ ηνπ εηήζηνπ «ηαθηηθνχ»
πξνυπνινγηζκνχ (γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα) θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεσλ, κε
απνηέιεζκα καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (π.ρ.
θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ) λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ο έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (κηζζνί, ζπληάμεηο, θ.ιπ. δεκνζίσλ
ππαιιήισλ) είλαη απζηεξά θεληξηθφο θαη νη πιεξσκέο δεκνζίσλ ππαιιήισλ γίλνληαλ
απεπζείαο ζε άηνκα θαη φρη κέζσ πξνυπνινγηζκψλ ππνπξγείσλ ή ππεξεζηψλ. Δηδηθνί
ινγαξηαζκνί είραλ αλεμάξηεηεο πεγέο εζφδσλ πνπ δελ ελζσκαηψλνληαλ πιήξσο ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππνπξγείσλ θαη ηα «πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ», φπσο παλεπηζηήκηα,
εμαηξνχληαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Όζνλ αθνξά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κεξηθψο απφ ηελ θπβέξλεζε θαη κεξηθψο απφ
έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ κε θξαηηθέο πεγέο, κφλν ην πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηελ
θεληξηθή θπβέξλεζε ήηαλ εκθαλέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Καηά ζπλέπεηα, ν πξνυπνινγηζκφο
γηα ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα νπνηνδήπνηε ππνπξγείν ή θνξέα, εκθάληδε
κφλν δαπάλεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην θξάηνο θαη φρη έλαλ πιήξε πξνυπνινγηζκφ
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην θξάηνο θαη άιιεο πεγέο εζφδσλ. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζην έγγξαθν,
ηηο «Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο Γηαθάλεηαο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
ΟΟΑ» (ΟΟΑ, 2002) αλαθέξεηαη φηη νη δαπάλεο ζα
έπξεπε λα παξνπζηάδνληαη ζε αθαζάξηζηεο ηηκέο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Δπηπιένλ, έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη
ρξεψζεηο ρξεζηψλ πξέπεη λα ινγίδνληαη μερσξηζηά. Απηφ ζα
έπξεπε λα γίλεη αλεμάξηεηα απφ εάλ ην ζπγθεθξηκέλν
θίλεηξν θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνβιέπνπλ απηνηειή
θξάηεζε θάπνησλ ή φισλ ησλ εζφδσλ απφ ηνλ εηζπξαθηηθφ
θνξέα (Hawkesworth, θ. ά., 2008: 81).
18. Σελ επνρή πνπ δεκνζηεχηεθε ε επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2008, δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα απνθηήζνπκε πιήξε άπνςε ησλ δαπαλψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ή
ιεηηνπξγία, φπσο ε παηδεία, θαζψο νη δαπάλεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ππνπξγεία γηα ηελ ίδηα
ιεηηνπξγία ή πξφγξακκα δελ εκθαλίδνληαη ζε έλαλ ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Γηα παξάδεηγκα, νη δαπάλεο ησλ δήκσλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ηε
κεηαθνξά καζεηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ δελ είραλ δεισζεί καδί κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
19. Ο θεληξηθφο πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαζψο
θαη απφ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζπλδεφκελεο κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νη νπνίεο
βξίζθνληαη εληφο θάζε ππνπξγείνπ ή άιιεο ππεξεζίαο. Σν απνηέιεζκα ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ
ήηαλ φηη ηα ππνπξγεία απηά θαη νη θνξείο εζηίαζαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε

14

θεληξηθνχο θαλφλεο, παξά κε ηελ επίδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ζην
πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπο. Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ΟΟΑ ην 2008 παξαηήξεζε φηη:
Σν ειιεληθφ ζχζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
εζηηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο
θαη ηεο ηππηθφηεηαο ηεο δαπάλεο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ ζηα ππνπξγεία, ησλ Γξαθείσλ
Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπρλά
αιιειεπηθαιχπηνληαη. Ζ ζεκεξηλή ιεπηνκεξήο δνκή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έρεη σο απνηέιεζκα εθηελείο πξνζαξκνγέο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ιεπηνκεξήο επηζθφπεζε ησλ
πξνθαηαβνιψλ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
απφ ην ΓΛΚ (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο) δελ είλαη
παξαγσγηθέο. [….] Οη πφξνη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη φρη γηα ηελ αλάιπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο
πνιηηηθήο ή ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
(Hawkesworth, θ. ά., 2008: 73).
20. Ζ εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα κηζζνχο, ζπληάμεηο, θ.ιπ.,
παξακέλνπλ ππφ θεληξηθφ θξαηηθφ έιεγρν. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη, ζρεηηδφκελνη κε ηε
δηαβάζκηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηηο αληίζηνηρεο κηζζνινγηθέο θιίκαθεο, θαη ηα
«αληηθεηκεληθά θξηηήξηα» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή εμέιημε. Ζ
έκθαζε πνπ δίλεη ε Διιάδα ζηελ θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ηελ ηζρπξή αληίδξαζε ησλ ελψζεσλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζεκαίλεη φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν, αλ φρη αλέθηθην, λα ζπλδεζεί ε
ακνηβή κε ηελ επίδνζε. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2008,
Οη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα
θαζνξίδνληαη βάζεη πέληε εξγαζηαθψλ βαζκίδσλ (αλάινγα
κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν), βάζεη ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο θαη
βάζεη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ην
παξειζφλ, νη αμηνινγήζεηο πξνζσπηθνχ δελ πεξηιάκβαλαλ
ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο (Hawkesworth, θ. ά.,
2008: 107).
21. Κεληξηθνί λφκνη θαη θαλνληζκνί δηέπνπλ ηελ εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα ζε φινπο ηνπο
θνξείο, ελψ θάζε ππνπξγείν εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο κέζσ
επηπξφζζεησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο εθαξκφδεη λφκνπο θαη ζέηεη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνπο δαζθάινπο θαη
άιινπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, αιιά νη ελ ιφγσ δξάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
θεληξηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
22. Ζ δηαρείξηζε ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απνηειεί επζχλε ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη άιισλ θνξέσλ (εληφο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ), αιιά δελ παξέρεηαη ειαζηηθφηεηα γηα κεηαθνξέο πξνυπνινγηζκνχ απφ ην
θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε κηζζνινγηθή δαπάλε θαη ηνλ ηαθηηθφ ή ηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ. Διιείςεη αξκνδηφηεηαο φζνλ αθνξά ην θνκκάηη κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, νη πξνηάζεηο γηα παξνρή απμεκέλεο αξκνδηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ (π.ρ. ζηα παλεπηζηήκηα) ζπρλά εζηηάδεη κφλν ζην θνκκάηη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ δελ αθνξά ηε κηζζνινγηθή δαπάλε.
23. Ζ επηινγή θαη ν δηνξηζκφο πξνζψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο είλαη πεξίπινθε. Ζ ηειηθή
έγθξηζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ζε πξνεγνπκέλσο εγθεθξηκέλε θαη πξνβιεπφκελε απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ζέζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε επίβιεςε θαη
έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο—θαη πάιη γηα λα δηαζθαιηζηεί ζπκκφξθσζε κε φινπο
ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Απνθάζεηο θνξέσλ (π.ρ. παλεπηζηήκηα) αλαθνξηθά κε ηηο
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ελ ιφγσ ζέζεηο ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ελψ ηα πξφζσπα θέξνπλ
επζχλε αηνκηθά εάλ νη θαλφλεο παξαβηάδνληαη. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
πξνθαλψο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηειηθή έγθξηζε λέσλ δηνξηζκψλ, ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ, φπσο ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε.
24. Όπσο ζεκεηψζεθε λσξίηεξα, κφιηο εγθξηζεί ν δηνξηζκφο πξνζψπνπ ζε κία ζέζε
δεκνζίνπ, νη πιεξσκέο θαηαβάιινληαη απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Οη
δεκφζηνη θνξείο «δελ βιέπνπλ πνηέ» ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπο.
25. Οη αλζξψπηλνη πφξνη πεξηιακβάλνπλ απφ 70% έσο 80% ηνπ «πξνυπνινγηζκνχ» ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ζπλέπεηα ηεο «θεληξηθήο» απηήο πιεξσκήο ζηνπο ππαιιήινπο
είλαη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν ξφιν, φζνλ αθνξά ηε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ.
26. Ζ Διιάδα έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο πξνυπνινγηζκνχ θαη
ειέγρσλ απφ ηελ επνρή ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2008
θαη ζεκεηψλεη ζηαζεξή πξφνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο
Πξνυπνινγηζκνχ, μεθηλψληαο κε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ην 2008 πνπ ηψξα επεθηείλεηαη ζε
φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2008,
2009 θαη 2010). Ζ Κπβέξλεζε επηδεηά κεηαξξπζκίζεηο ζπλεπείο κε ηε ζχζηαζε ηεο έθζεζεο
ηνπ ΟΟΑ:
ην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη λα εληζρπζεί ε
ινγνδνζία κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη πξέπεη λα δίδεηαη ηζρπξή
εληνιή δηαρείξηζεο ζηα ζπλεξγαδφκελα ππνπξγεία. Ζ
αξκνδηφηεηα έρεη λφεκα κφλν φηαλ ππάξρεη απηνλνκία ζηε
ιήςε απνθάζεσλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, πξέπεη λα
απαηηείηαη απφ ηα ππνπξγεία λα αλαιάβνπλ επζχλε γηα ηελ
αθξίβεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζηζηψληαο επθνιφηεξν λα
αλαζεσξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνπξγείσλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ επηδφζεψλ ηνπο
(Hawkesworth, θ. ά., 2008: 88).
27. Οη αιιαγέο πνπ εθαξκφδνληαη ή πξνηείλνληαη ζηελ παηδεία θαη πεξηγξάθνληαη ζε
επφκελεο παξαγξάθνπο ηεο έθζεζεο δείρλνπλ κία δέζκεπζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα
πξνρσξήζεη ζε κία πην απνθεληξσκέλε δνκή κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ζε
ζρνιηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη
ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ΣΔΗ) ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Δληνχηνηο, ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα ησλ
απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ λα αλαιάβνπλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο. Δλ ησ κεηαμχ, ε
λννηξνπία ηεο πςειά θεληξηθήο δνκήο ελδέρεηαη λα παξακείλεη.
28. Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ππνρξεψλεη ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη αθξαία κέηξα,
πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην έιιεηκκα ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απζηεξφηαησλ
κέηξσλ σο πξνο ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, 2011). Οξηζκέλεο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ε αιιαγή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ βάζεη πξνγξάκκαηνο, ελδέρεηαη λα έρνπλ αλαβιεζεί. Μαθξνπξφζεζκα,
θαζψο ε ειιεληθή νηθνλνκία αλαθάκπηεη, ζα είλαη ζεκαληηθφ λα επηζηξέςνπκε ζε θάπνηεο
κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ είραλ μεθηλήζεη πξηλ ηελ θξίζε. Κάζε βαζκίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα
αλαιάβεη επζχλε γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ.
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Γεληθφ δηνηθεηηθφ πιαίζην (Καιιηθξάηεο)
29. Ζ γεληθή δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε (Καιιηθξάηεο), ζε ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, είλαη
ζεκαληηθή θαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηδηαίηεξα ηε δηνηθεηηθή
αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ. Σν πξψελ ζχζηεκα ησλ 13
πεξηθεξεηψλ, 54 λνκψλ θαη 1034 δήκσλ θαη θνηλνηήησλ αληηθαηαζηάζεθε απφ επηά
απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, 13 πεξηθέξεηεο θαη 325 δήκνπο. Πξν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ
1996, ππήξραλ 5751 δήκνη. Οη πεξηθέξεηεο θαη νη δήκνη είλαη πιήξσο απηνδηνηθνχκελνη θαη νη
πξψηεο εθινγέο έιαβαλ ρψξα κεηαμχ 7 θαη 14 Ννεκβξίνπ 2010. Ωο πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο, νη πξνεγνχκελεο πεξηθέξεηεο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηε ζεηξά ηνπο απφ
επηά απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, πνπ ζπλαζξνίδνπλ απφ κία έσο ηξεηο πεξηθέξεηεο ππφ έλαλ
γεληθφ γξακκαηέα πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2011).
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ – ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Δηζαγσγή
30. Αληί λα πξαγκαηεχεηαη ην πιήξεο εχξνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην θεθάιαην απηφ εζηηάδεη
ζπγθεθξηκέλα ζε ηέζζεξηο ηνκείο, φπνπ απαηηείηαη επείγνπζα θαη δηαξζξσηηθή αιιαγή
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:
αλάπηπμε θαη ρξήζε αλζξσπίλσλ πφξσλ
εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ
αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ
δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
31. Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα δεηήκαηα, παξέρεηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε, κηα πεξηγξαθή ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ αιιαγψλ θαη παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα πεξαηηέξσ δξάζε.
Σν Παξάξηεκα A πξνζθέξεη κηα παγθφζκηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο επίδνζεο ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, βάζεη ηνπ PISA, ην νπνίν δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πζηεξεί απφ απηφ ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ηνπ
ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ, αθφκε θαη αθνχ ζπλππνινγηζηνχλ θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη
ζρεηηθά επίπεδα δαπαλψλ.

Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ
33. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ αιιεινζρεηηδφκελσλ
παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο (ζεζκνζεηεκέλεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη άιιεο επζχλεο), ην επίπεδν ηεο απνδεκίσζήο
ηνπο, ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηνλ ρξφλν δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ, ηηο αλαινγίεο
καζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ θαη ην κέγεζνο ηεο ηάμεο.
34. Ο ΟΟΑ ζεσξεί ηελ αλεπαξθή αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηδηαίηεξα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, σο βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζπληειεί ζηε ρακειή απφδνζε ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.

Δθπαηδεπηηθνί
Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ
35. Οη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα
κεηαβάιινληαη γνξγά, κε ηξφπνπο πνπ ζα πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νδεγνχλ ζε
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Πεξίπνπ 180.000 εθπαηδεπηηθνί απαζρνιήζεθαλ ζε κφληκεο ζέζεηο ην 20102011. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη ην θιείζηκν ζρνιείσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα,
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θαηέιεμε ζε κείσζε 2.000 νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδφλ 80% εθ ησλ νπνίσλ ζε
λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία θαη 20% ζε ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο. Ο κεησκέλνο
αξηζκφο ζέζεσλ ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο έρεη σο απνηέιεζκα απμεκέλν αξηζκφ
πιενλαδφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε δηαζέζηκεο ζέζεηο κφλν εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπο. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη πιενλάδνληεο εθπαηδεπηηθνί κεηαηίζεληαη ζε άιια ζρνιεία (π.ρ.
εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αγγιηθψλ, ΣΠΔ, κνπζηθήο θαη εηθαζηηθψλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ή ηνπνζεηνχληαη εθ λένπ ζε λενζχζηαηα νινήκεξα δεκνηηθά
ζρνιεία. Δπηπιένλ, νη θξαηηθνί πεξηνξηζκνί πξνυπνζέηνπλ φηη κφλν έλα άηνκν πξέπεη λα
αληηθαζίζηαηαη γηα θάζε έλαλ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη (θαλφλαο 5 πξνο 1), πξάγκα πνπ επίζεο
ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 2010, πεξίπνπ 11.500
εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπληαμηνδνηήζεθαλ. Καηά ηελ
πεξίνδν 2011-2013, ην Τπνπξγείν εθηηκά φηη νη ζπληαμηνδνηήζεηο ζα ζπλερίζνπλ ζηνλ
ζεκεξηλφ ξπζκφ, κε απνηέιεζκα ζε ηέζζεξα ρξφληα, απφ ην 2010 έσο ην 2013, 45.000
εθπαηδεπηηθνί λα βγνπλ εθηφο ζπζηήκαηνο. Λφγσ ηνπ θαλφλα 5 πξνο 1, ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο αλαθέξνπλ φηη ε πξφζιεςε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζα ππεξβεί ηνπο 9.000
θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, κε απνηέιεζκα ζπλνιηθή κείσζε 35.000 εθπαηδεπηηθψλ ή 20% φισλ
ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ (ing.gr, 16 Μαξηίνπ 2011).
36. Ζ πξφθιεζε ζα είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη κεηψζεηο δελ πξνσζνχληαη βάζεη ζεσξήζεσλ
θπξίσο δηνηθεηηθήο θχζεο, αιιά νδεγνχλ ζηε βέιηηζηε θαηαλνκή αλζξσπίλσλ πφξσλ πξνο
φθεινο ησλ καζεηψλ. Υξεηάδνληαη επίζεο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
επηδείλσζεο ηεο εξγαζηαθήο πξννπηηθήο γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ ζήκεξα δελ έρνπλ κφληκεο
ζέζεηο ή ηνπο πξφζθαηνπο απφθνηηνπο παλεπηζηεκίνπ πνπ επειπηζηνχλ λα γίλνπλ
εθπαηδεπηηθνί. Μέρξη πξφζθαηα, λένη απφθνηηνη απαζρνιήζεθαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία εληφο
νιίγσλ κελψλ αθφηνπ έιαβαλ ηα πηπρία ηνπο. Δλψ πεξηζζφηεξνη απφ 2000 θαηαξηηζκέλνη
απφθνηηνη εηζάγνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θάζε ρξφλν, ε πξφζιεςε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
δεκνηηθνχ ελδέρεηαη λα κελ μεπεξλά ηνπο 900 εηεζίσο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο
απμαλφκελνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ πεξηκέλνπλ δηνξηζκφ (4.500 είλαη ήδε ζηε
«ιίζηα»), ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη σξνκίζζηνη ζπκβαζηνχρνη. Πξφζθαηεο ελέξγεηεο λα
«παγψζεη» ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα ελδερνκέλσο ζα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηνλ
αξηζκφ ησλ δηνξηζκψλ ζε κφληκεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, πξνο αληηθαηάζηαζε φζσλ
ζπληαμηνδνηνχληαη (ing.gr, 16 Μαξηίνπ 2011).

Μηζζνί εθπαηδεπηηθψλ θαη κηζζνινγηθφ θφζηνο
37. Οη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζπλήζσο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη ζπγθξηηηθά ρακεινί ζηελ Διιάδα. Δίλαη
ρακειφηεξνη ζε φια ηα ζεκεία ζχγθξηζεο (αξρηθφο κηζζφο, κεηά απφ 15εηία θαη αλψηεξεο
βαζκίδαο) απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (Γξάθεκα I.1). Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή είλαη ε έιιεηςε
ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ επίδνζε ζηε κηζζνινγηθή θιίκαθα, ε νπνία
απμάλεη ηηο δπζθνιίεο πξνψζεζεο βειηηψζεσλ ζηελ αληηζηνηρία δήηεζεο θαη πξνζθνξάο.
38. Παξά ηνπο ρακεινχο κηζζνχο, ην κηζζνινγηθφ θφζηνο αλά καζεηή (ζε USD) είλαη
πςειφηεξν ζηελ Διιάδα απφ νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο I.1), γεγνλφο ην νπνίν
ππνγξακκίδεη ην επείγνλ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηνπο καζεηέο, ηνπ ρξφλν
δηδαζθαιίαο γηα ηνπο δαζθάινπο, αιιά θπξίσο ηνπ εθηηκψκελνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο, ην
νπνίν είλαη ζαθψο ρακειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ, είλαη νη παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ πςειή αλαινγία κηζζνινγηθνχ θφζηνπο αλά καζεηή.
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Γπάθημα I.1 Μιζθοί εκπαιδεςηικών: Μια παγκόζμια ζύγκπιζη (2009)
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Πίλαθαο I.1. πκβνιή ησλ ζρνιηθψλ παξαγφλησλ ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο αλά καζεηή
ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (ζε αληίζηνηρα USD, κεηαηξεκκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ΓΗΚ
γηα ΑΔΠ, 2009): ε Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ
Μιζθολο
γικό
κόζηορ
ανά
μαθηηή

Υώπα

Γιαθοπά
από μέζο
όπο ηος
ΟΟΑ

ημειώ
ζειρ
Γεν
ςπάπσ
οςν.
Καηάπ
γηζη
ζηήληρ
;

Μέζορ
όπορ
ΟΟΑ

ςμμεηοσή ηυν παπαγόνηυν πος ζςμβάλλοςν για ηη
διαθοπά από ηο μέζο όπο ηος ΟΟΑ
ςμμεηοσή
ηων
παπαγόνηων
ζηη διαθοπά
από ηο μέζο
όπο ηος
ΟΟΑ

Δπίπηωζη

Δπίπηωζη
(ζε USD

Δπίπηωζη
(ζε USD)

Γιδακηικόρ
σπόνορ

Υπόνορ
διδαζκαλίαρ

(ζε
USD)
ηος

(για
μαθηηέρ)

(για
εκπαιδεςηικ
ούρ)

εκηιμώμενος
μεγέθοςρ
ηηρ ηάξηρ

κάτω/πάνω
τον μζςο όρο
του ΟΟΣΑ

κάτω/πάνω τον
μζςο όρο του
ΟΟΣΑ

κάτω/πάνω
τον μζςο
όρο του
ΟΟΣΑ

USD 2309

USD 36228

797 ώπερ

782 ώπερ

16 μαθηηέρ
ανά ηάξη

(1)

(2)=
(3)+(4)+(5)+(
6)

(3)

(4)

(5)

(6)

Αςζηπαλία

2.917

608

629

485

-290

-218

Αςζηπία

2.940

631

120

-213

7

718

Βέλγιο (Φλ.)

3.256

948

348

145

-99

554

Βέλγιο (Γαλ.)

3.125

816

229

416

206

-35
-827

538

-1.771

-1.257

443

-130

Γημοκπαηία ηηρ Σζεσίαρ

1.198

-1.111

-873

-414

-144

320

Γανία

4.182

1.873

494

-413

596

1.196

Υιλή

773

-1.536

-1.484

-441

339

50

Φινλανδία

2.655

346

134

-679

360

531

Γαλλία

1.603

-706

-246

294

-329

-424

Γεπμανία

3.017

708

1.076

-618

-79

329

Δλλάδα

3.170

862

-348

-281

757

733

Οςγγαπία

1.420

-889

-1.694

-516

497

823

Ηζλανδία

2.730

421

-738

-262

390

1.030

Ηπλανδία

3.041

732

1.075

373

-428

-288

Ηζπαήλ

1.217

-1.092

-1.034

400

62

-519

Ηηαλία

2.984

675

-370

572

163

309

Ηαπωνία

2.587

278

727

-291

242

-401

Κοπέα

2.262

-47

956

-616

-169

-218

Λοςξεμβούπγο

5.595

3.286

2.297

562

213

214

681

-1.628

-851

5

-33

-750

Κάηω Υώπερ

2.911

602

619

432

-458

10

Νέα Εηλανδία

2.245

-64

134

487

-531

-154

Νοπβηγία

3.424

1.115

63

-569

154

1.467

Πολωνία

1.342

-967

-1.832

-980

866

978

Ποπηογαλία

3.135

826

-56

298

-246

831

Δζθονία

Μεξικό

M

m

m

m

m

m

λοβενία

2.033

-276

-266

-546

297

239

Ηζπανία

3.263

954

462

124

-331

700

Γημοκπαηία ηηρ λοβακίαρ

21

Δλβεηία

3.657

1.348

1.312

-338

-372

746

Σοςπκία

820

-1.489

-876

126

317

-1.056

Ζνωμένο Βαζίλειο

2.209

-100

477

260

-205

-632

Ζνωμένερ Πολιηείερ

3.090

781

540

563

-935

613

Οδεγφο αλαγλψζηε: ε USD 3.170, ην κηζζνινγηθφ θφζηνο αλά καζεηή ζηελ Διιάδα μεπεξλά ηνλ
κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ θαηά USD 862. Μηζζνί θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ρξφλνο δηδαζθαιίαο θάησ ηνπ
κέζνπ φξνπ κεηψλεη ηε δηαθνξά απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ θαηά USD 348 θαη USD 281,
αληίζηνηρα, ελψ ν δηδαθηηθφο ρξφλνο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ην κέγεζνο ηεο ηάμεο θάησ ηνπ κέζνπ
φξνπ απμάλνπλ ηε δηαθνξά απφ ην κέζν φξν θαηά USD 757 θαη USD 733, αληίζηνηρα. Σν ζχλνιν ησλ
ελ ιφγσ επηπηψζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα κία ζεηηθή δηαθνξά απφ ηνλ κέζν φξν ησλ USD 862 ηνπ
ΟΟΑ.
Πεγή: ΟΟΑ. ηνηρεία απφ Education at a Glance 2010 (www.oecd.org/edu/eag2010). Βι.
Παξάξηεκα 3 γηα ζεκεηψζεηο (www.oecd.org/edu/eag2011). ηνηρεία γηα ηνλ Καλαδά θαη ηε νπεδία
δελ ήηαλ δηαζέζηκα.

Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
39. Οη ψξεο εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο θαζνξίδνληαη βάζεη ηνπ
λφκνπ. Κάζε εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα κέλεη ζην ζρνιείν, επηπιένλ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο γηα ρξφλν έσο θαη έμη
ψξεο ηελ εκέξα θαη έσο θαη 30 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Απηή είλαη ε πεξίπησζε εθπαηδεπηηθψλ
κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα (π.ρ. δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο, επηθεθαιήο ηνκέσλ, θ.ιπ.) θαη
γηα ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, κφλν φηαλ ηνπο δεηεζεί απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη εθφζνλ ηνπο αλαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα (ζχκθσλα κε Άξζξν 9
παξ.3 ηνπ Νφκνπ 2517/1997, θαη Άξζξν 13 παξ. 8 θαη Άξζξν 14 παξ. 20 ηνπ Νφκνπ
1566/1985).
40. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα I.2, νη ζεζκνζεηεκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο αλά εβδνκάδα γηα ην
δεκνηηθφ κεηψλνληαη φζν ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ απμάλεηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί κε
πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε κεγαιχηεξα ζρνιεία δηδάζθνπλ ιηγφηεξεο ψξεο, φζν ε
δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο απμάλεη. Με άιια ιφγηα, νη ιηγφηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί
αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν θφξην δηδαζθαιίαο. Έηζη, ε αμία πην έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ
ράλεηαη.
Πίλαθαο I.2 Απαιηούμενερ ώπερ διδαζκαλίαρ ζηην ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη (2010)

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
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41. Απφ ηνπο δηεπζπληέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε απαηηείηαη
λα δηδάζθνπλ ιηγφηεξεο ψξεο, φζν απμάλεηαη ε πξνυπεξεζία ηνπο θαη ε εκπεηξία ηνπο
(Πίλαθαο I.3). Καη πάιη, νη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία
εθπαηδεπηηθνί (ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηα καζήκαηα) απαηηείηαη λα δηδάζθνπλ ιηγφηεξεο
ψξεο απφ ηνπο ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλνπο θαη κε κηθξφηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία
εθπαηδεπηηθνχο (ζχκθσλα κε Άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ 2517/1997).
Πίλαθαο I.3 Απαιηούμενερ ώπερ διδαζκαλίαρ ζηην ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη με πηςσία
πανεπιζηημιακού επιπέδος (2010)
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42. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ δηεπζπληψλ ζε Γπκλάζην θαη Λχθεην κεηψλνληαη, φζν
απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπο ζρνιείνπ (Πίλαθαο I.4). Οη δηδαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
κεηψλνληαη, θαζψο ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο απμάλεη, κφλν κεηά ηα είθνζη έηε πξνυπεξεζίαο.
Πίλαθαο I.4 Απαιηούμενερ ώπερ διδαζκαλίαρ ζηη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη (2010)
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Φφξηνο εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ
43. Ο θφξηνο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηεζίσο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απ’ φηη ζε
άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, εηδηθφηεξα ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην (Γξάθεκα 2). Απφ ην 1996
έσο ην 2009, ν θαζαξφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ζε ψξεο εηεζίσο κεηψζεθε δξαζηηθά ζηελ
Διιάδα ζε φια ηα επίπεδα, πεξηζζφηεξν απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηνπ ΟΟΑ θαη
ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ (ΟΟΑ,
2011: Πίλαθαο Γ4.4).
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Γπάθημα I.2 Παγκόζμια ζύγκπιζη ηος απιθμού διδακηικών υπών εηηζίυρ, ανά βαθμίδα
εκπαίδεςζηρ (2009)

Καζαξφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ζε ψξεο αλά έηνο ζε δεκφζηα ηδξχκαηα

44. Σν ζρνιηθφ έηνο ζηελ Διιάδα είλαη πην ζχληνκν απφ φηη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ
θαη ηνπ ΟΟΑ, ελ κέξεη επεηδή νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο δπζρεξαίλνπλ πξαθηηθά ηελ
παξάηαζε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζαξκνζηνχλ νη
παγθφζκηεο ζπγθξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία αθξηβή εηθφλα ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο.
Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα I.3, αθφκε θαη κε απηέο ηηο πξνζαξκνγέο, δηαηεξείηαη κηα
εληππσζηαθή αληίζεζε κεηαμχ ησλ θαζαξψλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ.

24

Γπάθημα I.3 Καθαπόρ σπόνορ διδαζκαλίαρ ζε ώπερ: Ζ Δλλάδα ζςγκπιηικά με σώπερ ηος ΟΟΑ
και ΔΔ 21 (2009)

εκείσζε: Ο αξηζκφο εκεξψλ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα έρεη πξνζαξκνζηεί ζε πην ζχληνκν ζρνιηθφ
έηνο, φπσο απαηηείηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.

Μέζν κέγεζνο ηάμεο
45. Σν κέγηζην κέγεζνο ηάμεο θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν ζηνπο 25 καζεηέο αλά ηάμε ζηα
δεκνηηθά θαη 30 καζεηέο αλά ηάμε ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ πξάμε,
φπσο θαίλεηαη πην θάησ, πνιιά ζρνιεία ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο καζεηέο
αλά ηάμε απφ ην κέγηζην πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν, κεηά απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηε ζπλέλσζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
46. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε είλαη ρακειφηεξνο απφ ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ
ΟΟΑ θαη ηηο ρψξεο εηαίξνπο (Γξάθεκα I.4) θαη ν αξηζκφο απηφο κεηψζεθε απφ ην 2000 έσο
ην 2009.

Αλαινγίεο καζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ
47. Ζ Διιάδα έρεη κία απφ ηηο ρακειφηεξεο αλαινγίεο καζεηψλ πξνο εθπαηδεπηηθνχο κεηαμχ
ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ (βι. Πίλαθα I.5 θαη Γξάθεκα I.5).
Πίνακαρ I.5 Αναλογίερ μαθηηών-εκπαιδεςηικών ανά εκπαιδεςηική βαθμίδα, η Δλλάδα ζςγκπιηικά
με μέζοςρ όποςρ ΟΟΑ και ΔΔ19 (2007)
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Λχθεην
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εκ.: Σν 2007 ήηαλ ην ηειεπηαίν έηνο πνπ ε Διιάδα αλέθεξε απηά ηα ζηνηρεία ζηνλ ΟΟΑ.
Πεγή: ΟΟΑ (2009β), Education at a Glance, Πίλαθαο Γ2.2.

48. Μία αλάιπζε ηεο αλαινγίαο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ
ζρνιείνπ επηβεβαηψλεη ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ΟΟΑ.

ρνιηθή Ηγεζία
49. Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα απφ ηα πην θεληξηθά δηνηθνχκελα θαη ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε (Γξάθεκα I.6, I.7 θαη I.8), φπσο εμεηάδεηαη πην θάησ ιεπηνκεξψο.
Έλαο απφ ηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο έρνπλ ηελ πην πεξηνξηζκέλε
αξκνδηφηεηα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ
ελδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο απνηειεί κηα απφ ηηο πην θξίζηκεο πξνθιήζεηο γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε.

Γπάθημα I.4 Γιεθνήρ ζύγκπιζη μεγέθοςρ ηάξηρ (2009)

Σξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο
50. Βάζεη ησλ ηξερνπζψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ
δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη άιισλ κεηαβάιινληαη θαη λένη λφκνη
εθαξκφδνληαη. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ είλαη φζεο ζεζπίζηεθαλ ην Μάην ηνπ 2010, κε
ηηο νπνίεο, κεηαμχ άιισλ:
εηζήρζε ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, σο πξνζφλ δηδαζθαιίαο
εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
δηεπθξηλίζηεθαλ ηα θξηηήξηα κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ θαη θαηέζηε
ππνρξεσηηθή ε παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξψηε ηνπο ηνπνζέηεζε γηα ηξία
26

έηε – έλα κέηξν πνπ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο κεηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ
απνκαθξπζκέλεο θαη άιιεο ιηγφηεξν επηζπκεηέο πεξηνρέο, κφιηο κεηά απφ έλα έηνο
ππεξεζίαο. Ωζηφζν, σο θίλεηξν ν ηξίηνο ρξφλνο πξνζκεηξάηαη σο δχν έηε
ππεξεζίαο απφ άπνςε ζπγθέληξσζεο κνξίσλ. Παξφια απηά, ην ελ ιφγσ θίλεηξν
επίζεο ζεκαίλεη φηη ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ έηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζε
αλεπηζχκεηα/απνκαθξπζκέλα ζρνιεία έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θχγνπλ
θαη λα κεηαηεζνχλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο ζα έρνπλ ζπγθεληξψζεη
πεξηζζφηεξα κφξηα απφ άιινπο δαζθάινπο ζε πην επηζπκεηά ζρνιεία. ε θάζε
ζρνιείν θαηαλέκεηαη δηαθνξεηηθφο αξηζκφο κνξίσλ αλαιφγσο ηνπ πφζν επηζπκεηφ
είλαη. Κάζε έηνο πξνυπεξεζίαο ζε έλα ζρνιείν αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
κνξίσλ, εάλ έλαο εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα κεηαηεζεί,
ζεζπίζηεθε ν ξφινο ηνπ κέληνξα γηα λενδηνξηδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δφθηκε
πεξίνδν,
πξνβιέθζεθε δεχηεξε εηδηθφηεηα γηα εθπαηδεπηηθνχο κε δεχηεξν πηπρίν (φπνπ
θξίλεηαη αλαγθαίν) θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο,
ζεζπίζηεθαλ λέα «αληηθεηκεληθά θξηηήξηα» γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ
ζρνιείσλ, ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ θαη
ζε ζπλέρεηα ησλ πξνζθάησο ζεζπηζζέλησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, δηαζθαιίδεηαη φηη
φινη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη άιιεο ζέζεηο (πεξίπνπ
10.000) ππφθεηληαη ζε επαλαδηνξηζκφ, ζε ηζρχ απφ 20 Ηνπλίνπ 2011.
51. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 έλα θηιφδνμν πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππεξεζίαο πνπ αθνξά ζπλνιηθά 8.000 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
εθπαηδεπηηθνχο μέλσλ γισζζψλ θαη εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη
ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην έρεη μεθηλήζεη κία ηεξάζηηα δξάζε πνπ πεξηιακβάλεη πην
επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ επηινγή εθπαηδεπηψλ (εκπεηξία ζε κάζεζε εμ
απνζηάζεσο θαη ηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ, δεκνζίεπζε άξζξσλ, ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκεο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.ιπ.). Οη ελ ιφγσ πςεινχ θχξνπο εθπαηδεπηέο, θπξίσο
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, δεκηνπξγνχλ ππνδείγκαηα ζρεδίσλ καζεκάησλ. Ζ πηινηηθή θάζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη 600 δαζθάινπο μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Ζ
επηκφξθσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε,
ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο επηκφξθσζεο ελειίθσλ, φπσο ε ελεξγφο κάζεζε. Ζ επηκφξθσζε,
πνπ απνηειείηαη ηφζν απφ ψξεο «εθ ηνπ ζχλεγγπο» κάζεζεο θαη 150 ψξεο «εμ απνζηάζεσο»
κάζεζεο, βαζίδεηαη ζην λέν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ: δξάζεηο φπσο ε δηαρείξηζε
ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, ε ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θ.ιπ. ην επίθεληξν
ηνπ πξνγξάκκαηνο βξίζθεηαη ε εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», κε ηε δεκηνπξγία
ςεθηαθψλ ηάμεσλ, ηελ εζηίαζε ζηελ απζεληηθή κάζεζε θαη ηε δεκηνπξγία κίαο ςεθηαθήο
πιαηθφξκαο γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
52. Οη αιιαγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθνηλψζεθαλ πξφζθαηα
ζα κεηαβάινπλ ζεκαληηθά ηνπο ξφινπο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, ησλ ζρνιηθψλ
ζπκβνχισλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηφζν ζε επίπεδν δηεχζπλζεο φζν θαη ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο.
53. Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα) θαη
δχν πηινηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηα Πεηξακαηηθά θαη Πξφηππα ρνιεία θαη ηα Οινήκεξα
Γεκνηηθά ρνιεία, έρνπλ επίζεο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνπο ξφινπο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηζάγνληαη επίζεο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ.
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Γπάθημα I.5 Απιθμόρ μαθηηών ανά εκπαιδεςηικό πλήποςρ απαζσόληζηρ ζηην ππυηοβάθμια
εκπαίδεςζη (2007)
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Γπάθημα I.6 Απότειρ ηυν διεςθςνηών όζον αθοπά ηην ανάμειξή ηοςρ ζηιρ ςποθέζειρ ηος
ζσολείος, σώπερ πος ζςμμεηείσαν ζηο ππόγπαμμα PISA (2009)

εκείσζε: Τςειφηεξεο ηηκέο δείθηε ππνδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε αλάκεημε ησλ δηεπζπληψλ ζηηο
ππνζέζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Πεγή: Βάζε δεδνκέλσλ 2009 PISA ΟΟΑ, Πίλαθαο IV.4.8.
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Γπάθημα I.7 Βαθμόρ αςηονομίαρ ηυν ζσολείυν όζον αθοπά ηην καηανομή ηυν πόπυν, σώπερ
πος ζςμμεηείσαν ζηο ππόγπαμμα PISA (2009)
Percentage of students in schools whose principals reported that only "principals and/or teachers", only "regional and/or national education authority", or both
"principals and/or teachers" and "regional and/or national education authority" have a considerable responsibility for the following tasks
A
B
C
D
E
F

Selecting teachers for hire
Dismissing teachers
Establishing teachers' starting salaries
Determining teachers' salaries increases
Formulating the school budget
Deciding on budget allocations within the school

1

Only "principals and/or teachers"

2

Both "principals and/or teachers" and "regional and/or national education authority"

3

Only "regional and/or national education authority"

A

B

C

Range between top and bottom quarters
Average index

D

E

Index of school responsibility for
resource allocation

F

Variability
in the
index

2

3

Standard
deviation

93

6

0

0,9

84

12

4

0,3

26

63

19

17

0,3

45

76

19

5

0,5

9

36

71

9

20

1,2

55

36

9

75

24

1

1,2

70

80

13

8

98

2

0

0,9

55

37

54

9

85

15

1

0,6

15

80

36

41

23

92

6

1

0,5

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

97

4

15

81

29

4

67

97

2

2

0,5

100

0

0

100

34

7

59

59

7

34

0,1

56

7

37

73

15

12

92

5

2

1,2

4

16

80

57

30

13

77

22

0

0,5

98

1

0

99

60

13

27

89

5

6

0,2

87

13

6

80

15

26

59

66

24

11

0,8

0

97

3

0

96

7

7

86

69

11

21

0,5

13

0

87

16

3

80

28

4

69

89

3

8

1,0

74

8

0

92

6

0

94

29

12

58

86

6

8

0,7

45

6

0

94

6

0

94

31

57

12

78

14

8

0,8

4

73

8

0

92

6

0

94

46

6

48

71

7

22

0,8

1

0

72

8

20

55

12

33

99

1

0

100

0

0

1,0

7

4

9

3

88

15

21

64

95

4

1

99

1

0

0,7

22

34

8

4

88

6

13

81

55

28

17

88

12

1

0,6

10

0

9

20

71

4

20

77

7

42

51

26

43

31

0,4

0

86

5

0

94

5

0

94

63

10

27

89

3

8

0,7

98

2

0

39

27

34

32

33

35

45

40

15

70

27

3

1,1

88

10

1

7

11

82

13

31

56

26

49

26

78

21

1

0,6

66

32

1

67

3

2

95

3

2

95

63

4

33

93

4

3

0,6

0

63

17

20

57

16

27

69

22

9

64

20

16

93

5

2

1,1

15

3

60

26

15

8

8

84

8

13

79

35

30

35

83

13

4

0,7

1

99

2

2

96

1

0

99

1

0

99

34

19

47

56

16

28

0,2

90

9

0

70

22

8

52

23

25

67

17

15

57

29

14

95

5

1

1,1

United States

88

12

0

75

19

6

17

5

78

18

6

75

54

29

16

83

13

4

0,9

OECD average

61

14

25

51

13

37

17

7

77

17

10

73

46

22

32

81

12

8

0,7

Albania

8

14

78

7

14

79

3

0

97

3

1

96

33

12

55

61

8

31

0,5

Argentina

44

5

51

27

3

70

2

1

97

1

4

96

22

5

73

64

12

24

0,4

Azerbaijan

40

22

38

61

17

22

35

6

59

13

3

84

5

6

89

20

4

76

0,3

Brazil

17

7

76

14

8

78

8

1

91

7

1

92

14

5

80

21

6

73

0,8

Bulgaria

93

5

2

97

2

1

66

20

14

84

12

4

73

22

5

92

7

1

1,1

Colombia

21

5

75

21

1

78

14

0

86

13

1

86

58

5

36

87

5

8

1,0

Croatia

90

10

0

84

11

5

1

1

98

2

1

97

26

34

40

68

23

9

0,4

Dubai (UAE)

65

12

23

67

9

24

62

3

34

68

1

31

75

2

22

92

3

5

1,2

Hong Kong-China

83

15

2

79

17

4

18

24

58

15

12

74

84

15

2

91

9

0

0,9

Indonesia

29

12

59

26

11

63

20

9

70

23

11

66

83

11

5

78

14

8

1,0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Australia

61

20

19

43

12

45

12

5

84

13

6

81

68

16

16

Austria

13

35

52

5

26

68

1

0

99

1

0

99

11

9

80

Belgium

75

13

12

63

21

17

0

1

99

0

1

99

56

18

Canada

54

39

7

17

35

48

3

5

92

4

6

91

25

30

Chile

69

8

23

59

3

38

37

1

62

37

1

62

55

Czech Republic

100

0

0

99

1

0

77

15

8

65

25

11

Denmark

97

2

0

69

15

16

20

10

70

16

14

Estonia

98

2

0

95

5

0

7

20

73

12

33

Finland

32

43

25

18

19

63

8

7

84

5

France

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Germany

29

36

34

7

14

79

3

0

Greece

0

1

99

0

2

98

0

0

Hungary

99

1

0

97

2

1

49

7

44

Iceland

94

6

0

93

7

0

7

13

80

Ireland

61

25

14

36

14

50

0

2

Israel

67

30

3

49

38

13

9

4

Italy

9

10

82

9

6

84

3

Japan

25

2

73

22

1

77

Korea

32

6

62

23

4

Luxembourg

21

41

38

19

36

Mexico

34

5

61

22

Netherlands

100

0

0

99

New Zealand

100

0

0

89

Norway

72

21

6

44

Poland

87

12

1

90

Portugal

13

57

30

14

Slovak Republic

98

2

0

Slovenia

96

4

1

Spain

31

3

Sweden

96

4

Switzerland

82

Turkey

1

United Kingdom

OECD

Partners

Jordan

6

1

93

4

1

95

1

1

98

2

0

98

83

1

17

70

2

28

0,4

Kazakhstan

88

10

2

95

4

2

17

10

73

8

10

82

8

13

79

17

19

64

0,7

Kyrgyzstan

74

14

11

68

13

19

18

4

77

13

3

84

12

7

81

19

7

74

0,6

Latvia

94

4

2

96

4

0

10

15

75

18

25

57

62

25

12

81

16

3

0,7

Liechtenstein

41

0

59

37

0

63

6

0

94

39

17

45

37

0

63

100

0

0

1,0

Lithuania

96

4

0

99

1

0

11

7

81

6

8

86

25

27

48

42

29

28

0,5

Macao-China

92

4

4

91

5

4

91

4

5

90

4

5

95

5

0

84

16

0

1,0

Montenegro

89

11

0

82

18

0

0

5

95

10

11

78

12

21

68

65

22

13

0,3

Panama

22

3

76

20

8

72

14

5

81

14

8

79

70

15

15

43

10

47

0,9

Peru

38

15

47

30

9

61

22

2

76

22

2

77

60

9

31

79

6

15

1,3

Qatar

52

3

44

54

5

41

47

3

50

47

4

50

43

4

53

52

4

44

1,2

Romania

1

9

91

4

11

86

0

2

97

1

4

95

7

25

68

40

13

47

0,1

Russian Federation

95

4

1

95

5

0

35

15

50

29

20

51

8

30

63

46

28

27

0,7

Serbia

72

28

1

64

30

7

1

8

90

16

19

65

9

27

64

74

16

10

0,3

Shanghai-China

98

2

0

99

1

0

36

5

59

43

6

51

91

2

6

98

1

1

1,1

Singapore

14

38

48

14

24

62

4

3

93

7

17

75

49

22

29

91

8

1

0,6

Chinese Taipei

73

13

14

74

14

12

18

7

75

23

7

70

50

13

37

78

8

14

1,0

Thailand

30

20

50

59

12

28

29

14

56

72

24

5

70

20

10

90

7

2

1,1

Trinidad and Tobago 17

14

69

6

4

90

2

1

96

6

5

89

46

28

26

75

12

12

0,6

Tunisia

2

0

98

1

0

99

1

1

99

1

0

99

10

18

72

78

13

9

0,3

Uruguay

17

5

78

13

1

86

3

1

96

2

1

96

13

12

75

49

16

35

0,6
-2, -2 -1, -1 -0, 0 0,5 1 1,5 2 2,5
5
5
5 Index points

Πεγή: Βάζε δεδνκέλσλ PISA 2009 ΟΟΑ, Πίλαθαο IV 3.5.
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Γπάθημα I.8 Βαθμόρ αςηονομίαρ ηυν ζσολείυν όζον αθοπά ηο ζσολικό ππόγπαμμα και ηην
αξιολόγηζη, Υώπερ πος ζςμμεηείσαν ζηο ππόγπαμμα PISA (2009)
Percentage of students in schools whose principals reported that only "principals and/or teachers", only "regional and/or national education
authority", or both "principals and/or teachers" and "regional and/or national education authority" have a considerable responsibility for the
A

Establishing student assessment policies

B

Choosing which textbooks are used

C

Determining course content

D

Deciding which courses are offered

1

Only "principals and/or teachers"

2

Both "principals and/or teachers" and "regional and/or national education
authority"

3

Only "regional and/or national education authority"

A

1

2

Australia

65

Austria

57

Belgium

78

Canada

B

C

Range between top and bottom
quarters
Average index

Index of school responsibility for
curriculum and assessment

D

Variability
in the
index
Standard
deviation

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

33

2

92

8

0

46

40

14

75

24

1

0,9

27

15

94

5

1

37

40

23

32

40

29

0,8

19

4

94

4

1

32

42

26

40

46

13

0,8

28

62

10

40

49

11

12

51

38

44

54

3

0,6

Chile

72

21

6

73

20

7

43

22

35

64

20

16

1,0

Czech Republic

95

5

0

89

11

1

83

16

1

88

11

1

0,8

Denmark

61

28

11

100

0

0

56

32

12

47

39

14

0,9

Estonia

63

33

3

66

32

2

66

30

4

79

20

2

0,9

Finland

50

43

7

98

2

0

32

52

16

55

39

6

0,8

France

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Germany

71

21

9

84

13

3

21

47

32

80

18

2

0,7

Greece

20

12

68

7

8

85

1

3

96

6

5

88

0,3

Hungary

94

6

0

98

2

0

49

36

15

43

28

29

0,9

Iceland

92

8

1

93

4

3

61

26

13

48

42

10

0,9

Ireland

87

13

0

97

3

0

29

37

34

78

21

1

0,7

Israel

80

20

0

53

43

4

52

44

5

44

50

6

1,0

Italy

91

8

1

99

1

0

59

27

14

49

25

27

0,9

Japan

98

2

0

89

8

3

93

6

1

94

5

2

0,7

Korea

92

6

2

96

4

0

89

8

2

79

17

4

0,8

Luxembourg

9

33

58

13

80

7

9

72

20

18

61

21

0,6

Mexico

56

15

29

63

11

26

14

7

79

5

5

91

0,5

Netherlands

99

1

0

100

0

0

87

12

1

89

10

1

0,6

New Zealand

81

17

2

99

1

0

79

20

1

92

8

0

0,8

Norway

38

36

27

97

2

1

30

40

30

23

33

44

0,7

Poland

92

8

0

92

8

0

93

7

0

40

31

29

0,8

Portugal

35

37

28

98

2

0

5

3

92

10

5

86

0,4

Slovak Republic

76

21

3

56

39

5

48

47

5

52

48

1

1,0

Slovenia

46

48

5

72

27

1

34

59

6

28

52

20

0,8

Spain

44

34

23

95

5

0

32

31

37

30

31

39

0,8

Sweden

66

30

3

99

1

0

66

26

8

53

25

22

1,0

Switzerland

57

27

16

40

40

20

21

41

38

24

50

27

0,7

Turkey

42

29

30

14

18

68

9

15

76

14

21

65

0,4

United Kingdom

88

12

0

98

2

0

77

20

2

86

14

0

0,8

United States

46

40

13

62

28

10

36

46

18

58

37

4

0,9

OECD average

66

23

11

78

15

8

45

31

24

50

28

21

0,8

Albania

51

16

33

91

8

1

35

7

57

35

12

53

0,8

Argentina

74

20

6

81

16

3

28

43

29

8

30

61

0,6

Azerbaijan

54

8

38

50

6

43

27

9

64

37

5

58

0,8

Brazil

47

27

26

88

9

2

35

25

40

18

17

65

0,8

Bulgaria

25

37

38

88

12

1

10

26

65

10

15

75

0,4

Colombia

39

21

39

92

3

4

69

23

8

64

14

23

0,8

Croatia

26

36

38

63

34

3

11

50

39

2

25

72

0,4

Dubai (UAE)

77

10

13

55

17

27

62

13

26

59

16

25

1,1

Hong Kong-China

93

7

0

93

7

0

81

17

2

87

13

0

0,8

Indonesia

67

28

6

80

13

7

75

18

7

49

23

28

0,9

Jordan

27

4

70

4

1

95

7

1

93

7

1

92

0,5

Kazakhstan

31

22

47

16

14

70

11

18

71

40

22

37

0,5

Kyrgyzstan

65

8

26

68

8

23

59

10

31

44

7

49

1,0

Latvia

56

40

4

71

27

2

19

46

36

30

42

28

0,6

Liechtenstein

69

25

6

54

5

40

41

0

59

53

9

38

1,1

Lithuania

75

20

5

89

11

1

50

35

15

75

20

5

0,9

Macao-China

95

0

5

100

0

0

94

6

0

81

14

4

0,8

Montenegro

40

32

28

5

30

65

5

34

61

20

36

44

0,6

Panama

41

25

34

52

26

22

41

23

36

26

23

51

0,8

Peru

75

15

10

52

12

37

53

23

24

45

18

37

1,0

Qatar

45

18

37

37

16

47

31

9

60

35

17

48

0,9

Romania

42

36

22

86

13

1

46

33

20

31

41

29

0,7

Russian Federation

63

25

12

65

27

8

21

40

39

71

22

7

0,8

Serbia

49

44

7

19

59

23

2

41

57

0

12

87

0,2

Shanghai-China

86

9

5

49

17

34

45

22

33

52

28

20

1,0

Singapore

57

41

2

72

24

3

44

38

18

66

31

4

0,9

Chinese Taipei

74

17

8

92

8

0

81

16

3

68

25

7

0,9

Thailand

79

18

2

89

10

1

89

11

0

91

8

1

0,8

Trinidad and Tobago 50

45

5

29

62

10

21

40

39

34

51

15

0,7

Tunisia

11

11

78

0

1

99

3

14

83

4

9

87

0,1

Uruguay

23

30

47

31

36

33

3

26

71

21

19

59
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2 2,5

Παξαηεξήζεηο σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο
Βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφξηνπ θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο εξγαζίαο
54. Μεηαμχ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξέπεη λα πάξεη ε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, είλαη λα πεξηνξίζεη ηε ζεκαληηθή
δηαθνξά ζε θφξην εξγαζίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Διιάδα θαη ζε άιιεο
ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ. Βάζεη ηεο αλάιπζεο ζην Γξάθεκα I.3 ζπγθξίλνληαο ην θφξην
εξγαζίαο εηεζίσο ζηελ Διιάδα κε ηηο κέζεο ηηκέο ζηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΔΔ 19, ε Διιάδα ζα
ρξεηαζηεί λα απμήζεη ηηο δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο θαηά πεξίπνπ ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ηελ
εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. Οη πίλαθεο I.6 θαη I.7
απεηθνλίδνπλ κία ελαιιαθηηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα εδξαηψζεη ην ζηφρν ηεο επίηεπμεο ησλ
κέζσ ηηκψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ. Οη αιιαγέο ζα εζηηάζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ
εξγαζίαο ησλ πην έκπεηξσλ θαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε βαζκίδεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πίνακαρ I.6 Πποηεινόμενορ ζηόσορ υπών διδαζκαλίαρ ζηην ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη
ηφρνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Δθπαηδεπηηθνί ζε 4ζέζηα +
ζρνιεία

Δπηθεθαιήο Δπηθεθαιήο Δπηθεθαιήο
Δθπαηδεπηηθνί
δάζθαινη ζε δάζθαινη ζε δάζθαινη ζε
ζε 1ζέζηα,
4ζέζηα θαη
6ζέζηα to
10ζέζηα έσο
2ζέζηα θαη
5ζέζηα
9ζέζηα
11ζέζηα
3ζέζηα ζρνιεία
ζρνιεία
ζρνιεία
ζρνιεία

Ηζρχνπζεο Νέεο ψξεο
Έηε
ψξεο δηδαζθαιία
πξνυπεξεζία
Αχμεζε
δηδαζθαιία
ο
ο
ο

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

Ώξεο
Ώξεο
δηδαζθαιίαο δηδαζθαιίαο

Δπηθεθαιήο
δάζθαινη ζε
12ζέζηα +
ζρνιεία

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

0-10

24

25

+1

25

20

12

10

8

11-15

23

25

+2

25

20

12

10

8

16-20

22

25

+3

25

20

12

10

8

20+

21

25

+4

25

20

12

10

8

Πίνακαρ I.7 Πποηεινόμενορ ζηόσορ υπών διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα ζηα Γςμνάζια και ζηα
Λύκεια
ηφρνο γηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα
Δπηθεθαιήο
Δπηθεθαιήο Δπηθεθαιήο Δπηθεθαιήο
εθπαηδεπηηθνί ζε εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεπηηθνί
Δθπαηδεπηηθνί κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν
ζρνιεία 3-5 ζε ζρνιεία 6-9 ζε ζρνιεία 10- ζε ζρνιεία
ηάμεσλ
ηάμεσλ
12 ηάμεσλ
12+ ηάμεσλ

Έηε
πξνυπεξεζίαο

Ηζρχνπζεο Ώξεο
δηδαζθαιίαο

Νέεο ψξεο
δηδαζθαιίαο

Αχμεζε

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

Ώξεο
δηδαζθαιίαο

0-6

21

22

+1

8

7

5

3

7-12

19

22

+3

8

7

5

3

13-20

18

22

+4

8

7

5

3

20+

16

22

+6

6

5

3

1
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Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπνζέηεζε ζε ζρνιεία
55. Δπηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο αλαθέξνπλ ζπρλά φηη νη απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνχ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο πνπ ιακβάλνπλ. ηελ Διιάδα, ζηνηρεία
ππνδειψλνπλ φηη πνιχ ζπρλά ε δηαδηθαζία επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ αθνινπζεί θαλφλεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζφληα θαη ηελ πξνυπεξεζία (παιαηφηεηα) θαη ειάρηζηα ζπλδένληαη κε
ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ ηθαλφ απνδνηηθά εθπαηδεπηηθφ. Σν κεγάιν κέγεζνο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ είλαη
ζπρλά εμαηξεηηθά απξφζσπε θαη είλαη δχζθνιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ κία
αίζζεζε αθνζηψζεο έλαληη ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία δηνξίδνληαη– ή γηα ηα ζρνιεία λα
αλαπηχμνπλ κία αίζζεζε δέζκεπζεο έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηεπξπκέλεο δηαδηθαζίεο
επηινγήο, πνπ ηππηθά πεξηιακβάλνπλ ζπλεληεχμεηο, πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ καζεκάησλ θαη
επίδεημε πξνζφλησλ δηδαζθαιίαο, ζα έδηλαλ κεγαιχηεξν βάξνο ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ζπλδένληαη πην άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο απ’ φηη ε
έκθαζε πνπ παξαδνζηαθά δίλεηαη ζηα πξνζφληα θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο.
56. Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ζήκεξα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
Διιάδα είλαη θεληξηθφο απνδίδνληαο πεξηνξηζκέλε επζχλε ζε άιια επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο .
Οη δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην επφκελν
έηνο έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ, βάζεη ηεο αλακελφκελεο ζπληαμηνδφηεζεο ή ηεο παξαίηεζεο
εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ππεξεζία (Νφκνο Μαΐνπ 2010). Οη αηηήζεηο απηέο επαιεζεχνληαη ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο πξνβαίλνπλ ζε
πξνηάζεηο ζην Τπνπξγείν. Ζ αθξίβεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζηάζεσλ έρεη βειηησζεί πξφζθαηα,
κέζσ ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ.
57. Οη θελέο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεκνζηεχνληαη έπεηηα θαη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί
πξνζθαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε πξνηίκεζεο. Ο δηνξηζκφο ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζεηξά πνπ
έρνπλ νη αηηνχληεο ζηε ιίζηα πνπ έρεη θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζε
δηαγσληζκφ, ζε άιια επηπιένλ κφξηα πνπ ελδερνκέλσο εμαζθαιίδνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο
θαη ζηελ πξνηίκεζή ηνπο. Σα νλφκαηα απνζηέιινληαη ζηελ αληίζηνηρε λνκαξρηαθή
δηεχζπλζε (κνλάδα κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο, βάζεη ηεο λέαο νξγαλσηηθήο
δνκήο πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ ζηελ ελ ιφγσ αλαθνξά) θαη νη δηεπζχλζεηο απηέο
απνθαζίδνπλ ηνλ δηνξηζκφ.
58. Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ Teachers Matter [Οη Δθπαηδεπηηθνί Μεηξάλε] (ΟΟΑ, 2005) ηνλίδεη
φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, πξέπεη λα δνζεί νπζηαζηηθφηεξνο ξφινο
ζηα ζρνιεία αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη κία
ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φπνπ ιακβάλνληαη παξάιιεια κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο. Σέηνηνπ
είδνπο κέηξα πεξηιακβάλνπλ: αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ φζνλ αθνξά ηε
δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, παξνρή ζηα ζρνιεία κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ πεξηζζφηεξσλ πφξσλ
γηα ηελ πξφζιεςε απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη
ηεο επίβιεςεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. «Ζ επηηπρήο απνθέληξσζε ηεο
δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ (θαη γεληθφηεξα ε ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζρνιεία) απαηηεί απφ ηηο
θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα δηαδξακαηίδνπλ δπλακηθφ ξφιν σο πξνο ηε δηαζθάιηζε
επαξθνχο θαη δίθαηεο θαηνλνκήο ηνπ δπλακηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιε ηε ρψξα»
(ΟΟΑ, 2005, ζ.163).
59. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ θαη αηηνχλησλ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ
ζπζηήκαηνο, ελδερνκέλσο είλαη δχζθνιν θαη δαπαλεξφ γηα ηα ζρνιεία λα ρξεζηκνπνηνχλ
εθηελείο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ επηινγή ππνςεθίσλ. Δλδερνκέλσο, είλαη εμίζνπ δχζθνιν γηα
ηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρνιεία ζηα νπνία
θάλνπλ αίηεζε, ή αθφκε γηα ηηο επξχηεξεο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο δηαζέζηκεο
ζέζεηο εξγαζίαο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θελά θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ πιεξνθφξεζε ζεκαίλνπλ
φηη πνιιέο αηηήζεηο φζν θαη απνθάζεηο επηινγήο δελ είλαη νη βέιηηζηεο. Ζ αλάπηπμε
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δηάθαλσλ θαη έγθαηξσλ ζπζηεκάησλ γηα λα εμαιείςνπλ ηα θελά πιεξνθφξεζεο πνπ
πθίζηαληαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιείσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κία αγνξά
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, ηδηαίηεξα φπνπ ηα ζρνιεία
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξφζιεςε θαη ηνλ δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο
απαηηείηαη λα δεκνζηεχνληαη φιεο νη θελέο ζέζεηο θαη δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο, φπνπ
ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο ή ζεζπίδνπλ δίθηπν ππεξεζηψλ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ
πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ πξφζιεςεο. Δθφζνλ ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδέρεηαη λα πάξεη θαηξφ, εξγαιεία ζπληνληζκνχ θαη
πξνψζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππφ δηάθνξα ζελάξηα
ελδέρεηαη λα βνεζήζνπλ.

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ
60. Ζ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πέξα απφ ηελ αξρηθή ηνπο θαηάξηηζε απνηειεί νπζηψδεο
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη
έλα επξχ θάζκα ζθνπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο ελφο καζήκαηνο, ελφςεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
εθζπγρξνληζκφο ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη πξνζεγγίζεηο ελφςεη ηεο
αλάπηπμεο λέσλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαη ζηφρσλ, λέσλ δεδνκέλσλ θαη λέαο
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο
δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ λα εθαξκφζνπλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα καζεκάησλ ή
άιιεο φςεηο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο
παξνρή βνήζεηαο ζηα ζρνιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη άιια ζηνηρεία ηεο
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ, π.ρ.
αθαδεκατθψλ θνξέσλ θαη παξαγφλησλ ηεο αγνξάο θαη
παξνρή βνήζεηαο ζε πην αδχλακνπο δαζθάινπο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην
απνηειεζκαηηθνί
61. Δλψ απηή ε κεγάιεο θιίκαθαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ βξίζθεηαη ζε
εμέιημε είλαη εληππσζηαθή, νξηζκέλα θξίζηκα ζεκεία ελδέρεηαη λα εληζρχζνπλ απηέο ηηο
πξνζπάζεηεο (βι. Πιαίζην I.1).
62. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα αληηθαηνπηξίζεη αιιαγέο ζην ξφιν θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ – θαη αιιαγέο ζην ηη αλακέλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Απαηηείηαη απφ ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο λα δηδάζθνπλ ζε νινέλα θαη πην
πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δίδνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, ηφζν εηδηθέο δπζθνιίεο φζν θαη
εηδηθέο δεμηφηεηεο, ζηηο ηάμεηο ηνπο. Υξεηάδεηαη λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα δηδαζθαιία. Απαηηείηαη λα εκπιέθνληαη
πεξηζζφηεξν κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο. Απαηηείηαη
επίζεο λα πξάηηνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ αλάκεημε ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιεία. Όζν θαιή θαη λα
είλαη ε εθπαίδεπζε πξν ηεο ππεξεζίαο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη γηα φιεο ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαξηέξαο ηνπο.
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Πλαίςιο I.1: Μακιματα από τθν Πορτογαλία
Γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα, ε Πνξηνγαιία επέλδπζε νπζηαζηηθά ζηελ επηκφξθσζε
ησλ ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηα δηαξζξσηηθά
ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο απηφ ην ζθνπφ. Ωζηφζν, ε ζεηηθή επίδξαζε κίαο ηφζν
κεγάιεο επέλδπζεο ειάρηζηα επεξέαζε παξαηεξήζεθε ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ.
Θεζκνζεηεκέλνη θαλφλεο απαηηνχζαλ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηνπιάρηζηνλ 25 ψξεο
πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο εηεζίσο, αιιά ην ζχζηεκα ηνπο παξείρε πιήξε απηνλνκία λα
επηιέμνπλ πνην ζέκα ζα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέζηε
επηρείξεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη απηνζθνπφο ρσξίο λα
ζπλδέεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία.
Πην πξφζθαηα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ηε ζηήξημε νξηζκέλσλ παηδαγσγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ
παξέρνπλ πξνγξάκκαηα αξρηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε
πξφγξακκα επηκφξθσζεο ελ ππεξεζία γηα εθπαηδεπηηθνχο ζε ηξία θχξηα καζήκαηα:
καζεκαηηθά, πνξηνγαιηθή γιψζζα θαη πεηξακαηηθή δηδαζθαιία επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα
απνηεινχζε, ηφζν ζε ζρεδηαζκφ φζν θαη ζε εθαξκνγή, απφιπηε απφθιηζε απφ ην
πξνεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν.
Πξψηνλ, βαζηδφηαλ ζε θνηλφ πεξηερφκελν θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο – ζηνρεχνληαο ζηηο
δεμηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε – εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο απφ παηδαγσγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
θαη ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία επίζεο παξείραλ ηνπο εμσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο θαη
επηηεξνχζαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πεξηθεξεηαθή βάζε. Γεχηεξνλ, εζηίαδε
ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε. Σα ζρνιεία δεκηνχξγεζαλ κία κηθξή κφληκε εθπαηδεπηηθή δνκή κε
ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη εθπαηδεχνληαλ πξψηνη θαη θαζίζηαλην ππεχζπλνη γηα
ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ηεο επηκφξθσζεο ζην ζρνιείν. Αθφκε, ηα παηδαγσγηθά
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα δηαηήξεζαλ ξφιν ζπληνληζκνχ θαη
επηηήξεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα απαζρφιεζε ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ε πξψηε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζήο ηνπ δείρλεη πνιχ ελζαξξπληηθή. Σν
γεγνλφο φηη εζηηάδεη ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε είλαη ίζσο ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηνπ.
Βι. Mathews, P. θ. ά. (2009), ζζ. 63-69.

63. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ ζα παίμνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν, γηα λα γεθπξσζεί
επηηπρψο ην ράζκα κεηαμχ ηνπ ηδαληθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζεκεξηλήο
πξαθηηθήο:
σζηά δνκεκέλα εηζαγσγηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, απφ ζσζηέο πεγέο
κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηήξημε ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο
ζε αλάιεςε ηεο νινθιεξσκέλεο επζχλεο δηδαζθαιίαο, πξνηνχ απνθηήζνπλ ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ εθπαηδεπηηθψλ πιήξνπο
σξαξίνπ. ε νξηζκέλεο ρψξεο, κφιηο νη εθπαηδεπηηθνί νινθιεξψζνπλ ηελ
πξνθαηαξθηηθή ηνπο επηκφξθσζε θαη αλαιάβνπλ θαζήθνληα δηδαζθαιίαο, μεθηλνχλ
κε έλα ή δχν έηε δηδαζθαιίαο ππφ εληαηηθή επηηήξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πεξηφδνπ, ν λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο ζπλήζσο έρεη κεησκέλν θφξην
εξγαζίαο, θαζνδήγεζε απφ κέληνξα θαη δηαξθή ζεσξεηηθή επηκφξθσζε.
Ζ απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή εμέιημε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, λα
πεξηιακβάλεη επηκφξθσζε, πξαθηηθή θαη αλαηξνθνδφηεζε, θαζψο θαη λα παξέρεη
επαξθή ρξφλν θαη κεηέπεηηα ππνζηεξηθηηθή παξαθνινχζεζε. Σα επηηπρεκέλα
πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ δαζθάινπο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φκνηεο κε
απηέο πνπ ζα εθαξκφζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, θαη ελζαξξχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο
επηκνξθσηηθήο θνηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Ζ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε επξχηεξνπο ζηφρνπο ηεο
εμέιημεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη κε ηελ αμηνιφγεζε, ηηο πξαθηηθέο
αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Καζίζηαηαη ζπρλά αλαγθαίν λα επαλεμεηάδνληαη νη δνκέο θαη πξαθηηθέο πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηελ δηεπηζηεκνληθή πξαθηηθή θαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
δαζθάινπο λα καζαίλνπλ εηο βάζνο θαη λα εθαξκφδνπλ εξεπλεηηθέο θαη
νκαδνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, ηδηαίηεξα ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο
καζεκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο.
64. Ζ Διιάδα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχλδεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηα εξγαζηαθά κνληέια ηεο. Σν κνληέιν ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Διιάδα είλαη δεκφζην ιεηηνχξγεκα ζηαδηνδξνκίαο, φπνπ ε εηζαγσγή
ζηνλ θιάδν θαζνξίδεηαη απφ δηαγσληζκφ, ε εμέιημε ηεο θαξηέξαο είλαη εθηελψο θαζνξηζκέλε
θαη ζε κεγάιν βαζκφ ε εξγαζία δηαζθαιίδεηαη εθφξνπ δσήο. ε απηφ ην πιαίζην, φπνπ νη
εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο δελ απνκαθξχλνληαη γηα κε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε, ε πνηφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ ζηάληαξ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο
ζηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηθήο ηνπο
πξνεηνηκαζίαο θαη ζηελ πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, κεηά ηελ
αξρηθή ηνπο εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. ην πιαίζην ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ
θαξηέξα, ν θίλδπλνο είλαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ εμαξηάηαη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο επηκφξθσζεο θαη φηη ε
ηπρφλ εμέιημε ζπλ ησ ρξφλν απαηηεί πνιιά ρξφληα γηα ηνπο ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθνχο.
Δπηπιένλ, ε εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ελδέρεηαη λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
ζπκκφξθσζε κε νξγαλσηηθνχο θαλφλεο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηε δηαζθάιηζε νκνηνκνξθίαο
θαη πξνβιεςηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ ηζρπξή νκαδηθή λννηξνπία, αιιά ελδέρεηαη λα
θαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα αλεπίδεθηα αιιαγψλ θαη ειιηπψο εμνπιηζκέλα, γηα λα
εμππεξεηήζνπλ πνηθίιεο αλάγθεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Καη ελψ νξηζκέλνη κπνξεί
λα ζεσξνχλ ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θίλεηξν γηα λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί, ελδερνκέλσο λα
κελ ππάξρνπλ επαξθή θίλεηξα ή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα λα αλαζεσξνχλ δηαξθψο ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο φινη νη εθπαηδεπηηθνί, ηδηαίηεξα φπνπ
νη κεραληζκνί γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ινγνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλνη.
Ζ κνληκφηεηα ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα δπζρεξάλεη επίζεο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αξηζκνχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ κεηψλνληαη νη εγγξαθέο ή αιιάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ θαη
κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο βαξαίλεη απηνχο πνπ δελ είλαη κφληκνη,
ζπλήζσο φζνπο βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ζ Διιάδα πξέπεη λα εμεηάζεη
ην ελδερφκελν, λα απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαλεψλνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά
δηδαζθαιίαο κεηά απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν θαη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε
ζεκηλάξηα δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ, λα
εκβαζχλνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Ζ βάζε ηεο αλαλέσζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν
απιή, φζν κία βεβαίσζε φηη ν εθπαηδεπηηθφο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο
επίδνζεο πνπ ζπκθσλνχληαη γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα
πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ αλνηθηφ, δίθαην θαη δηάθαλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ
θαη λα πεξηιακβάλνπλ νκφηηκνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη εμσηεξηθνχο
αμηνινγεηέο πνπ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα απηά
ηα θαζήθνληα – θαη πνπ αμηνινγνχληαη θαη νη ίδηνη ζε ηαθηηθή βάζε. Ζ ππνζηήξημε ησλ
κνληέισλ απηψλ ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ
καζεηψλ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα απαζρφιεζεο εμαθνινπζψληαο λα
θάλνπλ θαιή δνπιεηά, θαη φρη επεηδή ε απαζρφιεζή ηνπο νπζηαζηηθά δηαζθαιίδεηαη απφ ην
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο παξέρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα
αλαγλσξηζηεί ε πνηνηηθή δηδαζθαιία. Οξηζκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ δίθαηνπο, αιιά γξήγνξνπο
κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε απηέο
ηηο ρψξεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζηήξημε λα βειηησζνχλ, αιιά εάλ δελ ην θάλνπλ
ελδέρεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ είηε ζε άιιεο ζέζεηο είηε εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
(ΟΟΑ, 2005).
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65. Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή
ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (βι. Πιαίζην I.2). Σν κείδνλ πξφγξακκα επηκφξθσζεο εζηηάδεη
ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην λέν πξφγξακκα καζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο
πξσηνβνπιίαο «Νέν ρνιείν». Όπσο έρεη ζρεδηαζηεί, ε επηκφξθσζε ζηνρεχεη θπξίσο:
λα παξέρεη επηκφξθσζε ζε νκάδεο απφ ζρνιεία (π.ρ. νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, θ.ιπ.). Οη επθαηξίεο
πξνζαξκνγήο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχληαη ζηελ επηκφξθσζε πηζαλφλ
λα απμεζνχλ, εθφζνλ ππάξρεη δίθηπν ππνζηήξημεο φηαλ επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία
ηνπο
λα ζπλδέεη θαη λα ζηεξίδεη άιιεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε αλάπηπμε νινήκεξσλ
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη
λα παξέρεη επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ζε ζρνιεία πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ή
ζπλελψζεθαλ πξφζθαηα.
66. Ζ Διιάδα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ θεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
κε κηα πην ηνπηθή, απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ζρνιηθψλ
αλαγθψλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη εμέηαζή ηνπο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη
ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Υξεηάδεηαη κηα πην ζηνρεπκέλε ζχλδεζε κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο (βι. ελφηεηα Αμηνιφγεζε). Οη
αλάγθεο είλαη ζπγθεηκεληθέο, ελψ ηα ζρνιεία θαη νη καζεηέο δηαθέξνπλ. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα
είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη νη
εθπαηδεπηηθνί θαη έηζη νη εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζσζηφ πιαίζην,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πξφθιεζε. Δπνκέλσο, ε επηκφξθσζε ησλ ελ ππεξεζία
εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ. Ζ
επίδξαζε ηεο ελ ππεξεζία επηκφξθσζεο ελδέρεηαη λα είλαη νπζηαζηηθφηεξε φηαλ
αλαπηχζζεηαη φζν ην δπλαηφλ ζην ίδην ην πιαίζην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη
εθπαηδεπηέο πξέπεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν γηα λα ππάξρεη
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ κηαο κφληκεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ζε θάζε
ζρνιείν, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαζεκεξηλή εμέιημε θαη εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιάλνπ.
Σα δίθηπα ζρνιηθήο ζηήξημεο, πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο, εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ
βνήζεηα ζηα ζρνιεία σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.
67. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα αλαηεζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθέο ελφηεηεο, γηα λα
δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξφζβαζε ζηελ επηκφξθσζε. Οη
πξνηεξαηφηεηεο επηκφξθσζεο επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», φπσο ηελ
επέθηαζε ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα ζρνιεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νένπ ρνιείνπ (βι. ελφηεηα Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε)
πνπ απαηηνχλ ζεκειησδψο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη επζχλεο γηα δηεπζπληέο ζρνιείσλ,
ππνδηεπζπληέο θαη ζρνιηθά ζπκβνχιηα.
68. Ζ Διιάδα ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο επηκνξθσηέο ηεο (π.ρ. επηκνξθσηέο «B»
θαηεγνξίαο ζην κείδνλ πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνπ εθαξκφδεηαη) πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη
ηελ ηθαλφηεηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζε επίπεδν λνκαξρίαο /ηκήκαηνο θαη
ζε επίπεδν ζρνιηθήο ελφηεηαο. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα παξέρεη εηδηθή θαηάξηηζε, εθ λένπ
επηκφξθσζε θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ξφινπο παηδαγσγηθήο δηνίθεζεο (κέζε ζρνιηθή
εγεζία) θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο πιενλάδνληεο εθπαηδεπηηθνχο λα απνθηήζνπλ λέα πξνζφληα,
γηα λα δηδάμνπλ ζε ζρνιεία άιινπ ηχπνπ ή λα αλαιάβνπλ ηνκείο καζεκάησλ κε πςειή
δήηεζε.
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Πλαίςιο I.2 Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικών ςτθν Φλαμανδικι Κοινότθτα
του Βελγίου
Σν Κνηλνβνχιην ζεζπίδεη ην βαζηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ηειηθνί
ζηφρνη γηα ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ήηνη γηα
ηα γεληθά καζήκαηα) είλαη νη ειάρηζηνη ζηφρνη πνπ ζεσξεί ην Κνηλνβνχιην απαξαίηεηνπο θαη
εθηθηνχο γηα ηνπο καζεηέο. Οη ζηφρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ γλψζε, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο.
Οη ηειηθνί ζηφρνη είλαη νη ειάρηζηνη, θαζψο νη ππεχζπλνη θνξείο γηα ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο
επηζπκνχλ λα αθήλνπλ πεξηζψξην γηα δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζρνιηθψλ νκάδσλ θαη
ελνηήησλ ζρνιείσλ. Οξηζκέλεο νκάδεο καζεηψλ δελ ρξεηάδεηαη λα επηηχρνπλ ηνπο ηειηθνχο
ζηφρνπο. ηφρνη εμέιημεο έρνπλ επίζεο ζεζπηζηεί απφ ην Κνηλνβνχιην θαη γηα καζεηέο ζηελ
πξνζρνιηθή, ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά
δελ απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπο επηηχρνπλ. ην βαζηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ
έρνπλ επίζεο ελζσκαησζεί δηεπηζηεκνληθνί ζηφρνη «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ»,
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, αγσγή ηνπ πνιίηε, θ.ιπ..
Σν Φιακαλδηθφ Κνηλνβνχιην επηζπκεί ην βαζηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ λα δηδάζθεηαη απφ
θαηαξηηζκέλνπο δαζθάινπο. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη ζεζπηζηεί έλα επαγγεικαηηθφ πξνθίι
έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή, ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα απνθηήζνπλ ην ελ ιφγσ πξνθίι κεηά απφ νξηζκέλα
ρξφληα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Πξνθαλψο, νη απφθνηηνη
εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο δελ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη
βαζηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ αληιεζεί απφ ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ
πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, είηε πξφθεηηαη γηα παλεπηζηήκηα είηε γηα
παλεπηζηεκηαθά θνιιέγηα.
Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξνθιήζεηο ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζρνιηθήο θαη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
Απφθνηηνη πξνγξάκκαηνο λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο ζηάζεηο, γηα λα δηδάμνπλ ην ελ ιφγσ
πξφγξακκα καζεκάησλ. Όκσο κφλν κεηά απφ κεξηθά ρξφληα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη
επηκφξθσζεο, ζα δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο ζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ην
επαγγεικαηηθφ πξνθίι. Ηδαληθά, ην βαζηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ επζπγξακκίδεηαη πιήξσο
κε ην βαζηθφ πξφγξακκα ηεο πξνζρνιηθήο θαη ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
Γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ππνρξεσηηθή
ζρνιηθή εθπαίδεπζε ππάξρεη πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο: ν ιφγνο χπαξμεο ηεο ζέζεο,
απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, δεμηφηεηεο, πξνζφληα θαη ζηάζεηο. Ζ πεξηγξαθή
κηαο ζέζεο εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ ζρνιείσλ
γηα ηε κελ πξνζρνιηθή θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνπιίσλ
ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ
αμηνινγνχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα απφ θάπνηνλ αλψηεξν θαη πνηέ απφ ηζφηηκν. Οη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ
ππνδηεπζπληή ζρνιείνπ ή έλαλ δηεπζπληή ρψξνπ εξγαζίαο γηα δηδάζθνληεο ζηελ ΔΔΚ. Οη
δηεπζπληέο ζρνιείσλ αμηνινγνχληαη απφ ηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα. Οη πεξηγξαθέο ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ έρνπλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ο βαζηθφο
ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ αμηνινγήζεσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα βειηησζνχλ θαη λα θάλνπλ θαιχηεξε δνπιεηά αλαγλσξίδνληαο
δπλάκεηο θαη αδπλακίεο. Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο βνεζνχλ ζηε
ζπκπιήξσζε ηπρφλ θελψλ ζηηο επηδφζεηο ηνπο. Κάζε αμηνιφγεζε ζπκπιεξψλεηαη απφ
αθεγεκαηηθφ ζπκπέξαζκα. Γχν αλεπηηπρείο αμηνινγήζεηο ή ηξεηο αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο νδεγνχλ ζε απφιπζε.
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Δλίζρπζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο
69. Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, Βειηίσζε ηεο ρνιηθήο Ηγεζίαο (ΟΟΑ, 2008α), ππνγξακκίδεη ηνλ
θξίζηκν ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ έρεη πνιχ ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζρνιηθή
κάζεζε. Σα βαζηθά πνξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ:
Οη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη νη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα πξέπεη
λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ξφινη θαη νη επζχλεο πνπ ζπλδένληαη κε βειηησκέλα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο πξαθηηθήο ηεο ζρνιηθήο
εγεζίαο. Ζ κειέηε αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο επζχλεο σο βαζηθνχο γηα
ηελ ζρνιηθή εγεζία, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ.
ππνζηήξημε, αμηνιφγεζε θαη αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Η
δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα πξνζαξκφδεη ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο, λα πξνσζεί ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε νκάδεο θαη λα αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ηνρνζέηεζε, αμηνιφγεζε θαη ινγνδνζία: Οη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο
πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζρνιηθή εγεζία έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα
θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα βειηηζηνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
δεκηνπξγνχλ ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηφρνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ
πξφνδφ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ηελ
πξαθηηθή.
ηξαηεγηθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ: Οη ππεχζπλνη
γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ησλ νκάδσλ ζρνιηθήο εγεζίαο, παξέρνληαο επηκφξθσζε ζηα
ζηειέρε, ζεζπίδνληαο ηνλ ξφιν νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή εληφο ηεο ζρνιηθήο
εγεζίαο, ή παξέρνληαο ππεξεζίεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζηα ζρνιεία.
Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα κπνξεί λα επεξεάδεη απνθάζεηο
πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμχ
ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (δίλεηαη έκθαζε).
πλεξγαζία κε άιια ζρνιεία: Ζ λέα απηή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο πξέπεη λα
αλαγλσξηζηεί σο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηνπ ζρνιηθήο
κνλάδαο. Μπνξεί λα πξνζδψζεη πιενλεθηήκαηα ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα ζην
ζχλνιφ ηνπο θαη φρη κφλν ζηνπο καζεηέο ελφο κφλν ζρνιείνπ. Ωζηφζν, ηα
ζηειέρε δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηνπ
ζρνιείνπ ηνπο. (ΟΟΑ, 2008α, ζ. 10).
70. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθάησο
αλαθνηλσζείζαο αλαδηάξζξσζεο ηεο ζρνιηθήο δηνίθεζεο (πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο
παξνχζαο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε θαη ηε Γηαρείξηζε), απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε
ηνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ κε ηξφπνπο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ
(2008α). Δληνχηνηο, νη κεηαξξπζκίζεηο δελ πξνρσξνχλ ηφζν ψζηε λα δίλνπλ ζηνπο δηεπζπληέο
ζρνιείσλ ηελ εμνπζία θαη ηελ αξκνδηφηεηα «λα επεξεάδνπλ απνθάζεηο πξφζιεςεο
εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαη
ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο» (ΟΟΑ, 2008α, ζ. 10). Παξφιν πνπ δελ εκπίπηεη ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηεο παξνχζαο έθζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ν
ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη επίζεο πεξηνξηζκέλνο ζηνλ
θξίζηκν ηνκέα ηεο «ελίζρπζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ».
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71. Πνιιέο ρψξεο πνπ έρνπλ εληζρχζεη ην ξφιν ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ζηε δηαρείξηζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έρνπλ ηαπηφρξνλα δηαηεξήζεη θεληξηθφ έιεγρν ησλ ζπλνιηθψλ
παξακέηξσλ πνιηηηθήο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε βαζηθά θξηηήξηα πνηφηεηαο, λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηζνλνκία θαη ε δηθαηνζχλε. Δπνκέλσο, ν ΟΟΑ αλαγλσξίδεη φηη ε Διιάδα
πξέπεη λα δηαηεξεί φκνηνπο ζπλνιηθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλνπο κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο
πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα.
72. Ζ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ αλάιεςε
απμεκέλσλ επζπλψλ πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα (βι. Πιαίζηα I.3 θαη I.4). Ο ξφινο
ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ πξέπεη λα εληζρχεηαη κε ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ αξκνδηφηεηα πνπ ζα
ηνπο επηηξέςεη λα εγεζνχλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Ζ λνκηκφηεηα κπνξεί λα πξνέξρεηαη ελ κέξεη
απφ ηνλ ηξφπν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
(ηνπηθέο αξρέο, ηνπηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, άιιν πξνζσπηθφ, αθφκε
θαη καζεηέο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθή
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Ωζηφζν, ε λνκηκφηεηα, θαζψο θαη ε αξκνδηφηεηα,
πεγάδεη επίζεο θαη απφ ηελ αλαγλσξηζκέλε ηθαλφηεηα. Δπνκέλσο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο
θαη αξκνδηφηεηαο, αιιά θαη γηα ιφγνπο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε
επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ζρνιηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί γξήγνξα. Σν
πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ζρνιηθήο δηνίθεζεο πξέπεη λα απνηειέζεη πξψηε
πξνηεξαηφηεηα.
Πλαίςιο I.3 Μελζτθ των εκπαιδευτικών αναγκών των διευκυντών ςχολείων τθσ Ελλάδασ
Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δηελήξγεζε κία πξφζθαηε (Οθηψβξηνο 2010) κειέηε
δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 3.435 δηεπζπληέο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ήηνη 24% επί ζπλφινπ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ρψξαο)
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ
καζεκάησλ. πκπεξαζκαηηθά: (1) Ζ πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ήηαλ
άλδξεο άλσ ησλ 41 εηψλ, κε αξθεηά κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. (2) Οη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δήισζαλ φηη ηα ζρνιεία ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν
εμνπιηζκέλα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (3) Οη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ δήισζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ην ζρνιείν ηνπο δελ είλαη θαηάιιειν γηα
επηκνξθσηηθφ θέληξν. (4) Πεξίπνπ 49,7% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δηαζέηνπλ
κφλν βαζηθφ πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη κφιηο 13% δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ
ηίηιν ζπνπδψλ. (5) Πεξίπνπ 68% δήισζαλ φηη είραλ «Καιή», «Πνιχ Καιή» ή «Άξηζηε»
γλψζε ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). (6) Αλαθνξηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζην παξειζφλ, εμέθξαζαλ ηε
δπζαξέζθεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν (62,7%), ηελ νξγάλσζε (56,65%) θαη ηε κεζνδνινγία
(60%). (7) Οη ζεκαηηθνί ηνκείο πνπ ζεσξνχλ (απφ θιεηζηή ιίζηα) ζεκαληηθφηεξνπο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε ήηαλ: ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ, εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ
ηάμεο, αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε καζεηέο θαη γνλείο, θαη ζην ηέινο ηεο ιίζηαο
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζπκβνπιεπηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο
θαη απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. (8) Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ πξφηεηλαλ νη ίδηνη ζε
αλνηθηή εξψηεζε ήηαλ «δηνίθεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή». (9) Σα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα
ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε (απφ θιεηζηή ιίζηα) ήηαλ: νηθνλνκηθέο απνδνρέο, ε
επηκφξθσζε πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ην πξσί (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
καζεκάησλ) θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παίξλνπλ άδεηα γηα λα παξαθνινπζνχλ, θαη
ζεσξία ζπλδπαζκέλε κε πξαθηηθή. (10) Σν θίλεηξν πνπ πξφηεηλαλ νη ίδηνη ζε αλνηρηή
εξψηεζε ήηαλ: «επηκνξθσηέο κε θαηάιιειε εκπεηξία». http://www.mpratis.gr/11/epi2.pdf
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Πλαίςιο I.4 Κατανομι ςχολικισ θγεςίασ, από το Βελτίωςη Σχολικήσ Ηγεςίασ του ΟΟΣΑ
Ζ απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή εγεζία δελ πεξηνξίδεηαη ζε επίζεκα γξαθεία ή επίζεκεο ζέζεηο,
αιιά πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζε πεξηζζφηεξα άηνκα ζε έλα ζρνιείν. Γηεπζπληέο ζρνιείσλ,
δηνηθεηηθνί δηεπζπληέο, αθαδεκατθνί, επηθεθαιείο ηκεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ σο εγέηεο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ εθκάζεζε. Ζ αθξηβήο
θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ζπλεηζθνξάο ελδέρεηαη λα πνηθίιεη. Απφςεηο φπσο ε δνκή
ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο, ην χςνο ηεο απηνλνκίαο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε επίπεδν
ζρνιηθήο κνλάδαο, νη πξνδηαγξαθέο ινγνδνζίαο, ην κέγεζνο ζρνιείνπ θαη ε πνιππινθφηεηα,
θαη ην επίπεδν επίδνζεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα πξφηππα
ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. Έηζη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ φρη κφλν πξέπεη λα είλαη δηαρεηξηζηέο,
αιιά θαη εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ σο δηδαθηηθνχ νξγαληζκνχ. Γξνπλ δηαδξαζηηθά κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κία παξαγσγηθή, ζπλεθηηθή καζεζηαθή
θνηλφηεηα.
(ΟΟΑ, 2008α, ζ. 16)
73. Σν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ πξέπεη λα πξνσζεί ηνλ
πξσηαγσληζηηθφ ηνπο ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Οη αξρέο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»
πξέπεη επνκέλσο λα απνηεινχλ ζεκαληηθή έκπλεπζε γηα έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα.
Ωζηφζν, πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ δηεπζπληηθψλ δεμηνηήησλ, φζνλ
αθνξά ηελ παηδαγσγηθή δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε πφξσλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. ην
επίθεληξν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζνδνη δηαρείξηζεο
πξνβιεκάησλ ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πνιπεζλνηηθνχ ζρνιείνπ, επηινγήο
ησλ θαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα αληιείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επίδνζε απφ ην
πξνζσπηθφ (κέζσ αμηνιφγεζεο, επηκφξθσζεο, παξνρήο θηλήηξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ
βειηίσζεο) θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε πφξσλ. Σν πξφγξακκα πξέπεη επίζεο
λα πξνβιέπεη κεηέπεηηα ελ ππεξεζία επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
74. Ζ ζπλέλσζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζρνιηθέο ελφηεηεο, φπσο ζπζηήλεηαη ζηελ επφκελε
ελφηεηα, θαη ε εμάιεηςε ησλ πεξηζζνηέξσλ ζηξσκάησλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ ζα επηηξέςεη ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο ελφηεηεο. Απηά ηα κέιε
ηνπ πξνζσπηθνχ ζα αζθνχλ βνεζεηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά θαζήθνληα, έηζη ψζηε δηνίθεζεο
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα κπνξεί πξάγκαηη λα ζπγθεληξσζεί ζηελ παηδαγσγηθή δηαρείξηζε.
Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηερληθέο ζπκβνπιέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα δηαρείξηζεο
πιεξνθνξηψλ.
75. Νένο ξφινο (θαη λέα θξηηήξηα πξφζιεςεο) πξέπεη λα αλαηεζεί ζηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο. Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη πξέπεη λα
γίλνπλ κέξνο ελφο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε επίζεο λα ελζσκαηψλεη
παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα επηζηεκνληθήο ή παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ζρνιηθνί εγέηεο
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ έλα ηέηνην δίθηπν. Σν ελ
ιφγσ δίθηπν ζα κπνξνχζε επίζεο λα αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη κε βάζε
ηελ ηθαλφηαηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία θαη φρη βάζεη άιισλ θξηηεξίσλ,
φζν αληηθεηκεληθά θαη ζρεηηθά κε ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εάλ είλαη απηά.
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χλνςε Πξνηάζεσλ
Βξαρππξφζεζκα
Αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο ΔΔ θαη
ηνπ ΟΟΑ έσο ην 2015, εζηηαζκέλε ζηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ πην
έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ. Αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζηαδηαθά ζην πιαίζην ηεο
εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» θαη ηεο ζπλέλσζεο ηνπ
ζρνιηθνχ δηθηχνπ. Απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ «one-size-fits-all», αιιά
πινπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ ζην πιαίζην άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Πξνηεξαηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη δηεπζπληψλ πξφζθαηα ζρεκαηηζκέλσλ ζρνιηθψλ ελνηήησλ. Σα ζηειέρε ηεο
δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ εμνπζία λα
εγνχληαη ησλ ζρνιείσλ ηνπο.
Δζηίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, παξέρνληαο ζηα ζρνιεία
κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, γηα ηελ πξφζιεςε απνδνηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηε βειηίσζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο
εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζπζηεκαηηθά
κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κεηδφλσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Μεγαιχηεξε
έκθαζε:
ζηελ επηκφξθσζε νκάδσλ απφ ην ζρνιείν (π.ρ. νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ
ζρνιηθνχ δηεπζπληή, ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, θ.ιπ.). Οη πηζαλφηεηεο νη
εθπαηδεπηηθνί λα αθνκνηψζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ
ζηελ επηκφξθσζε ζα είλαη κάιινλ πεξηζζφηεξεο, εάλ ππάξρεη ππνζηεξηθηηθφ
δίθηπν φηαλ επηζηξέςνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο
ζηε ζχλδεζε θαη ππνζηήξημε άιισλ πξσηνβνπιηψλ, φπσο ε αλάπηπμε ηνπ
εκεξήζηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη
ζηελ επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε ζρνιείσλ πνπ έρνπλ πξφζθαηα ζπγρσλεπζεί
ή ζπλελσζεί.
πκπιήξσζε ηεο θεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο κε κηα πην
ηνπηθή, απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ζρνιηθψλ
αλαγθψλ, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ ζε επίπεδν
ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζή ηνπο.
χλδεζε ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ ζρνιείσλ κε
ηα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο (βι. ελφηεηα
Αμηνιφγεζε).
Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ ζρνιείσλ ζε επίπεδν δηεχζπλζεο θαη
πεξηθέξεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη
παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ βνήζεηα ζηα ζρνιεία, γηα ηε
ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Αμηνπνίεζε
ησλ επηκνξθσηψλ ζην ηξέρνλ κείδνλ πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ.
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επηκνξθσηέο θαηεγνξίαο «B»), πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο, εμέιημεο ζε επίπεδν λνκαξρίαο/ηκήκαηνο θαη ζε
επίπεδν ζρνιηθήο ελφηεηαο.

Μεζνπξφζεζκα
Καηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθέο ελφηεηεο γηα ηελ
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξφζβαζε ζηελ επηκφξθσζε.
Δπηκφξθσζε ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο δηεπζπληέο
ζρνιείσλ ζηελ αλάιεςε επξχηεξσλ επζπλψλ ζην πιαίζην ηνπ εγεηηθνχ ηνπο ξφινπ,
ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιείνπ, ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο
εμέιημεο θαη ηα άιια θαζήθνληα.
Βειηίσζε ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Γεκνζίεπζε φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο.
Υξήζε εξγαιείσλ γηα παξαθνινχζεζε θαη πξνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε δηάθνξα ζελάξηα.

ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
Αλαπνηειεζκαηηθφ δίθηπν κηθξψλ ζρνιείσλ, κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ αλά
δάζθαιν θαη κηθξφ κέγεζνο ηάμεο
76. Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα κε κηθξά ζρνιεία. Πεξηζζφηεξα απφ 1.300 δεκνηηθά ζρνιεία
έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 25 καζεηέο θαη πεξηζζφηεξα απφ 250 Γπκλάζηα θαη 70 Λχθεηα έρνπλ
ιηγφηεξνπο απφ 50 καζεηέο. Διάρηζηα ζρνιεία έρνπλ εγγεγξακκέλνπο πεξηζζφηεξνπο απφ
400 καζεηέο θαη είλαη θπξίσο ζρνιεία αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γξαθήκαηα
I.9 έσο I.16β).
77. Ζ γεσγξαθηθή πνηθηινκνξθία ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη κεγάιεο πξνθιήζεηο ζηελ
πξνζπάζεηά λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ.
Γηα παξάδεηγκα, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (54%) Έιιελεο καζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
βξίζθνληαη ζε δχν πεξηθέξεηεο: 34% ζηελ Αηηηθή, θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πφιε ηεο
Αζήλαο, θαη 20% ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πφιε ηεο
Θεζζαινλίθεο (Γξάθεκα I.11). Ο ππνιεηπφκελνο ζρνιηθφο πιεζπζκφο κνηξάδεηαη ζε
ρηιηάδεο θνηλφηεηεο (πνπ νξγαλψζεθαλ ηψξα ζε 325 λνκαξρίεο). Ζ Διιάδα πεξηθιείεη κηα
απφ ηηο πην νξεηλέο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε. Μφιηο 227 απφ ηα ρηιηάδεο λεζηά θαηνηθνχληαη
θαη κφιηο 78 απφ απηά έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 100 θαηνίθνπο. Αθφκε θαη ζηηο
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ππάξρνπλ πνιιά
κηθξά ζρνιεία ζε απνκνλσκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ή ζε λεζηά.
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Γπάθημα I.9 Απιθμόρ ζσολικών μονάδυν γενικήρ εκπαίδεςζηρ, ανά βαθμίδα και μέγεθορ
ζσολικήρ μονάδαρ (2010)

εκείσζε: Μφιηο νθηψ δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα έρνπλ πάλσ απφ 400 καζεηέο.
Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Γπάθημα I.10 Ποζοζηό ζσολείυν γενικήρ εκπαίδεςζηρ, ανά βαθμίδα και μέγεθορ ζσολικήρ
μονάδαρ (2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γπάθημα I.11 Ποζοζηό δημοηικών ζσολείυν, ανά μέγεθορ και πεπιθέπεια (2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Γπάθημα I.12 Καηανομή ολιγοθέζιυν δημοηικών ζσολείυν, ανά μέγεθορ (2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γπάθημα I.13 Πεπιθεπειακή καηανομή ολιγοθέζιυν δημοηικών ζσολείυν (1.902 ζσολεία, 2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Γπάθημα I.14 Γημοηικά ζσολεία με πεπιζζόηεπερ από έξι θέζειρ εκπαιδεςηικών (2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γπάθημα I.15 Ολιγοθέζια δημοηικά ζσολεία με 6 ή λιγόηεπερ θέζειρ εκπαιδεςηικών ζηην Δλλάδα
(2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Γξάθεκα I.16α Αλαινγίεο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ ζε Γπκλάζηα
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Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

Γπάθημα I.16β.

Αναλογία μαθηηών-εκπαιδεςηικών ζε γενικά Λύκεια (2010)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

Σξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο
78. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ε Τπνπξγφο έζεζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηα θξηηήξηα γηα ηηο
ζπλελψζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012, «…πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνχλ κεηαβνιέο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο,
αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο επηθξάηεηαο θαη
ηε δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ»
(Τπνπξγείν Παηδείαο, 19 Ηαλνπαξίνπ 2011). Σν Τπνπξγείν αθνινχζεζε απηή ηε δηαδηθαζία
βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ (Νφκνο 1566/85). Παξφιν πνπ ε ζεζκηθή ξχζκηζε
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γηα ζπλελψζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ πθίζηαηαη εδψ θαη θαηξφ, δελ είρε αμηνπνηεζεί
εθηελψο κέρξη θέηνο. ηφρνο είλαη λα δηελεξγείηαη κηα άζθεζε ραξηνγξάθεζεο θάζε ρξφλν.
Οη αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο ζηε γεληθή δηνηθεηηθή πεξηθεξεηαθή δνκή (φπσο
πεξηγξάθεηαη πην πάλσ) έδσζε πεξαηηέξσ ψζεζε γηα κεηαβνιέο θαζψο νη λένη, κεγαιχηεξνη
δήκνη, κε ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, είλαη αξκφδηνη γηα ηηο ζρνιηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ηε κεηαθνξά καζεηψλ θαη νξηζκέλεο άιιεο κε-εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ
ζρνιείσλ, θαη νη λέεο πιήξσο απηνδηνηθνχκελεο πεξηθέξεηεο έρνπλ απμεκέλεο επζχλεο γηα ηα
ζρνιεία ηνπο.
79. Σν Τπνπξγείν ηφληζε φηη ε ζπγρψλεπζε ή ζπλέλσζε ζρνιείσλ γίλεηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο
(παηδαγσγηθνχο) ιφγνπο θαη φρη πξσηαξρηθά γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ή απφδνζεο. Όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, νη ζηφρνη ήηαλ:
ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγία εχξσζησλ ζρνιείσλ πνπ ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ απαηηνχκελε πιηθή ππνδνκή λα ππνζηεξίμνπλ
θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ππφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ «Νένπ ρνιείνπ».
ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγία ζρνιείσλ κε εγθαηαζηάζεηο
εξγαζηεξίσλ, επαξθέο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ,
απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζρεδηαζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη
θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηνπ «Νένπ Λπθείνπ» πνπ ζα εηζαρζεί ζηηο αξρέο
επηεκβξίνπ 2011.
ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, ηεο ζπλέλσζεο θαη ηνπ
εμνξζνινγηζκνχ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ άληζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ,
ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ θαη θαηαθεξκαηηζκέλσλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ πνπ δελ
κπνξνχλ παξάζρνπλ ηελ αλακελφκελε θαη απαηηνχκελε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο.
80. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ άζθεζε ραξηνγξάθεζεο ησλ ζρνιείσλ ήηαλ νη εμήο:
Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ,
έσο 25 ζην δεκνηηθφ, θαη έσο 25 +10% ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζρνιεία κε 12 ηάμεηο (ζέζεηο) (π.ρ. 12 ηάμεηο έσο 25
καζεηέο, γηα 300 καζεηέο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο).
Οη ζπλελψζεηο δελ πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε ππεξκεγέζε ζρνιεία. Ο ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε ζπγρσλεπκέλα ζρνιεία δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 400
παηδηά. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα ζρνιεία πνπ πξνέξρνληαη απφ
ζπγρσλεχζεηο ζα έρνπλ πάλσ απφ 400 καζεηέο, αιιά θαλέλα δελ ζα μεπεξλά ηνπο
500.
Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε παξάγνληεο φπσο νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο, νη
απνζηάζεηο θαη νη ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο, φηαλ νη καζεηέο θνηηνχλ ζε ζπλελσκέλα
ζρνιεία.
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Πλαίςιο I.5 Ολοιμερα ςχολεία
ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη φηη φια ηα δεκνηηθά ζρνιεία ζα γίλνπλ νινήκεξα κε
εληαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-11, ην Τπνπξγείν εθάξκνζε
ην λέν κνληέιν ζε 801 πηινηηθά ζρνιεία αλά ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ καζεηηθφ
πιεζπζκφ θάζε πεξηθέξεηαο. Πεξίπνπ 30% ησλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο
είλαη εγγεγξακκέλα ζε απηά ηα ζρνιεία. Σν πηινηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ, πεξηιακβάλεη:
επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ θαη εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο
Αγγιηθήο ζηελ Α΄θαη Β΄ ηάμε
εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
εηζαγσγή ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο (ηέρλεο, κνπζηθή θαη ζέαηξν)
εηζαγσγή νκάδσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ελίζρπζε ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο» γηα δηεπηζηεκνληθέο θαη δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Όια ηα παξαπάλσ είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζην πξσηλφ πξφγξακκα. ε
νξηζκέλα κέξε είλαη δηαζέζηκα ζηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην πξναηξεηηθφ
απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα.
81. Δλψ ν ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε 12 ζέζεηο, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, εηδηθφηεξα ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζε κηθξά λεζηά, ζρνιεία κε έμη ή ιηγφηεξεο
ζέζεηο ήηαλ απαξαίηεηα. πλέλσζε νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζα
ιάκβαλε ρψξα κφλν εθφζνλ ην επέηξεπαλ νη ζπλζήθεο (Τπνπξγείν Παηδείαο, 19 Ηαλνπαξίνπ
2011).
82. Ζ δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο ήηαλ επζχλε ησλ 13 πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο. Οη πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο έθαλαλ ζπζηάζεηο ζην
Τπνπξγείν, φπνπ θαη ιακβάλνληαλ νη ηειηθέο απνθάζεηο. πδεηήζεηο κεηαμχ ηεο νκάδαο ηνπ
ΟΟΑ θαη νξηζκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ απνθάιπςαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν θιεηζίκαηνο ή ζπλέλσζεο κηθξψλ
ζρνιείσλ κε κηθξφ αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ- είραλ μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο, κε ηνπηθνχο
θνξείο (εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε δηνίθεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γνλείο, θνηλνηηθέο αξρέο,
θαη δεκάξρνπο ησλ λέσλ δήκσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο) ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο λσξίηεξα.
83. Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε θαη ζπρλά ακθηζβεηήζηκε δηαδηθαζία, νη
πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη ππήξμε γεληθή παξνδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φηη
απαηηνχληαη αιιαγέο. Σνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2011, νη αληηδξάζεηο ησλ
ζσκαηείσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πνιχ πην έληνλεο, ελψ νη δηαδειψζεηο θνξπθψζεθαλ κε
απεξγία ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. Σα ζσκαηεία πξνθαλψο αλεζπρνχζαλ γηα πηζαλέο
απνιχζεηο. Απέξξηςαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Τπνπξγνχ φηη νη κεηαβνιέο γίλνληαλ θπξίσο γηα
παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο θαη ηηο αληηκεηψπηζαλ ζαλ έλα αθφκε παξάδεηγκα ησλ κεηαβνιψλ
πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ην «Μλεκφλην» - ηε ζπκθσλία ηεο ηξφηθα, κεηαμχ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ.
84. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, φπσο αλαθνηλψζεθαλ απφ ην
Τπνπξγείν ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ήηαλ ηα εμήο:
πλέλσζε 1.933 ζρνιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία 877 ζρνιείσλ
ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 1.523 ζρνιεία ζπλελψζεθαλ ζε 672
ζρνιεία. Μεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ή έθιεηζαλ: 169 ήηαλ κνλνζέζηα,
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δηζέζηα θαη ηξηζέζηα ζρνιεία. 98 ζρνιεία είραλ ήδε θιείζεη θαη 18 δελ είραλ
εγγεγξακκέλνπο καζεηέο. Απφ ηε ζπλέλσζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ δεκηνπξγήζεθαλ
120 λέα εμαζέζηα ζρνιεία θαη 61 δσδεθαζέζηα ζρνιεία.
ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 410 ζρνιηθέο κνλάδεο ζπλελψζεθαλ ζε
205 ζρνιεία. Μεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ή έθιεηζαλ, 30% είραλ
ιηγφηεξνπο απφ 35 δπλεηηθνχο ππνςεθίνπο.
85. Οη αιιαγέο είραλ σο απνηέιεζκα θαζαξή κείσζε ησλ ζέζεσλ θαηά πεξίπνπ 2.000, 75%
ζε λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά θαη νη ππφινηπεο ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε
πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηήζεθαλ ζηα ζπλελσκέλα ζρνιεία.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, φπσο αγγιηθψλ, ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη κνπζηθήο, επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία.

Παξαηεξήζεηο σο πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο
86. Ζ Διιάδα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ην ζρνιηθφ δίθηπν πξνθεηκέλνπ
λα θαηαζηνχλ εθηθηά ηφζν βειηησκέλα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ζεκαληηθά
βειηησκέλε απφδνζε ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (βι. Πιαίζην I.6 θαη I.7 θαη
Πίλαθα I.8). Σν Τπνπξγείν πξέπεη λα ζέζεη ηε ζρνιηθή ραξηνγξάθεζε θαη ηνλ
εμνξζνινγηζκφ ζπλερηδφκελε αξκνδηφηεηα βαζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε θάζε κία απφ ηηο 13
πεξηθέξεηεο, θαη φρη κία δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ζηα ηέιε ηνπ έηνπο, φπσο έγηλε ην 2010 θαη ην
2011. Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηε ζπλέλσζε ηνπ ζρνιηθνχ
δηθηχνπ, ην Τπνπξγείν πξέπεη λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ δηεπζπληψλ
ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα ζε απνκαθξπζκέλεο
θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο.
87. Πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη λα νξγαλσζεί νξζνινγηθά ην ζρνιηθφ δίθηπν ζπλ ησ
ρξφλσ, κε ζθνπφ ζρνιεία αλά ηελ Διιάδα λα παξέρνπλ ην πιήξεο θάζκα εθπαηδεπηηθψλ
επθαηξηψλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». ε επίπεδν πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, απηφ πξνυπνζέηεη ζηαδηαθή αλάπηπμε αλά πεξηθέξεηα, ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ
νινήκεξνπ ζρνιηθνχ κνληέινπ, αληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ησλ 801 πηινηηθψλ ζρνιείσλ.
ηα ζεκεξηλά πηινηηθά νινήκεξα ζρνιεία, πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηηο 13 πεξηθέξεηεο βάζεη
ηνπ κεγέζνπο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, πεξηιακβάλνπλ εγγεγξακκέλν πεξίπνπ ην 30% ηνπ
ζπλνιηθνχ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ (Πιαίζην I.5). Ζ νκάδα ηνπ ΟΟΑ θαη επηά απφ ηνπο 13
πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εμέηαζαλ ηελ ζπλέλσζε ησλ ζρνιείσλ ζην πιαίζην ηεο
πεξηθέξεηαο ηνπο θαη ηα νινήκεξα πηινηηθά ζρνιεία.
88. Σα ζηνηρεία (βι. Γξαθήκαηα I.9 έσο I.16β) απνθαιχπηνπλ έλα κεγάιν ράζκα κεηαμχ ηνπ
ζεκεξηλνχ κεγέζνπο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ λα επηηχρεη ηελ θιίκαθα
ησλ 12ζέζησλ ζρνιείσλ (κε έσο θαη 300 καζεηέο ζε επίπεδν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) θαη,
θαη’ειάρηζην, εμαζέζηα ζρνιεία (150 καζεηέο) γηα ηα νινήκεξα ζρνιεία. Παξάιιεια, ην
πηινηηθφ ζρνιείν εκθαλίδεηαη λα είλαη κνληέιν πςεινχ θφζηνπο, θαζψο εμαξηάηαη απφ
εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ (αγγιηθήο
γιψζζαο, ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), θαιιηηερληθψλ, κνπζηθήο,
θ.ιπ.). ήκεξα, νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί ακείβνληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηεο ΔΔ.
89. Δπηπιένλ, ν κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ ζρνιείσλ (θαη, κεηαμχ απηψλ, ησλ νιηγνζέζησλ
ζρνιείσλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή πνηθηινκνξθία ππνγξακκίδνπλ ηηο πξνζθιήζεηο
πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη ε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
απνδνηηθφηεηα απφ ηηο ζπλελψζεηο ζρνιείσλ (π.ρ. ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ
ελδέρεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ απνηακίεπζε απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
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πξνζσπηθνχ). Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε, σζηφζν, είλαη λα επηηεπρζεί απνδνηηθφηεηα ρσξίο
αξλεηηθέο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.
90. Γελ ήηαλ μεθάζαξν απφ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο
έθζεζεο, εάλ ην Τπνπξγείν εθαξκφδεη απνδνηηθφηεξα νηθνλνκηθά κνληέια, φηαλ δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα εμαζέζησλ ζρνιείσλ. Μάιινλ, ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία ζα εμαθνινπζνχλ λα
απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ. Δάλ δελ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη λέα κνληέια γηα πνιχ κηθξά ζρνιεία (κε
ιηγφηεξεο απφ έμη ζέζεηο), έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ «Νένπ
ρνιείνπ» θαη ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ, αιιά κε απνδνηηθφηεξν νηθνλνκηθά ηξφπν απφ φηη
πξνβιέθζεθε γηα ηα 801 πηινηηθά ζρνιεία. Σα ελ ιφγσ κνληέια ζα κπνξνχζαλ λα
πεξηιακβάλνπλ:
πξνζαξκνγή ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ζρνιείσλ, θαζψο θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα
πθίζηαληαη πην επέιηθηνη, κνηξαδφκελνη ξφινη θαη δηεπηζηεκνληθέο αλαζέζεηο
επαλαζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο
εζηηαζκέλε επαγγεικαηηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ ζε κηθξά, νιηγνζέζηα ζρνιεία
εληαηηθφηεξεο πξνζπάζεηεο κε ζηφρν ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο απμεκέλεο, επηηφπηαο
ρξήζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη άιισλ λέσλ ηερλνινγηψλ
θαη
εηδηθή επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην ξφιν ηνπο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζε δπζκελείο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ελίνηε επηθξαηνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο
αγξνηηθέο θνηλφηεηεο.
91. Οη ελφηεηεο ζρνιείσλ απνηεινχλ ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή βειηίσζεο ππεξεζηψλ θαη ηεο
απνδνηηθφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζνχλ νξηζκέλεο κηθξέο
ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη πξφζθαηα αλαθνηλσζείζεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνηθεηηθή δνκή
πξνβιέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο κνλάδεο. Οη ζρνιηθέο ελφηεηεο ζπγθεληξψλνπλ έλα ζχλνιν
ζρνιείσλ (εληφο κίαο γεσγξαθηθήο πεξηκέηξνπ πνπ επηηξέπεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο
θαζεγεηψλ κε δηεπζπληέο γηα φια ηα ζρνιεία) ππφ ηελ επηηήξεζε ελφο ζρνιείνπ, ην νπνίν
γίλεηαη ην θέληξν ηεο ζρνιηθήο ελφηεηαο, φπνπ βξίζθεηαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη
δηνηθεηηθνί θνξείο.
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Πλαίςιο I.6 Μάκθμα από τθν Πορτογαλία αναφορικά με τθ ςυνζνωςθ ςχολείων
Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέλσζεο ζρνιείσλ ζηελ
Πνξηνγαιία ήηαλ ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία πνπ δηελεξγήζεθε ζην
πιαίζην ελφο απαηηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπνπ πεξίπνπ 3.000 ζρνιηθέο κνλάδεο έθιεηζαλ
κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα. Ζ εθαξκνγή δηαθαλψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ (βάζεη
επίδνζεο θαη κεγέζνπο) θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ γνληψλ ήηαλ
επίζεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Δπηθξάηεζε ε έλλνηα φηη ην «λέν ζρνιείν» (είηε πξνέξρεηαη
απφ ζπγρψλεπζε είηε είλαη ην ζρνιείν ζην νπνίν κεηαθέξνληαη νη καζεηέο) είλαη θαιχηεξν
ζρνιείν πνπ έρεη λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα (νινήκεξα ζρνιεία, βειηίσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο), πξάγκα πνπ εμαζθάιηζε ππνζηήξημε
γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία.
ηελ Πνξηνγαιία, έπεηηα απφ ηνλ πξψην (πεηξακαηηθφ) θχθιν αμηνινγήζεσλ ησλ ζρνιείσλ,
ππνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο απηνλνκίαο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ελνηήησλ
ζρνιείσλ, κεηαβηβάδνληαο αξκνδηφηεηεο ζηα ζρνιεία. Ο λφκνο πνπ ξπζκίδεη ηελ απηνλνκία
θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ, ζεζπίδεη θαη απηνλνκία αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ζρνιείσλ (ηφζν ηελ απηναμηνιφγεζε φζν θαη ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε) σο βαζηθφ εξγαιείν
δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πλαίςιο I.7 Μάκθμα από τθν Πορτογαλία αναφορικά με τισ κάκετεσ ςχολικζσ ενότθτεσ
Ζ εηζαγσγή ηεο ζρνιηθήο ελφηεηαο ήηαλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο
δπλαηφηεηαο δηαρείξηζεο ζηα ζρνιεία, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ
θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη κνλάδεο ζρνιηθήο δηαρείξηζεο
κεηψζεθαλ απφ 12.000 ζε 1.300. Αξρηθά έγηλαλ δεθηέο «νξηδφληηεο» ελφηεηεο (π.ρ. ζρνιηθέο
ελφηεηεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ), αιιά αξγφηεξα έγηλαλ δεθηά κφλν «θάζεηεο» ζρνιηθέο
ελφηεηεο (ζηηο νπνίεο ηα δεκνηηθά ζρνιεία βξέζεθαλ ππφ ηελ επηηήξεζε ζρνιείνπ θαηψηεξεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Ζ κεηαθίλεζε πξνο ηηο «θάζεηεο» ζρνιηθέο ελφηεηεο ήηαλ
θξίζηκε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ γηα ηε
δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθήο κνλάδαο.

92. Οη νκάδεο κπνξεί λα είλαη «νξηδφληηεο» (νκαδνπνίεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ κία βαζκίδαο
εθπαίδεπζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε), αιιά ην φθεινο ελδέρεηαη
λα είλαη κεγάιν θαη απφ «θάζεηεο» ζρνιηθέο ελφηεηεο, φπνπ κηα ζρνιηθή κνλάδα, έλα
ηνπιάρηζηνλ Γπκλάζην, αλαιακβάλεη ξφιν επηηήξεζεο. Σν Γπκλάζην πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο
θέληξν ηεο ζρνιηθήο ελφηεηαο, ζα δέρεηαη ηνπο καζεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή ελφηεηα. Σν κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο
ελφηεηαο κπνξεί λα πνηθίιεη, αλαιφγσο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, αιιά ζα δηαηεξνχληαη εληφο
νξίσλ πνπ επηηξέπνπλ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε (ην κέγηζην κέγεζνο
/ δπλακηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ζε πεξίπνπ 2.500 καζεηέο).
93. Ζ ελφηεηα ζρνιείσλ ελζαξξχλεη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε πφξσλ, εηδηθφηεξα δε
αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ επαγγεικαηηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη βάζεη
ζρνιηθήο νκάδαο θαη φρη βάζεη αλεμάξηεηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, επηηξέπνληαο έηζη κηα πην
επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, νη
κεγαιχηεξεο κνλάδεο επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο πην επαγγεικαηηθήο θαη θαηάιιειεο
δηαρείξηζεο θαη ηελ πξφζιεςε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
94. Οη ελφηεηεο ζρνιείσλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ιχζε ζην δήηεκα ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Σφζν ηα κεηνλεθηηθά ζρνιεία, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα
επηβιαβή γηα κεηνλεθηνχληεο καζεηέο, θαη γεληθά ηα ζρνιεία ρακειψλ επηδφζεσλ ζα
επσθειεζνχλ εάλ ελζσκαησζνχλ ζε κεγαιχηεξεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, θαζψο έρνπλ
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ θαηάιιεια ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
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95. Οη ζρνιηθέο ελφηεηεο ζα απνηειέζνπλ, επνκέλσο, ηε βάζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο
ζρνιηθήο δηνίθεζεο, ππνζηεξηδφκελνπ απφ ηζρπξφηεξε εγεζία, επηθνξηηζκέλνπ κε
κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη εληζρπκέλνπ απφ ελδηάκεζνπο δηεπζπληέο θαη ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο.

χλνςε πξνηάζεσλ
Βξαρππξφζεζκα
Δμνξζνινγηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο.
Αλάζεζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο ραξηνγξάθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ
εμνξζνινγηζκνχ ζε 13 Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, σο ζπλερηδφκελε
βαζηθή αξκνδηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη φρη σο δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ζηα ηέιε ηνπ
έηνπο, φπσο ζπλέβε ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2010-11.
Αλαδήηεζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο αλά πεξηθέξεηα, γηα εμνξζνινγηζκφ
ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, αλαγλσξίδνληαο ηηο γεσγξαθηθέο θαη δεκνγξαθηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηθέξεηαο (αζηηθή έλαληη αγξνηηθήο/νξεηλήο, νξεηλήο
έλαληη λεζησηηθήο θ.ιπ.) Ζ ζεκεξηλή θεληξηθή πξνζέγγηζε «one-size-fits all»
ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ πξνζαξκνγή
ζηηο πνηθίιεο απηέο ζπλζήθεο (π.ρ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ
νιηγνζέζεσλ ζρνιείσλ).
Θέζε ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ αλαθνξάο γηα θάζε πεξηθέξεηα, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ
θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ.
χλαςε ζπκθσλεηηθψλ επίδνζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θάζε δηεπζπληή
πεξηθέξεηαο γηα ηε ζηαδηαθή πξφνδν πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.
Θέζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ σο πξνο ηνλ ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ (φρη κφλν ηνπ
ειάρηζηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ) γηα ζρνιεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Γεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ (βι. πην θάησ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ελνηήησλ ζρνιείσλ γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ν θαζνξηζκέλνο
ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ, ιφγσ γεσγξαθηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ. Σα ειάρηζηα
κεγέζε θπκαίλνληαη ζε:
75 καζεηέο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία
150 καζεηέο ζηα Γπκλάζηα
250 καζεηέο ζηα Λχθεηα
Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο ελφηεηαο ζρνιείσλ σο βαζηθφ κέζν βειηίσζεο ησλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεζνχλ
νξηζκέλεο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο.
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Δληαηηθνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
θαη απνδνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα δε ζε απνκαθξπζκέλεο θαη
απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε
ζπλέλσζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ (βι. πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο
έθζεζεο).
Αλάπηπμε λέσλ κνληέισλ γηα πνιχ κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο (κε ιηγφηεξεο απφ έμη
ζέζεηο), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ «Νένπ
ρνιείνπ» θαη ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ, αιιά κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν ηξφπν
απφ φ,ηη πξνβιέπεηαη γηα ηα 801 πηινηηθά ζρνιεία. Απηή ε δξάζε κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη:
πξνζαξκνγή ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εγεηψλ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα πθίζηαληαη
πην επέιηθηνη, κνηξαδφκελνη ξφινη θαη αλαζέζεηο δηεπηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ
επαλαζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο
εζηηαζκέλε επαγγεικαηηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ ζε κηθξά, νιηγνζέζηα
ζρνιεία
εληαηηθφηεξεο πξνζπάζεηεο παξνρήο δπλαηφηεηαο απμεκέλεο επηηφπηαο ρξήζεο
ςεθηαθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη άιισλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη
εηδηθή επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην ξφιν ηνπο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζε δπζκελείο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ελίνηε επηθξαηνχλ ζε
απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο..

Πίνακαρ I.8 ςνεπγαζία ζσολείυν ζε διάθοπερ σώπερ (2008)

Βζλγιο (Φλ.)

Δανία

Αγγλία

Φινλανδία

Γαλλία

Οι ςχολικζσ κοινότθτεσ δθμιουργικθκαν ωσ εκοφςιεσ ςυμπράξεισ
ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολικών μονάδων. Στόχοσ τουσ είναι να ζχουν
κοινό προςωπικό, ΤΠΕ και διαχείριςθ κοινωνικών πόρων.
Η ςυνεργαςία ςτθ μθ-υποχρεωτικι εκπαίδευςθ προωκείται με τθν
ίδρυςθ διοικθτικών ομάδων, οργανωμζνων είτε ςε τοπικό ι
περιφερειακό επίπεδο, μεταξφ αυτοδιαχειριηόμενων ιδρυμάτων, για τθ
βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των κοινών τουσ πόρων.
Η κυβζρνθςθ παρζχει κίνθτρα για τθν εφαρμογι ποικίλων προςεγγίςεων
όςον αφορά τθ ςυνεργαςία – ομοςπονδίεσ ςχολείων, εκπαιδευτικοί
θγζτεσ ςε εκνικό επίπεδο, εταίροι βελτίωςθσ ςχολικών μονάδων, κ.λπ.
Η νομοκετικι μεταρρφκμιςθ του 2003 ενίςχυςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ
ςχολείων, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ μακθςιακισ
πορείασ των μακθτών.
Εφαρμόςτθκαν «δεξαμενζσ ςχολείων» για τθ διαςφάλιςθ ςυμπράξεων
ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείων, για κζματα όπωσ ςχολικόσ
προςανατολιςμόσ μακθτών, εκπαιδευτικι ςυνοχι μεταξφ διαφόρων
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Ουγγαρία

Κορζα

Κάτω Χώρεσ

Νζα
Ζθλανδία
Βόρειοσ
Ιρλανδία

Νορβθγία

Πορτογαλία

Σκωτία

Σουθδία

τφπων ςχολείων, από κοινοφ διαχείριςθ υλικών κοινισ χριςεωσ και
ανκρωπίνου δυναμικοφ.
Το 2004 ιδρφκθκαν μικρο-περιφερειακζσ ςυνεργαςίεσ, βάςει
οικονομικοφ και επαγγελματικοφ εξορκολογιςμοφ, με αποτζλεςμα να
διαδοκεί θ από κοινοφ ςυντιρθςθ των ςχολείων ςε ςχεδόν όλεσ τισ
μικρο-περιφζρειεσ τθσ Ουγγαρίασ. Τα δίκτυα αυτά ςυνεργαςίασ
προωκοφν τθν επαγγελματικι και οργανωτικι μάκθςθ, με τρόπο που
μπορεί να εξελιχκεί ςε νζεσ μορφζσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ και
αποτελεςματικά πλαίςια καινοτομίασ.
Τα μικρά ςχολεία ςυνεργάηονται προκειμζνου να ξεπεράςουν τα
προβλιματα μεγζκουσ μζςω ανταλλαγισ εκπαιδευτικών, οργάνωςθ
προγράμματοσ μακθμάτων, από κοινοφ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και
ενοποιθμζνθ χριςθ εγκαταςτάςεων.
Στθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ «ανώτερθ διοίκθςθ» αναλαμβάνει τθ
διοικθτικι αρμοδιότθτα οριςμζνων ςχολείων. Περίπου 80% των
ςχολικών ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ διακζτουν γραφείο
ανώτερθσ ςχολικισ διοίκθςθσ για κεντρικι διοίκθςθ, προςωπικό
χάραξθσ πολιτικισ και βοθκθτικό προςωπικό.
Στθ Νζα Ζθλανδία διευκολφνκθκε θ δθμιουργία ςχολικών ενοτιτων,
βάςει γεωγραφικών κοινοτιτων και κοινοτιτων κοινοφ ενδιαφζροντοσ.
Σχολεία μετά τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ παρζχουν από κοινοφ
μακιματα με άλλα ςχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα. Το
«Πρόγραμμα Σχολικισ Συνεργαςίασ» εςτιάηει ςτθ ςυνεργαςία ςχολείων
για αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςε τοπικό επίπεδο.
Το μοντζλο «Εξειδικευμζνου Σχολείου» προχποκζτει ςυνεργαςία των
εξειδικευμζνων ςχολείων μετά τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ με τα
ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τουλάχιςτον ζνα ακόμθ
ςχολείο, μετά τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.
Επικρατεί θ τάςθ να ςυγχωνεφονται ςχολικζσ μονάδεσ ςε μία διοικθτικι
μονάδα, διοικοφμενθ από ζναν διευκυντι ςχολείου. Συνθκίηεται οι
διευκυντζσ να δικτυώνονται ςτουσ διμουσ.
Η ομαδοποίθςθ ςχολείων, υπό μια ςυλλογικι διοικθτικι δομι αποτελεί
κοινό μοντζλο ςχολικισ διοίκθςθσ. Εκτελεςτικά, παιδαγωγικά και
διοικθτικά ςυμβοφλια είναι υπεφκυνα για τισ περιοχζσ τουσ.
Σθμαντικι πολιτικι προώκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ. Το “Heads Together”
είναι μία διαδικτυακι κοινότθτα ςε εκνικό επίπεδο, για ανταλλαγι
εμπειριών θγεςίασ. Ολοκλθρωμζνα κοινοτικά ςχολεία.
Διευκυντζσ εκπαίδευςθσ δθμοτικών αρχών κακοδθγοφν τουσ
διευκυντζσ. Οι περιςςότεροι είναι μζλθ ομάδων κακοδιγθςθσ
διευκυντών εκπαίδευςθσ, όπου εξετάηονται κζματα ςτρατθγικισ,
ανάπτυξθσ και αποτελζςματα.

Πηγή: ΟΟΣΑ (2008α), Βεληίωζη ηηρ Σσολικήρ Ηγεζίαρ, Πίνακαρ 2.1. Από Εκθέζειρ Υποβάθπος Χωπών,
διαθέζιμερ ζηην ιζηοζελίδα www.oecd.org/edu/schoolleadership.

Μεζνπξφζεζκα
Καηάξηηζε ελνπνηεκέλνπ πξνγξακκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά πεξηθέξεηα,
λνκαξρία/δηεχζπλζε θαη ζρνιηθή κνλάδα ή ζρνιηθή ελφηεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: (1) ζέζεσλ εξγαζίαο πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ
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πξνυπνινγηζκφ (2) εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ θαη άιισλ πιηθψλ (3) πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεσλ θαη (4)
πξνυπνινγηζκνχ ζπληήξεζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ, κεηαθνξάο καζεηψλ θαη άιισλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ δήκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Μεηαθνξά θνλδπιίσλ γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (π.ρ. κεηαθνξά καζεηψλ, ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ,
θ.ιπ.) ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

Μαθξνπξφζεζκα
Δμέηαζε ελδερφκελεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Ζ επέλδπζε θνλδπιίσλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα
γίλεηαη αλά καζεηή θαη φρη αλά πεξηθέξεηα (ζηαζκηζκέλε αλά βαζκίδα θαη βάζεη ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη άιισλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ). Ο
ηχπνο ππνινγηζκνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ζέζεηο δηδαζθαιίαο, ηνλ
ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ θαη ηπρφλ επελδχζεηο

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ
Αμηνιφγεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
96. Γελ ππάξρνπλ αμηφπηζηνη δείθηεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
πνηφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νκνηνγελή εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξαγκαηηθή
επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ ππάξρεη νχηε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε
κάζεζεο, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε ηππνπνηεκέλε αμηνιφγεζε ζε εζληθφ επίπεδν, νχηε
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο πξνάγνληαη απφ ηε
κία ηάμε ζηελ άιιε, φπσο αμηνινγνχληαη ζηα ζρνιεία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ
εμσηεξηθέο εμεηάζεηο πθίζηαληαη κφλν γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
97. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ζε
ζρνιηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν βξίζθεηαη κφιηο ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο.

Σξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο
98. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ζέζεη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ηνπ πξνηεξαηνηήησλ ην
πξφγξακκα ηεο «Αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα: Γηαδηθαζία
Απηναμηνιφγεζεο». Ο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2010 (3848/2010) πεξηιάκβαλε
δηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε νπνία επίζεο πεξηιάκβαλε
πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ δηεπζπληψλ
ζρνιείσλ θαη άιισλ (βι. ελφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο Σξέρνπζεο Αλαθνξέο, ζηελ ελφηεηα
Αλάπηπμε θαη Αμηνιφγεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ). Ζ παξάγξαθνο 32 ηνπ λφκνπ θαζνξίδεη φηη:
Κάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξνεηνηκάζεη έλα ζρέδην δξάζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ.
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ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, ην ζρνιείν ζα ζπληάμεη κία έθζεζε, ε νπνία ζα
αμηνινγεί: α) ηελ επίδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλνιηθά β) ην βαζκφ επίηεπμεο
ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην ζρέδην δξάζεο θαη γ) ηηο δπλάκεηο, ηηο αδπλακίεο
θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο γηα βειηηψζεηο θαηά ηελ επφκελε ζρνιηθή
ρξνληά.
Σν ζρέδην δξάζεο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο, πνπ ζα πξνεηνηκάδνληαη κε επζχλε
ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε δαζθάινπο θαη ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο, πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, λα
δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηκεκάησλ
θαη λα θαηαηίζεληαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (K.E.E.).
Οη επηθεθαιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηκεκάησλ ζα πξνεηνηκάδνπλ έλα ζρέδην δξάζεο
γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά θαη ζα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο
πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε πηινηηθή
βάζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11 θαη ην Τπνπξγείν αλαθνίλσζε ηηο πξνζέζεηο ηνπ
λα επεθηείλεη ηελ απηναμηνιφγεζε ζε φια ηα ζρνιεία. Σν Τπνπξγείν μεθαζάξηζε
φηη ην πξφγξακκα απηναμηνιφγεζεο απνηειεί κία πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί κία
θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο ζε κηα ρψξα, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αληηδξάζεη
δπλακηθά ζην παξειζφλ έλαληη πξσηνβνπιηψλ αμηνιφγεζεο.
99. Σν Τπνπξγείν έρεη θαηαβάιεη κείδνλα πξνζπάζεηα λα ελζσκαηψζεη ηέζζεξηο μερσξηζηέο
βάζεηο δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ζην Τπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο δηεπζπληέο
ζρνιείσλ, ηνπο καζεηέο θαη άιια ζρνιηθά ζηνηρεία. Γηα πξψηε θνξά, ην Τπνπξγείν ζα
δηαζέηεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζρνιείν, ελψ ην ζχζηεκα επηηξέπεη ζηα ζρνιεία λα
αλαθέξνληαη ζηηο θνηλφηεηεο («θαξηέια ζρνιηθήο κνλάδαο»), θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα
θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο λα ειέγρνπλ θαη λα αλαθέξνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο
εθπαηδεπηηθψλ θαη άιια ζέκαηα.

Παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξνθιήζεηο θαηά ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο
αμηνιφγεζεο
100. Ζ Διιάδα αληηκεησπίδεη κείδνλα πξφθιεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο
αμηνιφγεζεο, θαζψο ηζηνξηθά επηθξαηεί θιίκα δπζπηζηίαο σο πξνο ηηο εμσηεξηθέο
αμηνινγήζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν πηινηηθφ
πξφγξακκα απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιείσλ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε δεκηνπξγία
ελφο πην νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Δπεηδή ην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν πνπ ιείπεη ζηελ Διιάδα, ην πξφγξακκα ηεο
απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί σο θεληξηθή πξνηεξαηφηεηα θαη ην
κνληέιν ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε φια ηα ζρνιεία ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Καη απηφ δελ
απνηειεί παξά κφιηο έλα πξψην βήκα πξνο έλα πην νινθιεξσκέλν πιαίζην πνιηηηθήο
αμηνιφγεζεο. Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα I.17, έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκα ζπζηαηηθά ζηνηρεία.

101. Ζ επίδνζε ζηα ζρνιεία θξίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βάζεη καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ. Σέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, γηα λα δηαπηζηψλεηαη
εάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζεηηθά θαη γηα λα παξέρεηαη
αλαηξνθνδφηεζε γηα κειινληηθή βειηίσζε. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είλαη
πξνυπφζεζε, φρη κφλν γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζε φια ηα επίπεδα (εθπαηδεπηηθψλ,
ζρνιηθήο κνλάδαο, δηνίθεζεο) αιιά θαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηε ζέζπηζε θαζεζηψηνο ινγνδνζίαο. Οη αμηνινγήζεηο
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απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο ελφο δίθαηνπ θαζεζηψηνο ινγνδνζίαο, απνδνηηθήο δηαρείξηζεο,
απνηειεζκαηηθήο απνθέληξσζεο θαη αλαγλψξηζεο απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
(ΟΟΑ, 2011α).
102. Παξφιν πνπ ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηζάγεηαη ζηαδηαθά ζηελ
Διιάδα θαη θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο λα ζεζπηζηνχλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ ελ
ιφγσ δηαδηθαζία, αλεπαξθή εμσηεξηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε
ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ επίδνζεο αλά καζεηή, δάζθαιν θαη ζρνιηθή κνλάδα
πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ πξνζπαζεηψλ θαη δεζκεχνπλ ηε δηαρείξηζε
ζε φια ηα επίπεδα. Διιείςεη ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, δπζρεξαίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο
επίδνζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ε κέηξεζε ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ. Άιισζηε, δελ ππάξρεη πξνθαλήο ζχλδεζκνο κεηαμχ αμηνιφγεζεο καζεηψλ,
αμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαη ζπλέπεηεο γηα φζνπο έρνπλ
αμηνινγεζεί. πλνιηθά, δελ ππάξρεη θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο πνπ λα ιακβάλεη ηα
απνηειέζκαηα σο πξσηαξρηθφ θξηηήξην ή σο βάζε γηα ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο θαη θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ.
103. Σν πξφγξακκα ηνπ ΟΟΑ, Review on Evaluation and Assessment Frameworks for
Improving School Outcomes [Αλαζθφπεζε ησλ Πιαηζίσλ Αμηνιφγεζεο γηα Βειηίσζε ησλ
ρνιηθψλ Απνηειεζκάησλ] (ΟΟΑ, 2011α) εληνπίδεη ηα αθφινπζα ζέκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί
λα εμεηάζνπλ νη αξρέο θαηά ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο:

Τινπνίεζε
Γηαζθάιηζε δηαζχλδεζεο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο
104. Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηθήο, ε αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ηα ηππνπνηεκέλα ηεζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζε εζληθφ
επίπεδν πξέπεη λα εμεηαζηνχλ καδί, έηζη ψζηε φρη κφλν λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη ηπρφλ
λέεο πνιηηηθέο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη λα
δεκηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο, λα απνθεχγεηαη ε αιιεινεπηθάιπςε θαη λα
πξνιακβάλεηαη ε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ.

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα αμηνιφγεζε θαη ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο
(feedback)
105. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο
δεμηφηεηεο απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη απηψλ
πνπ αμηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα. Καζψο νη αμηνινγήζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα
ηνπο αμηνινγνχκελνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
αξκνδηφηεηεο γηα επηηπρεκέλνπο κεραληζκνχο αλαηξνθνδφηεζεο ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο.
106. Δπηπιένλ, νη ηθαλφηεηεο γηα ηε ρξήζε αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα βειηησζνχλ νη
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο. Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκπεξηιεθζεί ε θαηάξηηζε γηα αμηνιφγεζε
ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ
δεμηνηήησλ. Οκνίσο, ε πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη
εθπαηδεπηηθή εγεζία κε έκθαζε ζε κεραληζκνχο αλάδξαζεο.

Γηαζθάιηζε ζχλδεζεο κε ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή
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107. Σα πιαίζηα αμηνιφγεζεο δελ έρνπλ αμία, εάλ δελ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθψλ ζπλδέζκσλ κε
ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο απνηειεί βαζηθή πξφθιεζε ηεο πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ πιαηζίσλ
αμηνιφγεζεο.
108. Μηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ ελδερνκέλσο λα βνεζήζεη λα εληζρπζεί ν ζχλδεζκνο ηνπ
πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν ζα
κπνξνχζε λα εληζρχζεη έλαλ ηέηνην ζχλδεζκν. Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε ζπκκεηνρή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή αμηνιφγεζε. Σν ζχζηεκα ηεο απηναμηνιφγεζεο πνπ
εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κε αξκνδηφηεηεο
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ εξγαιείν είλαη ε δηαζθάιηζε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαη σο βαζηθνί εηδηθνί φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία,
αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπο, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ
αίζζεζε ηεο επζχλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη λα ηελ απνδέρνληαη σο
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη επίζεο
λα ππνζηεξίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή έηζη ψζηε λα ζέηνπλ ζαθείο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα βαζκνινγηθά θξηηήξηα αιιά θαη γηα λα αλαπηχζζνπλ, κέζσ
επαξθνχο επηκφξθσζεο, ηθαλφηεηεο ζην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ελ ιφγσ ζηξαηεγηθέο
θαιιηεξγνχλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Πεγή: ΟΟΑ (2009γ). Γξάθεκα 1, ζει. 6.

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πξνο αλάιπζε ηεο αμηνιφγεζε θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ ζρνιηθψλ
ζπζηεκάησλ Γξάθεκα 1.17
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109. Σα πιαίζηα αμηνιφγεζεο δελ ζα είλαη ηθαλά λα βειηηψζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
εάλ δελ εληνπίζνπλ θαηάιιεια θίλεηξα πνπ ζα ππαγνξεχνπλ ηελ αιιαγή θαη ζα παξέρνπλ
εζηηαζκέλε ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ηάμε. Πξάγκαηη, έλαο απφ ηνπο πην
θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηελ
Διιάδα είλαη ε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο κε ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.

Αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο ηεο πινπνίεζεο
110. Καηά ηελ πινπνίεζε ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δπζθνιίεο, ιφγσ ελφο επξένο θάζκαηνο
παξαγφλησλ. Καζψο δελ ππάξρεη παξάδνζε αμηνιφγεζεο ζηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα δελ είλαη
πξνεηνηκαζκέλν γηα αμηνινγήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο
επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. Άιια εκπφδηα ελδέρεηαη
λα παξνπζηαζηνχλ, ιφγσ ηεο αίζζεζεο αδηθίαο ησλ αμηνινγνχκελσλ, ησλ ππεξβνιηθψλ
γξαθεηνθξαηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηα ζρνιεία, ηεο έιιεηςεο πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πνιηηηθψλ αμηνιφγεζεο ή ηεο αλεπαξθνχο δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο απφ ηα
ΜΜΔ.
111. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα μεπεξάζνπκε ηηο πξνθιήζεηο ηεο πινπνίεζεο. Απηφ
πεξηιακβάλεη ζπκβηβαζκφ ησλ δηαθφξσλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ,
πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεψλ ηνπο, θαζψο
θαη ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
ζπλαίλεζε. Δίλαη ζεκαληηθή ε εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ θηλήηξσλ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο λέεο
πνιηηηθέο θαη δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο καθξνπξφζεζκα. Άιιεο ζηξαηεγηθέο
πεξηιακβάλνπλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα πξν ηεο επξείαο θιίκαθαο πινπνίεζεο.
112. Οη ειιεληθέο αξρέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε επίηεπμε ζπκθσληψλ γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο πξνυπνζέηεη ρξφλν γηα ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο
κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ε θαιιηέξγεηα εμεηδίθεπζεο ζην
ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμηνινγεηψλ θαηάξηηζεο είλαη δαπαλεξή θαη
πξνυπνζέηεη ρξφλν, ε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ζεκαίλεη επηπιένλ θφξην
εξγαζίαο γηα ηνπο ζρνιηθνχο παξάγνληεο θαη ε επζπγξάκκηζε επξχηεξσλ ζρνιηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, κε ηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο
απαηηεί πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο.

Αμηνιφγεζε καζεηψλ
Δπζπγξακκίδνληαο ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ
113. Βαζηθφ ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν απνπζηάδεη ζήκεξα ζηελ
Διιάδα, είλαη έλα κέζν αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ αμηνιφγεζεο
καζεηή ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο καζεηή ζην πιαίζην
ηεο αμηνιφγεζεο έξρεηαη αληηκέησπε κε πξνζθιήζεηο φπσο ε επζπγξάκκηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ε εμηζνξξφπεζε εμσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο, αμηνιφγεζε εθκάζεζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ελζσκάησζε δηακνξθσηηθήο
αμηνιφγεζεο καζεηή. Αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ν ΟΟΑ πξνηείλεη λα
ζρεδηαζηεί ζηελ Διιάδα έλα εζληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο καζεηή, θαηάιιειν λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά επίπεδα: ζε επίπεδν καζεηή, ηάμεο, ζρνιηθήο κνλάδαο, πεξηθέξεηαο
θαη ζπζηήκαηνο. Σπρφλ πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο καζεηή πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα επίπεδα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αμηφπηζην σο πξνο ην επίπεδν
εθκάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηε δηάγλσζε ησλ ζρνιηθψλ θαη καζεηηθψλ αλαγθψλ.
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114. Μέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλάπηπμε επξείαο θιίκαθαο
ηππνπνηεκέλσλ ηεζη κε ζεκαληηθφ βαζκφ:
εγθπξφηεηαο – ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη αμηνινγήζεηο πξάγκαηη κεηξνχλ απηφ ην νπνίν
έρνπλ θιεζεί λα κεηξήζνπλ,
αμηνπηζηίαο – ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε καζεηηθνχο
πιεζπζκνχο θαη
ρξεζηκφηεηαο – πψο νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, νη ζρνιηθνί εγέηεο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο.
Δπηπιένλ, νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα αμηνινγνχλ ηθαλφηεηεο βάζεη επηπέδσλ , πξνο ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ
θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο αμηνινγήζεηο, θαζψο θαη πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο ξχζκηζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθψλ – ζρνιείσλ.

Δμηζνξξφπεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο εθκάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ
115. εκαληηθή πξφθιεζε πνιηηηθήο είλαη ν ζρεδηαζκφο αζξνηζηηθψλ αμηνινγήζεσλ
καζεηψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ κία ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ελψ νη αζξνηζηηθέο αμηνινγήζεηο ζεσξείηαη φηη
πξσηίζησο κεηξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθκάζεζεο, κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο, λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ίδηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη
ε επίδξαζε ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ γηα ην παλεπηζηήκην ζηηο ζρνιηθέο θαη καζεζηαθέο
δηαδηθαζίεο ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Γηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο
θαη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ, ηηο
πξαθηηθέο εθκάζεζεο θαη ηελ αληίιεςε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηηο δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο θαη ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή.
116. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε αθνξά ηηο ηππνπνηεκέλεο εμεηάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη
βαζκνινγνχληαη εθηφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή γξαπηήο
εμέηαζεο. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε αμηνπηζηία ηνπο.
Γηαζθαιίδεη φηη φινη νη καζεηέο αμηνινγνχληαη γηα ηελ ίδηα εξγαζία θαη ηα απνηειέζκαηα
κεηξψληαη βάζεη ησλ ίδησλ πξνηχπσλ. Δπηπιένλ, ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη
ζπλήζσο ππφ επηηήξεζε, γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη καζεηέο αμηνινγνχληαη γηα ηελ αηνκηθή
ηνπο επίδνζε. Ωζηφζν, πνιχ πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ
κπνξεί λα θαιπθζεί. Πξέπεη λα ειεγρζεί επίζεο ν θίλδπλνο λα θαηαιήμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
λα εζηηάδνπλ ζε δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο κηαο εμέηαζεο, ηδηαίηεξα δε φηαλ ηα απνηειέζκαηά
ηεο έρνπλ νπζηαζηηθή επίδξαζε γηα ην κέιινλ ησλ καζεηψλ.
117. Ζ αμηνιφγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλαθέξεηαη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο εθκάζεζεο
ησλ καζεηψλ πνπ ζρεδηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Γηελεξγείηαη εζσηεξηθά ζηελ ηάμε θαη πξνζκεηξάηαη γηα ηνλ ηειηθφ βαζκφ ή γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή. Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο αμηνινγήζεσλ, φπσο ηεζη πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, εξγαζίεο ζηελ ηάμε, εξγαζίεο αλάζεζεο έξγνπ θαη αμηνιφγεζε βάζεη θαθέινπ.
πλήζσο, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεηαη ζε πεγέο σο εγθπξφηεξε απφ ηελ
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Δπεηδή είλαη ζπλερήο, ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηηξέπεη
ζπρλά ηε κέηξεζε ζεκαληηθψλ επηδφζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα κελ αληρλεχνληαλ ζε κία
ηειηθή εμέηαζε, φπσο εθηεηακέλε αλάζεζε έξγσλ, πξαθηηθέο αζθήζεηο ή πξνθνξηθή επίδνζε.
Ωζηφζν, νη αμηνινγήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεσξνχληαη ζπρλά αλαμηφπηζηεο. Σν
αληηθείκελν ηεο εμέηαζεο θαη ηα πξφηππα βαζκνιφγεζεο ελδέρεηαη λα πνηθίινπλ ζε κεγάιν
βαζκφ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ
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εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ζα πζηεξνχλ αμηνπηζηίαο θαη δελ ζα είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δλδέρεηαη επίζεο λα ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο ππνθεηκεληθφηεηαο, π.ρ. ε
αμηνιφγεζε ελδέρεηαη λα είλαη άδηθε σο πξνο κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ.
118. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζα ήηαλ πην θαηάιιεινο γηα λα δηαζθαιηζηεί
κέγηζηε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ θαη’απηφλ
ηνλ ηξφπν λα απνηειέζνπλ άκεζα αληηθείκελν ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ελψ πην
πεξίπινθεο ηθαλφηεηεο ζα αμηνινγνχληαη βάζεη ζπλερνχο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Μεξηθέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο
αμηνιφγεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε ρξήζε νδεγψλ βαζκνιφγεζεο, ζπκθσλεκέλα
θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο, εμσηεξηθά θξηηήξηα αλαθνξάο, θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ,
πνιιαπιέο θξίζεηο θαη εμσηεξηθή ξχζκηζε. Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε δεκηνπξγία ηεζη
αμηνιφγεζεο θαη’αίηεζε, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληινχλ απφ κία θεληξηθή
ηξάπεδα πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο θαη λα δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εμέηαζε αμηνιφγεζεο, φηαλ ζεσξνχλ φηη είλαη έηνηκνη.

Δλζσκάησζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο καζεηή ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο
119. Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε – πξφθεηηαη γηα ηε ζπλεζηζκέλε, δηαδξαζηηθή
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, γηα λα εληνπηζηνχλ καζεζηαθέο αλάγθεο
θαη λα πξνζαξκνζηεί αλαιφγσο ε δηδαζθαιία – πνπ αλαιακβάλεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. εκαληηθή πξφθιεζε είλαη ε εχξεζε θαηάιιεισλ
ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ζην επξχηεξν
πιαίζην αμηνιφγεζεο.
120. Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηνπ είδνπο ελζσκάησζεο πεξηιακβάλνπλ κία
ζηελφηεξε δηαζχλδεζε κεηαμχ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο.
Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο ρψξεο ελδέρεηαη λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο πνπ
δηελεξγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Καζψο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξνχλ ηελ
πξφνδν ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηα πξφηππα θαη ην πξφγξακκα
καζεκάησλ ζπλ ησ ρξφλν θαη ζε πνηθίια πιαίζηα, ε θξίζε ηνπο εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα θαη
ηελ αμηνπηζηία ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη ρψξεο πξέπεη επίζεο λα εμεηάζνπλ ην
ελδερφκελν δεκηνπξγίαο «ζχλζεηεο αμηνιφγεζεο» πνπ λα ζπλδπάδεη ηηο αμηνινγήζεηο βάζεη
επίδνζεο κε ηππνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο. Οη αμηνινγήζεηο βάζεη επίδνζεο κπνξνχλ
επθνιφηεξα λα δηαθξίλνπλ ζχλζεηεο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηεο ζπιινγηζκνχ
θαη επίιχζεο πξνβιεκάησλ, ελψ νη ηππνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο απμάλνπλ ηελ αμηνπηζηία
ησλ απνηειεζκάησλ. Άιιε πξνηεξαηφηεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ
δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ ζηελ ηάμε.
121. Αθφκε κία ζηξαηεγηθή είλαη ε δεκηνπξγία «ηξάπεδαο ζεκάησλ» (test banks), πνπ δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ απφ ζέκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε
θεληξηθφ επίπεδν. Απηά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελδερνκέλσο παξέρνπλ πεξηζζφηεξν
ιεπηνκεξή ζηνηρεία θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πην ζπζηεκαηηθά, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα δηακνξθσηηθά. Ζ ελζσκάησζε ηεο δηακνξθσηηθήο
αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαιχηεξα, εάλ δηαζθαιηζηεί φηη ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα αληίζηνηρα κεηξά ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα αζρνινχληαη κε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ φζν θαη ηελ ίδηα
ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.

Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
122. Ζ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη γεληθά σο πξσηαξρηθφο ζρνιηθφο παξάγνληαο γηα
ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη επνκέλσο πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ηφζν
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ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ παξαηήξεζε ζηελ ηάμε κπνξεί λα απνηειέζεη ην
πξψην βήκα πξνο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο.
123. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπλεπνχο, αμηφπηζηνπ θαη πξαθηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Πξέπεη λα παξαρσξεζεί ηφζν ε αξκνδηφηεηα
φζν θαη ηα κέζα ζηε ζρνιηθή εγεζία λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξφιν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν
εμσηεξηθήο παξέκβαζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα λα ειέγρνληαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εμέιημεο, θαη εηδηθφηεξα κέζσ ελφο αηνκηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, επζπγξακκηζκέλν κε ην γεληθφηεξν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ηνπ
ζρνιείνπ, εη δπλαηφλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ δαζθάινπ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ.
πλδπάδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βειηίσζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
124. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηππηθά δχν: πξψηνλ, λα
βειηησζεί ε δηδαθηηθή πξαθηηθή, εληνπίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Απηφ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
καζαίλνπλ, λα ζπιινγίδνληαη θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Γεχηεξνλ, θαζηζηά
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππφινγνπο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, αμηνινγψληαο ηελ επίδνζε ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, πξάγκα
πνπ ηππηθά ζπλεπάγεηαη πξνψζεζε ζηαδηνδξνκίαο βάζεη επίδνζεο θαη/ή κηζζνχ, επηδφκαηνο
ή πηζαλφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ ιφγσ ρακειήο απφδνζεο ζηελ εξγαζία.
125. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο βειηίσζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζε κία δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ελέρεη πξνθιήζεηο. Όηαλ ε αμηνιφγεζε πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο
ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη
ζπλήζσο πξφζπκνη λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, κε ηελ πξνζδνθία φηη ηέηνηνπ είδνπο
γλψζε ζα νδεγήζεη ζε πην απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, φζνλ αθνξά ηηο αλαπηπμηαθέο
αλάγθεο θαη ηελ θαηάξηηζε. Ωζηφζν, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε πηζαλέο
ζπλέπεηεο γηα ηε ζηαδηνδξνκία ή ηηο απνδνρέο ηνπο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα απνδερηνχλ
αμηνινγήζεηο επίδνζεο θαη έηζη ελδέρεηαη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ιεηηνπξγία βειηίσζεο. ηελ
πξάμε σζηφζν, ζπαλίσο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα μεθάζαξε κνξθή αμηνιφγεζεο
εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηα θάλνπλ ρξήζε ζπλδπαζηηθψλ αμηνινγήζεσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ
πνιιαπινχο ζθνπνχο θαη κεζνδνινγίεο.
πλππνινγίδνληαο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
126. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο
είλαη πεξίπινθν δήηεκα, θαζψο ελδέρεηαη λα παξνηξχλεη ηελ αληίζηαζε θαη αληίδξαζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζσκαηείσλ ηνπο. Δληνχηνηο, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο νη
αμηνινγήζεηο λα έρνπλ νπζηψδεηο ζπλέπεηεο γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο, θαζψο είλαη ν κφλνο
ηξφπνο λα δηαζθαιηζηεί φηη αληηκεησπίδνληαη κε ζνβαξφηεηα. Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο
πξέπεη λα ζπλδέεη ηελ αμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηελ
πξφνδν ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε απνηειεί ηνλ κφλν ζπλεπή ηξφπν
δηάθξηζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ. ην πιαίζην κηαο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, φπνπ ηα
πεξηζψξηα αληακνηβήο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
δηαζθαιίζνπκε φηη νη πην εξγαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί αληακείβνληαη δίθαηα.
Υξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
δηακφξθσζε θηλήηξσλ
127. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο, λα αληακεηθζεί ε θαιή επίδνζε ή
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λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ρακειέο επηδφζεηο. Καη’απηφλ ηνλ ηξφπν,
βνεζά επίζεο ηα ζρνιεία λα θξαηνχλ ηνπο ηθαλνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαζηζηά ηε
δηδαζθαιία ειθπζηηθή επηινγή ζηαδηνδξνκίαο.
128. Πξέπεη σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε
ζηελφηεξεο ζρέζεο κεηαμχ επίδνζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη αληακνηβψλ είλαη ακθηζβεηνχκελα
ζε φιεο ηηο ρψξεο. Παξφιν πνπ ε έξεπλα έρεη επηθέξεη αλάκεηθηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη λα
ππάξρεη ζπλαίλεζε φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο αληακνηβήο βάζεη επίδνζεο είλαη
ζηνηρείν πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Οη δπζθνιίεο έγθεηληαη ζηε
δεκηνπξγία δίθαησλ θαη αμηφπηζησλ δεηθηψλ επίδνζεο, ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ έηζη
ψζηε λα εθαξκφδνπλ δίθαηα ηνπο ελ ιφγσ δείθηεο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηα
θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί.

Αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιείνπ
129. Οη ειιεληθέο αξρέο πξέπεη λα επηηαρχλνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ
απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, βάζεη απνηειεζκάησλ (πεξηζζφηεξν απφ ηελ
εηζξνή ζηνηρείσλ θαη ηε δηαδηθαζία), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη λα
πξνσζεζεί ε ινγνδνζία ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
130. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεσξεζεί ην ζχζηεκα αμηφπηζην θαη λφκηκν απφ φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
δηεζλψο επηθπξσκέλεο κεζφδνπο, θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο, λα ρξεζηκνπνηεί θαηαξηηζκέλνπο
θαη αλαγλσξηζκέλνπο εθπαηδεπηέο θαη λα παξάγεη δίθαηα, δηάθαλα θαη απνδνηηθά
απνηειέζκαηα.
131. Ζ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειεί ζεκαληηθφ πξψην βήκα ζην
ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο
αμηνιφγεζεο σο ηαθηηθήο πξαθηηθήο ζηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Οη ειιεληθέο
αξρέο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο γηα ζρνιηθή αμηνιφγεζε θαη φιεο νη
ζρνιηθέο κνλάδεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ωζηφζν, πξέπεη λα
θξνληίζνπλ, ψζηε ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα κελ ζρεδηαζηεί θαη λα κελ
εξκελεχεηαη απιψο σο κηα γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε ξνπηίλαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε
απηναμηνιφγεζε πξέπεη λα νξγαλσζεί, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκε κεηαμχ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη ψζηε λα κπνξεί λα επηθπξψλεηαη θαη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε.
132. Δπνκέλσο, έλα ζχζηεκα ηαθηηθήο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξέπεη
λα ζρεδηάδεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη, θάζε ηέζζεξα ρξφληα γηα παξάδεηγκα. Κάηη ηέηνην ζα
δηεπθφιπλε ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ απηναμηνιφγεζεο σο βάζε ζέζπηζεο κεγαιχηεξνπ
βαζκνχ ινγνδνζίαο απφ πιεπξάο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ, ψζηε ε
ζρνιηθή κνλάδα λα απνθηήζεη ηειηθά κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο
δηνηθεηηθέο επζχλεο. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα θαιχπηεη:
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηψλ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο
θαη αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν δηαρεηξίδεηαη ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ
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ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, ηεο απηνξξχζκηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
ηεο ηθαλφηεηαο απηνβειηίσζεο θαζψο θαη
ηε ζρνιηθή εγεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο ζηνρνζέηεζεο,
ζρεδηαζκνχ θαη ιήςεο απνηειεζκάησλ θαη ζπληνληζκνχ, παξνρήο θηλήηξσλ θαη
άληιεζεο ησλ θαιχηεξσλ ζηνηρείσλ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο.
133. Ζ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία σο εξγαιείν βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηηο ρψξεο κέιε ηνπ
ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ γηα πνιιά ρξφληα. Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζήκεξα κεηαμχ ησλ
ρσξψλ πνπ ζέηνπλ ζηφρνπο θαη θξηηήξηα αλαθνξάο. Ωζηφζν, νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε
πνιηηηθήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειεί
πνιχ απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα άζθεζε. Πξνυπνζέηεη πςειήο πνηφηεηαο ζρνιηθνχο
εγέηεο, αθνζησκέλν πξνζσπηθφ θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζπκκάρνπο. Δάλ ην ζχζηεκα
πξφζιεςεο ζρνιηθψλ εγεηψλ δελ αιιάμεη ξηδηθά, ηα ειιεληθά ζρνιεία δείρλνπλ
ειάρηζηα πξνεηνηκαζκέλα λα πινπνηήζνπλ ην ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο κε επηηπρία
θαη κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Σα ζσκαηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε,
αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα κε δπζπηζηία ή αθφκα θαη πξνβάιινπλ αληηδξάζεηο, θαζψο
επηθξαηεί ν θφβνο φηη ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε
αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελδερφκελν ην νπνίν απνξξίπηνπλ.

Δπζπγξάκκηζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ ζρνιείσλ
134. ε πνιιέο ρψξεο, έγηλε κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο ζρνιηθέο αμηνινγήζεηο πνπ εζηηάδνληαη
ζηε ζπκκφξθσζε κε θεληξηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνο επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο
ζρνιηθήο βειηίσζεο. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε επζπγξακκίζηεθε θαιχηεξα κε ηελ
απηναμηνιφγεζε, ελ κέξεη δηφηη απηφ ελδπλακψλεη ηε ζρνιηθή απηνλνκία.
135. Ζ απηναμηνιφγεζε, φπσο επηδηψθεηαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, έρεη ην πιενλέθηεκα φηη
«αλήθεη» ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη σο εθ ηνχηνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Ωζηφζν, ε απηναμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε
ινγνδνζία ππφθεηηαη ζε αλαπφθεπθηεο εληάζεηο, αθελφο ιφγσ ηεο απζηεξφηεηαο θαη ηνπ
βάζνπο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο θπζηνινγηθήο επηζπκίαο λα κελ ππνλνκεπζεί ε εκπηζηνζχλε
ησλ γνλέσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ. πλεπψο, ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί πεξηζζφηεξν
εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο βειηίσζεο, παξά επξχηεξσλ αιιαγψλ πνπ ελδερνκέλσο
ακθηζβεηνχλ ππνζέζεηο ή θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ απεηινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο
ηεο ζρνιηθήο ηεξαξρίαο. Δπνκέλσο, ε εμσηεξηθή πξννπηηθή φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε
ζρνιηθήο κνλάδαο θξαηά ηηο απνζηάζεηο απφ ηελ εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη
παξάιιεια παξέρεη αληηθεηκεληθφηεηα, πξάγκα ην νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε
απζηεξφηεξε δηαδηθαζία.
136. Ζ εμσηεξηθφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: πνηνο αμηνινγεί, ηη
αμηνινγείηαη θαη πψο, θαζψο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπκθσλνχληαη θαη θνηλνπνηνχληαη
ηα απνηειέζκαηα. Σα ζεκεία απηά πξέπεη λα είλαη ζαθή απφ ηε αξρή. Δπίζεο, ε θχζε ηεο
εμσηεξηθφηεηαο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ λα εληάζζεηαη, πξέπεη λα
θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα .
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Δμηζνξξνπψληαο ηελ πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο γνλείο κε δίθαηε θαη εχινγε δεκνζηνπνίεζε
ζηνηρείσλ γηα ηα ζρνιεία
137. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξφζβαζε ζε αμηφπηζηεο δεκφζηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε
ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο απνηειεί νινέλα θαη ζπρλφηεξν θαηλφκελν. Δλ κέξεη, απνξξέεη απφ ην
δηθαίσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαγφλησλ, ηδηαίηεξα δε ησλ γνλέσλ, λα γλσξίδνπλ ηηο
επηδφζεηο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζην πιαίζην ηεο επηινγήο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά ηνπο.
Δπηθξαηεί επίζεο ε πεπνίζεζε φηη ε κέηξεζε θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζπγθξηηηθή βάζε ζα νδεγήζεη ηα ζρνιεία λα δψζνπλ έκθαζε ζηηο δξάζεηο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηνπο επίδνζεο. Έηζη, ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη
κεγαιχηεξε ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα ζα πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε.
138. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζηε ραιηλαγψγεζε ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε δίθαηεο δεκφζηα
πνζνηηθή θαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ζε πιαίζην εζληθήο επίδνζεο, θαη ε νπνία
αληηθαηνπηξίδεη επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Όπνηα θαη εάλ είλαη ινηπφλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο, ζπλεπάγεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα φηη πξέπεη λα αλαπηπρζεί
κία επξχηεξε ζηξαηεγηθή πνπ λα ελζαξξχλεη ηε ζρνιηθή αμηνιφγεζε θαη ηνπο ζρνιηθνχο
ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.

Βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ θνξέσλ
139. Ζ ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ αμηνινγήζεηο καζεηψλ θαη έξεπλεο κέηξεζεο
ηθαλνπνίεζεο απνηειεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κέξνο ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ ζήκεξα θαζηεξσκέλεο θαη εμειηγκέλεο κέζνδνη, δηαζέζηκεο ζηνπο
δηεπζπληέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, γηα ηελ αλάιπζε ηππνπνηεκέλσλ
απνηειεζκάησλ ζηα ζρνιεία, κε ηξφπνπο πνπ επηηξέπνπλ δίθαηε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν καζεηή. Σέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία παξέρνπλ
ζηνπο δαζθάινπο αμηφινγα ζηνηρεία δηάγλσζεο ηφζν ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ φζν θαη ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο γεληθφηεξα.
140. ε πνιιέο ρψξεο, δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί δεζκεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ηφζν ε καζεζηαθή
δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη ε ινγνδνζία γηα ηνπο ίδηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα δηακνξθσηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηα δπλαηά ζεκεία θαζψο
θαη ηηο αδπλακίεο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ θαη λα εμαηνκηθεχνπλ ηε δηδαζθαιία κε ζθνπφ ηελ
επαθφινπζε πξφνδν. Ωζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί ζεκεηψλνπλ ζπρλά ηελ πεξηνξηζκέλε γλψζε
ηνπο ζε ζέκαηα αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ.
141. Καηά ζπλέπεηα, ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηα
ζρνιεία δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο
δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ λα είλαη θαηαλνεηά θαη λα
κεηαθξάδνληαη ζε δξάζεηο. Τθίζηαηαη αλάγθε βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ ζε φιν ην θάζκα ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Πλαίςιο I.8 Μακιματα από τθν Πορτογαλία αναφορικά με τισ εξωτερικζσ αξιολογιςεισ
ηελ Πνξηνγαιία, ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε επίδνζεο ησλ καζεηψλ παξείρε ζεκαληηθά
ζηνηρεία ζηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. Βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππέδεημε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέλσζεο ζρνιείσλ είρε αξρηθά ζηνρεχζεη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ρακειήο επίδνζεο κηθξψλ ζρνιείσλ.
Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα ζρνιεία αλαθνξηθά κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ
ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Ζ αληίιεςε φηη ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα κεηξνχλ ηε δνπιεηά ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επέθεξε ζεηηθή
αιιαγή ζηε ζηάζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιείσλ.
Απελαληίαο, ε δεκνζηνπνίεζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ζρνιείσλ ζηα ΜΜΔ, βάζεη ηεο κέζεο
βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ ζηα αληίζηνηρα Λχθεηα, ππνλφκεπζε ηε δέζκεπζε ησλ ζρνιείσλ
γηα βειηίσζε.

Αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο
142. Σν Τπνπξγείν δε δηαζέηεη κία έγθπξε βάζε πιεξνθφξεζεο γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε
εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάπηπμε ελφο αθξηβνχο θαη δηαρεηξίζηκνπ ζπζηήκαηνο δεδνκέλσλ
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο θαη γηα ηε δηαηχπσζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ.
143. Ζ έιιεηςε ελφο αμηφπηζηνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δεδνκέλσλ, πνπ θαιχπηεη
δείθηεο δηαρείξηζεο-επίδνζεο, παξεκπνδίδεη ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κε δεδνκέλα σο
πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηζνλνκία, ζπγθξηηηθά κε ηνπο πφξνπο πνπ εθρσξνχληαη ζηελ
εθπαίδεπζε, θαζηζηά ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεπνχο ζηξαηεγηθήο γηα βειηίσζε αθφκα πην
δχζθνιε.
144. Ζ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δεδνκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο απνηειεί επείγνλ δήηεκα.
ήκεξα, ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο δελ δηαζέηεη αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα ηνπο καζεηέο,
ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν Τπνπξγείν πζηεξεί ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ καζεηψλ, ηηο εγγξαθέο ζηα ζρνιεία, ηελ ειηθία, ηε βαζκίδα, ην
πεδίν κειέηεο θαη άιια αμηνινγηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ, ρσξίο κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ
σο πξνο ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ, είλαη αδχλαηνλ λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο σο
πξνο ηε θνίηεζε ζηα ζρνιεία θαη ηε κάζεζε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σν Τπνπξγείν
δηαζέηεη ειάρηζηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα πξνζφληα ηνπο
θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο, ην θαζεζηψο εξγαζίαο (κφληκνη ή ζπκβαζηνχρνη), ηελ ειηθία, ηε
κηζζνινγηθή θιίκαθα θ.ιπ. εκαληηθφ εκπφδην απνηειεί επίζεο ε έιιεηςε ζηνηρείσλ σο πξνο
ηα ζρνιεία, αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ηηο εγγξαθέο καζεηψλ, ην πξνζσπηθφ, ηνλ ηχπν ηνπ
ζρνιείνπ, ηηο παηδαγσγηθέο παξνρέο θ.ιπ. ηνηρεία σο πξνο ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο δελ
ππάξρνπλ θαζφινπ.
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145. Μηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε πην απνηειεζκαηηθή
δηακφξθσζε πνιηηηθήο, πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηειηθά ζε κεγαιχηεξε απνδνρή
θαη αλάιεςε επζχλεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Υσξίο κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ, δελ είλαη
εθηθηή ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ επηζηεκνληθήο αλάιπζεο, ε αλαγλψξηζε θαιψλ πξαθηηθψλ ή ε
δηακφξθσζε πνιηηηθήο βάζεη ζηνηρείσλ.
146. Δηδηθνί πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο κίαο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα ηεξεί κεηξψν πιεξνθνξηψλ γηα ηα
ζρνιεία θαη ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ δηάθνξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο (ζρνιεία,
πεξηθέξεηεο, ππνπξγείν) ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Ωζηφζν, εηδηθνί θαη επαγγεικαηίεο
εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθαξκνγή εθηεηακέλσλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο (IT) ζηα
ππνπξγεία παηδείαο ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάκεημεο ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ ζηα
ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα. Γελ ηζρχεη θάηη ηέηνην ζηελ Διιάδα. ηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ
εηδηθψλ ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε φια ηα επίπεδα είλαη
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη
είλαη απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο.
147. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ είλαη αθφκε πην δχζθνιε φηαλ
πξφθεηηαη γηα ππνπξγείν παηδείαο. Όπσο ζεκεηψζεθε λσξίηεξα, ην ειιεληθφ ππνπξγείν κφιηο
πξφζθαηα μεθίλεζε λα αλαπηχζζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ.
Βαζηθά ζηνηρεία γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είηε απνπζηάδνπλ εληειψο είηε είλαη
αλαμηφπηζηα. Ζ έιιεηςε μεθάζαξσλ ηχπσλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ θαη γηα ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηαλνκή γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επηκεξηζκφ
αξκνδηνηήησλ ζε δηάθνξα ππνπξγηθά ραξηνθπιάθηα, δηνηθεηηθά ζηξψκαηα θαη δεκνηηθέο
επηηξνπέο δελ βνεζά ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηάθαλε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ. Ζ απφδνζε θαη
ε δηαθάλεηα κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη έλα
απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ.
148. Ζ πνιηηηθή πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ κηα ζεηξά πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κέηξσλ. Σν
δχζθνιν είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα κέηξα ηνπ ζπζηήκαηνο επίδνζεο είλαη αξθεηά επξεία,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ.
Ζ δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ πςειήο
πνηφηεηαο δεδνκέλα θαη ζηνηρεία, θαη λα κελ θαζνδεγείηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ελ
ιφγσ πιεξνθνξηψλ.
149. Γείθηεο θαη κεηξήζεηο επίδνζεο ζπζηήκαηνο παξέρνπλ κία εηθφλα, γηα λα θαηαιάβνπκε
πφζν θαιά παξέρεηαη ην αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα, νη
θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηελ επίδνζε θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο
γηα ζρεδηαζκφ, παξέκβαζε θαη πνιηηηθή. Παξαδνζηαθά απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο
πιαηζίνπ κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
150. Οη δείθηεο ησλ πςειψλ ζηφρσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα επαπμεζνχλ κε
κέηξα γηα θάζε ραξηνγξαθεκέλε πεξηνρή θάζε ζηφρνπ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζε απνδεθηνχο νξηζκνχο γηα φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Πξέπεη λα βειηησζεί
ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε έξεπλα λα δηελεξγεζεί αλαθνξηθά κε ηα «θελά», ζηα νπνία ε
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή είλαη είηε εμαηξεηηθά δαπαλεξή είηε κε εθηθηή θαη λα αλαπηπρζεί κηα
καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, γηα κειινληηθέο αλάγθεο φζνλ
αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο.
151. Δλψ θάπνηεο ρψξεο ζπιιέγνπλ ζπρλά κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζε
επίπεδν ζπζηήκαηνο, ηα δεδνκέλα απηά ζπρλά δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο. Δλίνηε απηφ
νθείιεηαη ζε αλεπαξθή δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε, ελζσκάησζε θαη παξνπζίαζε ησλ
δεδνκέλσλ γηα βέιηηζηε ρξήζε απφ δηαθνξεηηθά θνηλά.
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152. Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα επηινγψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε
ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο. Μία επηινγή είλαη ε ζέζπηζε πξσηνθφιινπ γηα επηκεξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ. ε απηά ελδέρεηαη
λα πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, αιιά πνπ κπνξνχλ λα
αλαιπζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, γηα επηζθφπεζε ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Μηα άιιε ελαιιαθηηθή είλαη ε αλάπηπμε αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαηηζηηθψλ, αλαιπηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηθαλφηεηαο έξεπλαο ζε
εζληθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο κε
μεθάζαξε, πςειήο πνηφηεηαο θαη έγθαηξε αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ, πξνζαξκνζκέλσλ
γηα δηαθνξεηηθφ θνηλφ. Γηα παξάδεηγκα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηερληθά πιηθά είλαη ρξήζηκα
γηα ηνπο εξεπλεηέο, αιιά ηα μεθάζαξα βαζηθά κελχκαηα φζνλ αθνξά ηα κείδνλα
απνηειέζκαηα είλαη επηθνπξηθά γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σα ζρνιεία ζα επσθειεζνχλ
απφ ηελ νινθιεξσκέλε αλαηξνθνδφηεζε, φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο
εμεηάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν (π.ρ. αλά πεδίν εμέηαζεο, αλά κεκνλσκέλε εξψηεζε, αλά ηάμε,
αλά καζεηηθή νκάδα).
153. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο βαζηθψλ
πιεξνθνξηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζηελ μεθάζαξε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
154. πλνςίδνληαο, ρσξίο εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαζίζηαηαη δχζθνινο ν έιεγρνο ηεο
επίδνζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ε κέηξεζε ηεο επίηεπμεο
ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Διιείςεη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγνχληαη
πξνβιήκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη θαζίζηαηαη αθφκε πην
πξνβιεκαηηθφο, ηφζν ν ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη ε αμηνιφγεζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο. Δπίζεο, ε έιιεηςε απηή επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
155. Σν Τπνπξγείν δελ δηαζέηεη έγθπξε βάζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε:
ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
θαη
ηελ απνηίκεζε ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
ηζνλνκία θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ εθρσξνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε.
156. Σν Τπνπξγείν πζηεξεί ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πιήξνπο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη:
ηππνπνηεκέλε εζληθή αμηνιφγεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε
ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή
πεξηθεξεηψλ
ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο καζεηψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
θαη
θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο ζην ζχζηεκα πνπ ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα σο ην πξψην
θξηηήξην πνπ δηακνξθψλεη ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηνλ
επηκεξηζκφ ησλ επζπλψλ.
157. Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεην γηα:
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πξνζδηνξηζκφ νινθιεξσκέλεο ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα βειηίσζε ζε φια ηα
επίπεδα (εθπαηδεπηηθνί, ζρνιείν, δηνίθεζε)
παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ καζεηψλ θαη
κέηξεζε ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ
κέηξεζε ηνπ βαζκνχ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ κεηαξξχζκηζεο θαη βειηίσζε
ηνπ θαζεζηψηνο ινγνδνζίαο
παξνρή κέζσλ ινγνδνζίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηζνλνκία, ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε, ηελ απνδνηηθή απνθέληξσζε θαη ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη
βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ δίθαηεο,
δηαθαλείο θαη μεθάζαξεο ζπλέπεηεο.
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χλνςε πξνηάζεσλ
Βξαρππξφζεζκα
Δπηηάρπλζε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, βάζεη
απνηειεζκάησλ (θαη φρη βάζεη εηζξνήο ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζίαο), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί
ε παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα πξνσζεζεί ε ινγνδνζία ζε φιν ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν πξέπεη:
λα νξγαλψζεη ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έηζη ψζηε ηα
απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη λα
επηθπξψλνληαη θαη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε
λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη πξφγξακκα ηαθηηθήο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
ζρνιηθήο κνλάδαο (γηα παξάδεηγκα, θάζε ηέζζεξα ρξφληα)
λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ: (1) λα επηθπξψλνληαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο, (2) λα αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα λα ηεο παξαρσξεζεί κεγαιχηεξε
απηνλνκία θαη λα αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη (3)
λα θαζηεξσζεί κία βάζε γηα ινγνδνζία ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη δηεπζπληψλ
λα ζπκπεξηιάβεη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: (1) ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηζνλνκία (επίδνζε ησλ καζεηψλ
θαη επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ) (2) ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη
ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (3)
ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ (απφδνζε δηαρείξηζεο πφξσλ), ηελ
απηνξξχζκηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα απηνβειηίσζεο (4) ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ (ηθαλφηεηα ζηνρνζέηεζεο, κειινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εμαζθάιηζεο
απνηειεζκάησλ θαη ζπληνληζκνχ, παξνρήο θηλήηξσλ θαη άληιεζεο ησλ
θαιχηεξσλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο) θαη
λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο: (1)
πξνβιέπνληαο ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ
θαηαξηηζκέλνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο αμηνινγεηέο (2) ζρεδηάδνληαο θαη
παξέρνληαο πξφγξακκα θαηάξηηζεο αμηνινγεηψλ (3) πξνζδηνξίδνληαο ηνλ
αξκφδην θνξέα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη δηαζθαιίδνληαο φηη δηαζέηεη
ηελ απηνλνκία θαη ηα κέζα λα θέξεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο.
Δθθίλεζε, ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ λα
επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη πνπ λα κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο: κεκνλσκέλνη καζεηέο,
ηάμεηο, ζρνιεία, πεξηθέξεηεο θαη ην ζχζηεκα σο ζχλνιν (βι. Πιαίζην I.8). Αξρηθά
βήκαηα πξνο απηφ ην ζθνπφ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ εζληθψλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ
καζεκαηηθψλ, ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο γιψζζαο, γηα ηηο αληίζηνηρεο
βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο
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δηαρείξηζεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηεηακέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάκεημε ησλ
ηειηθψλ ρξεζηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ.

Γπάθημα I.18 Αςηονομία και λογοδοζία ζε ζσολεία ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ, σώπερ ΟΟΑ (2007)

εκείσζε: 1Σν γξάθεκα απεηθνλίδεη ηνλ κέζν φξν θαη ην θάζκα πνπ πεξηιακβάλεη ην 90% ησλ 1.000
ηπραία επηιεγκέλσλ δεηθηψλ.
Πεγή: Gonand, F. θ. ά., (2007), Απφδνζε δεκνζίσλ δαπαλψλ: νξγαλσηηθνί δείθηεο ζηελ πξσηνβάζκηα
θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη Sutherland D. θ. ά., (2007), Γείθηεο επίδνζεο δεκνζίσλ δαπαλψλ
γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηελ κειέηε ΟΟΑ
(2009α).
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Μεζνπξφζεζκα
158. Δπέθηαζε ηεο ηππνπνηεκέλεο εζληθήο αμηνιφγεζεο:
Γεκηνπξγία θεληξηθήο «ηξάπεδαο ζεκάησλ» ηελ νπνία κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαη ε νπνία λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε
ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπγθξίζηκα ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ηα
νπνία λα πξνζκεηξψληαη ζηε βαζκνινγία ησλ κεκνλσκέλσλ καζεηψλ (απφ
20% έσο 30%).
Παξνρή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
δαζθάισλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηακνξθσηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ αζξνηζηηθέο
αμηνινγήζεηο, επζπγξακκηζκέλεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα
ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζα βαζκνινγνχλ
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αμηνιφγεζεο, φπσο αμηνιφγεζε εξγαζηψλ θαη
αμηνιφγεζε βάζεη θαθέινπ.
159. Υξήζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα αμηνινγεί ζπγθξηηηθά ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ, ηεο ηάμεο, ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά.
160. Αλάπηπμε ελφο ζηαζεξνχ, αμηφπηζηνπ θαη πξαθηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο
εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ελφο πιήξσο αλαπηπγκέλνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο (βι. Πιαίζην
I.9).
Παξνρή ηεο εμνπζίαο θαη ησλ κέζσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα λα
αλαιάβεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δμέηαζε ηνπ ελδερφκελνπ ρξήζεο εμσηεξηθήο παξέκβαζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ
έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε, ζπλδεδεκέλεο
κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε (γηα παξάδεηγκα, κέζσ αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο, επζπγξακκηζκέλνπ κε ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ ζρνιείνπ, εη
δπλαηφλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ
ζρνιείνπ).
Έκθαζε ζηηο ζπλέπεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζηαδηνδξνκία
ηνπο θαη ελδερφκελε αληακνηβή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί
αληηκεησπίδνπλ ηηο αμηνινγήζεηο κε ζνβαξφηεηα.
Υξήζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνληαη νη πην
εξγαηηθνί θαη ηθαλνί εθπαηδεπηηθνί θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη αληακείβνληαη δίθαηα.
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Πλαίςιο I.9 Μακιματα από τθν Πορτογαλία αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ ςχολείων και
εκπαιδευτικών
Ζ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνδείρζεθε πνιχ επθνιφηεξε ζηελ
εθαξκνγή ηεο απφ ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ. Ζ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν εθθίλεζεο, αιιά κηα ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε γηα λα
είλαη ζπλεπήο πξέπεη λα επηθπξψλεηαη απφ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα
ζρνιεία λα απνδέρνληαη ηα θξηηήξηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα
ησλ αμηνινγεηψλ.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ αμηνινγεηψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν εάλ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζπκθσλία, φζνλ αθνξά
ηελ ηθαλφηεηα ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηα θξηηήξηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αμηνιφγεζεο. Μηα
καθξνρξφληα δηαπξαγκάηεπζε ελδέρεηαη λα είλαη πξνηηκφηεξε απφ κηα πην δπλακηθή
εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα δε εάλ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί
αμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξέπεη λα δηαδνζεί ε άπνςε φηη πξψηηζηνο ζηφρνο ηεο
αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε, κέζσ πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Οη
ζπλέπεηεο γηα πξφνδν ηεο ζηαδηνδξνκίαο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ππνπξντφλ ηεο αμηνιφγεζεο
γηα βειηίσζε.
Ζ αδπλακία εμαζθάιηζεο ηεο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
δπζρέξαλε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Πνξηνγαιία. Σν ζχζηεκα δελ πξέπεη λα
εμαξηάηαη απφ ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ησλ κεκνλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
(γηα παξάδεηγκα κέζσ απηναμηνιφγεζεο). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα είλαη
εθηεζεηκέλν ζε αηνκηθέο ή νξγαλσκέλεο κνξθέο αληίζηαζεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα ζέζνπλ
ζε θίλδπλν ηελ πξνζπάζεηα ζπλνιηθά.
Santiago, P. θ. ά. (2009).

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ
161. Ζ δηαηήξεζε κηαο ηδηαίηεξα θεληξηθήο δνκήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα απνηειεί κείδνλ εκπφδην γηα βειηησκέλε
απνδνηηθφηεηα θαη πςειέο επηδφζεηο. Οπζηαζηηθά, ε δνκή παξέρεη ειάρηζηα θίλεηξα ζε θάζε
επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο –ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ δηεπζπληή, ηνπο δεκνηηθνχο θαη
πεξηθεξεηαθνχο ιεηηνπξγνχο ή δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ – πξνθεηκέλνπ λα
αλαιάβνπλ ηελ επζχλε έηζη ψζηε λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε (Γξάθεκα I.18 θαη Πίλαθαο I.9). Ζ λννηξνπία πνπ
δηέπεη φιν ζχζηεκα είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ζηελά νξηνζεηεκέλνπο
θεληξηθνχο θαλφλεο ή λα εθηειεζηεί κηα ζηελά θαζνξηζκέλε εξγαζία, θαη φρη λα απνδνζνχλ
επζχλεο ζρεηηθά κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο ή λα ππάξμεη ζπλεηζθνξά ζηελ επίηεπμε ελφο
επξχηεξνπ ζηφρνπ, φπσο ε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ή ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ή πεξηθέξεηαο. Διιείςεη ζηφρσλ, θξηηεξίσλ αλαθνξάο ή ηξφπσλ
αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο ζε θάζε βαζκίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ
ππάξρεη ηξφπνο λα απνδνζνχλ επζχλεο ζε άηνκα.
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162. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα ζηελ
Δπξψπε. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θαη νη ρψξεο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην
πξφγξακκα PISA, έρνπλ απνθεληξψζεη ηελ επζχλε θαη ηε ινγνδνζία γηα ηε κάζεζε ησλ
καζεηψλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, έρνπλ επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ξφινπο ζε θάζε
βαζκίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη άιιαμαλ
ηνλ ξφιν ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη πιένλ αληί λα επηβάιινπλ ηε ζπκκφξθσζε κε
ζπγθεληξσηηθνχο θαλφλεο, εγνχληαη ηεο βειηίσζεο, εληζρχνληαο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεσξψληαο ην ζχζηεκα ζπλνιηθά ππεχζπλν γηα ηελ επίδνζε.
Σέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο δελ έρνπλ ιάβεη ρψξα αθφκα ζηελ Διιάδα.

Πίνακαρ 9 Βαθμόρ λήτηρ αποθάζευν ζσολικήρ πολιηικήρ, σώπερ ΟΟΑ (????)(2003))

εκείσζε: Σα θελά ππνδεηθλχνπλ φηη ην δηνηθεηηθφ επίπεδν δελ έρεη πξσηίζησο αξκνδηφηεηα ιήςεο
απνθάζεσλ.
1. Γηα ην Βέιγην (Γαιιηθή Κνηλφηεηα), ην επαξρηαθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζεκαίλεη θξαηηθφ
επίπεδν γηα ην 61% ησλ ζρνιείσλ, επαξρηαθφ επίπεδν γηα ην 21% θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ην 18%.
2. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Πεγή: ΟΟΑ (2004). Education at a glance [Ζ εθπαίδεπζε κε κηα καηηά]: Γείθηεο ΟΟΑ 2004,
ΟΟΑ, Παξίζη, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα www.oecd.org/edu/eag2004.
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163. ε κεγάιν βαζκφ, ε ζπγθεληξσηηθή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε εθπαηδεπηηθή δνκή απνξξέεη
απφ ηε ζπλνιηθή εζληθή θξαηηθή δνκή ηεο Διιάδαο. Παξαδνζηαθά, πξφθεηηαη γηα δνκή κε
έληνλα θεληξηθφ έιεγρν, πνπ επηβάιιεηαη ελ κέξεη απφ ηε δπζθνιία εμαζθάιηζεο ζπλνρήο θαη
δηαηήξεζεο πνιηηηθνχ ειέγρνπ ζε επξέσο δηαζθνξπηζκέλεο κηθξέο θνηλφηεηεο θαη λεζηά. Σν
Τπνπξγείν Παηδείαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ πνπ θαζηεξψλνληαη απφ
ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ.
164. Δπηπιένλ απηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ, νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ απνηεινχλ
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιινπ
ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ, είλαη επίζεο ζπγθεληξσκέλεο ζε θεληξηθφ επίπεδν.
Ζ επζχλε γηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο – πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνπνζέηεζε
δαζθάισλ, δεκηνπξγία θαη δηαλνκή καζεηηθψλ ζπγγξακκάησλ θ.ιπ. – δηακνηξάδεηαη κεηαμχ
ρσξηζηψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θάζε κία απφ απηέο ηηο κνλάδεο δηαζέηεη θάζεηεο
ζπλδέζεηο ηχπνπ «ζηιφ» κε ηηο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο πεξηθέξεηεο, ηηο λνκαξρίεο, ηα
γξαθεία θαη ηα ζρνιεία. Ζ αξκνδηφηεηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά
έμνδα, φπσο ε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ε κεηαθνξά καζεηψλ, αλαηίζεηαη ζε δήκνπο,
ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη φρη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Απηφ
δπζρεξαίλεη ηε ζπλνρή.

165. Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο δηαηξείηαη ζε πέληε επίπεδα (βι.
Γξάθεκα I.19): ζρνιηθή κνλάδα, γξαθεία εθπαίδεπζεο (ζε επίπεδν δήκσλ θαη θνηλνηήησλ),
δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο (λνκαξρηαθφ επίπεδν), πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο, θαη
θεληξηθή ππεξεζία (ππνπξγείν) κε πνιιέο δηαζθνξπηζκέλεο δνκέο (16.000 ζρνιηθέο κνλάδεο,
116 δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο, 363 γξαθεία εθπαίδεπζεο, 800 ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, θαη
200.000 εθπαηδεπηηθνχο).
166. Μεζνιαβνχλ πνιιά ζηξψκαηα κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ιεηηνπξγία θάζε ζηξψκαηνο παξαδνζηαθά δελ ήηαλ ε ιήςε
απνθάζεσλ αιιά ε δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο ησλ πθηζηακέλσλ κνλάδσλ κε νδεγίεο
θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γελ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ ην θάζε
έλα απφ απηά ηα ζηξψκαηα. Ζ χπαξμή ηνπο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νχηε φζνλ αθνξά
ηελ εηδίθεπζε νχηε ηελ απνθέληξσζε, θαζψο νη αξκνδηφηεηέο ηνπο αιιειεπηθαιχπηνληαη.
167. Οη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο δνκέο είλαη ηδηαίηεξα δπζιεηηνπξγηθέο. Ζ πξνζηηζέκελε
αμία θαη ε εηδηθή ζθαίξα αξκνδηφηεηαο θάζε δηνηθεηηθήο κνλάδαο δελ είλαη μεθάζαξε, θαζψο
θαίλεηαη φηη κάιινλ παξεκπνδίδεηαη παξά δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο βαζηθήο
δνκήο ζην Τπνπξγείν, πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πξέπεη λα ηηο πινπνηήζνπλ. Γελ αληηζηνηρνχλ
ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ ή ζε πξαγκαηηθή απνθέληξσζε. Ο
θαηαθεξκαηηζκφο αξκνδηνηήησλ εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη
δελ βειηηψλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ επζχλε, φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο κεηαμχ απηψλ πνπ
έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε: ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ.
168. Βαζηθή δηαπίζησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA είλαη φηη νη ρψξεο κε ηηο θαιχηεξεο
επηδφζεηο έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ζπγθεληξσηηθά ζε πην απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ζην
πιαίζην ησλ εζληθψλ ηνπο ζηφρσλ, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη ηεο ινγνδνζίαο. Οη ελ
ιφγσ ρψξεο εζηηάδνπλ ζην ζρνιείν σο ηε κνλάδα πνπ πξέπεη λα βειηησζεί: δεκηνπξγία ελφο
νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ θαη επειημίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππφ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία
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ελφο δηεπζπληή ζρνιείνπ θαη ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Αθνινπζεί ζχλνςε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA:
Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο […]
αλαδηνξγάλσζαλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο, έηζη ψζηε νη
επηθεθαιήο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιψλ λα έρνπλ
κεγαιχηεξε επρέξεηα, παξάγνληαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
ζπζηήκαηα ινγνδνζίαο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζρνιηθή
επίδνζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ελ ιφγσ ρψξεο
θαηέιεμαλ φηη νη πξσηνβνπιίεο πνπ θαηεπζχλνληαλ απφ ηελ
θνξπθή πξνο ηε βάζε ηεο ηεξαξρίαο δελ ήηαλ επαξθείο γηα
ηελ επίηεπμε κεηαβνιψλ ζε βάζνο θαη κε δηάξθεηα ζηελ
πξάμε, επεηδή νη κεηαξξπζκίζεηο εζηίαζαλ ζε πξάγκαηα πνπ
απείραλ πνιχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ππξήλα ηεο δηδαζθαιίαο
θαη ηεο κάζεζεο· επεηδή νη κεηαξξπζκίζεηο ζεσξνχζαλ
δεδνκέλν φηη νη εθπαηδεπηηθνί γλψξηδαλ πψο λα θάλνπλ
πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξαλ· επεηδή πνιιέο αληηθξνπφκελεο
κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχζαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα ηαπηφρξνλα ή επεηδή εθπαηδεπηηθνί
θαη ζρνιεία δελ πείζηεθαλ απφ ηε κεηαξξπζκηζηηθή
ζηξαηεγηθή.
Παιαηφηεξα, ηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα είραλ
κεηαηνπίζεη ηελ έκθαζε πξνο ηε βειηίσζε ηεο πξάμεο ηεο
δηδαζθαιίαο, δίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή,
αιιά θαη επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφδνπλ
ζηελ πξάμε λέεο ηδέεο θαη λα καζαίλνπλ απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο, αλαπηχζζνληαο κηα νινθιεξσκέλε
ζηξαηεγηθή θαη δεκηνπξγψληαο πξνζδνθίεο, ηφζν γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη
δηαζθαιίδνληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο
κεηαξξπζκίζεηο (ΟΟΑ, 2010α).
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Γπάθημα I.19 Οπγάνυζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διοίκηζηρ ζσολείυν ππυηοβάθμιαρ και
δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ
ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
Τποςπγείο Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων
Γιοικηηικόρ Σομέαρ Ππωηοβάθμιαρ και
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γενική Γιεύθςνζη Γιοίκηζηρ Ππωηοβάθμιαρ και
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Πποζωπικού Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Πποζωπικού Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Φςζικήρ Αγωγήρ

Γιεύθςνζη Γιοικηηικών Θεμάηων Ππωηοβάθμιαρ και
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Διδικήρ Δκπαίδεςζηρ

Γενική Γιεύθςνζη Γιοικηηικήρ και Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ

Γιεύθςνζη Ηδιωηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Γενική Γιεύθςνζη Δςπωπαϊκών και Γιεθνών Δκπαιδεςηικών
Θεμάηων

Γιεύθςνζη Δπαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού
και Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Γενική Γιεύθςνζη σεδιαζμού

Δνιαίορ Γιοικηηικόρ Σομέαρ Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ

Γενική Γιεύθςνζη Θπηζκεςμάηων

Δνιαίορ Γιοικηηικόρ Σομέαρ Δςπωπαϊκών Πόπων

Διδική Τπηπεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζεων ηος
Τποςπγείος Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ Θπηζκεςμάηων

14 άλλερ Ανεξάπηηηερ Γιεςθύνζειρ και Γπαθεία

ΠΔΡΗΦΔΡΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Κάθε μία από ηιρ 13 Πεπιθέπειερ έσει μία Γιεύθςνζη Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, η οποία
αποηελείηαι από ηα ακόλοςθα ημήμαηα
Δπιζηημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηζη ηηρ
Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Δπιζηημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηζη ηηρ
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Σμήμα Γιοικηηικών Τποθέζεων

Σμήμα Οικονομικών Τποθέζεων

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Κάθε μία από ηιρ 54 νομαπσιακέρ διοικήζειρ αποηελείηαι από ηιρ ακόλοςθερ Γιεςθύνζειρ
Γιεύθςνζη Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Γπαθεία Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ
Γπαθεία Φςζικήρ Αγωγήρ

Γπαθεία Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ
Γπαθεία Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ
Άλλα Γπαθεία και Κένηπα

ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
σολική μονάδα
Γιεςθςνηήρ ζσολικήρ μονάδαρ
Τποδιεςθςνηήρ ζσολικήρ μονάδαρ
ςμβούλιο εκπαιδεςηικών
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Σξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο
169. Σνλ Απξίιην ηνπ 2011, ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε κείδνλα κεηαξξχζκηζε ηεο
δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εζηηάδνληαο ζηνλ ζηφρν «Πξψηα ν Μαζεηήο»,
αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηνλίδεηαη «Πξψηα ε ρνιηθή Μνλάδα». ηφρνο ηεο λέαο δνκήο
είλαη «…φιεο νη κεκνλσκέλεο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ζα έρνπλ έλαλ θαη κνλαδηθφ
ζηφρν: ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θαξδηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο». Όπσο εξκελεχεηαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο,
«… ε πηινηηθή ιεηηνπξγία 801 νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε εληαίν, αλακνξθσκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή δηαθφξσλ καζεκάησλ, δαζθάισλ,
δηδαζθαιία θπζηθήο αγσγήο, μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ζεάηξνπ θαη
πιεξνθνξηθήο έρεη ππνδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ, ελφηεηα κεηαμχ
φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ ζην Νέν ρνιείν θαη εληαίνπο κεραληζκνχο
θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο». Οη κεηαξξπζκίζεηο επηβιήζεθαλ επίζεο θαη απφ ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» ζηε γεληθή δηαθπβέξλεζε, πνπ κείσζαλ
ηνλ αξηζκφ ησλ δήκσλ (νη νπνίνη είραλ αξκνδηφηεηα γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα, ηε κεηαθνξά
καζεηψλ, θ.ιπ.) θαη ελίζρπζαλ ην ξφιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ.
170. Οη κεηαξξπζκίζεηο πεξηιακβάλνπλ:
θαηάξγεζε ησλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο·
ελνπνίεζε ησλ δνκψλ (δηνηθεηηθψλ θαη θαζνδήγεζε – ππνζηήξημε) πνπ
αληηκεησπίδνπλ θνηλά δεηήκαηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ηδηαίηεξα δε ζηα ελλέα ρξφληα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζηεξψλνληαο κία
εληαία εθπαηδεπηηθή ελφηεηα πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο·
νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ, αμηνπνηψληαο
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο (κείσζε ησλ κηζζσκέλσλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ πεξηθεξεηαθά
γξαθεία, ζπζηέγαζε φπνπ είλαη δπλαηφλ, θ.ιπ.)·
αλαδηνξγάλσζε, νξζνινγηθή νξγάλσζε, ελίζρπζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη δεκηνπξγία λέαο, εληαίαο δνκήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
πξφβιεςε γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν (2011-15) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
ήπηα πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο.
171. Ζ κεηαβαηηθή δνκή πνπ ζα εθαξκνζηεί έσο ην 2015 θαη ε λέα δνκή απεηθνλίδνληαη ζηα
Γξαθήκαηα I.20, I.21 θαη I.22 πην θάησ.
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Παξαηεξήζεηο σο πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο
θνπφο θαη ξπζκφο κεηαξξχζκηζεο
172. Οη πξφζθαηα αλαθνηλσζείζεο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ζαθψο μεθάζαξν
πξνζαλαηνιηζκφ πξνο κηα ζεκαληηθή απνθέληξσζε εμνπζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη άιισλ θνξέσλ (ι.ρ. ησλ
λέσλ ηδξπκάησλ). Απφ νξηζκέλεο απφςεηο, νη κεηαξξπζκίζεηο δελ εκβαζχλνπλ σο πξνο ηα
αθφινπζα:
Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ εμαθνινπζεί λα είλαη πεξηνξηζκέλνο, φζνλ
αθνξά ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηαλνκή δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
Ο θεληξηθφο έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη άιισλ δεηεκάησλ παξακέλεη απαξάιιαρηνο, παξφιν πνπ
ζηφρνο είλαη λα απμεζεί ε επειημία ζε φια ηα επίπεδα. Έκθαζε, σζηφζν,
εμαθνινπζεί λα δίδεηαη ζηε «κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε», παξά ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ
ζρνιηθψλ εγεηψλ ζην πιαίζην κηαο θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο, πιαηζίσλ, ινγνδνζία
βάζεη απνηειεζκάησλ θαη παξαθνινχζεζεο.
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο είλαη ππεξβνιηθά βξαδχ. Ζ ππάξρνπζα δνκή ζα
παξακείλεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο σο έρεη, έσο ην 2015. Οπζηαζηηθή αιιαγή
είλαη ζήκεξα απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε ζην ζχζηεκα ηελ ηθαλφηεηα λα
επηηχρεη ηελ απαηηνχκελε ζε βάζνο αιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ
νηθνλνκηθή θξίζε.

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο
173. Ζ κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε ξηδηθή αιιαγή σο πξνο ηε γλψζε, ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ζε θάζε βαζκίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζα
κπνξνχζε λα επηηαρπλζεί κε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα
ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα.
Σνλ θαηξφ πνπ εθπνλήζεθε ε παξνχζα έθζεζε, δελ ππήξραλ ελδείμεηο γηα ηε χπαξμε θάπνηαο
ηέηνηαο νινθιεξσκέλεο πξσηνβνπιίαο (βι. πην πάλσ ελφηεηα ρνιηθή εγεζία).
174. Ίζσο ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα θαζνδεγεζνχλ θαη λα
δηαηεξεζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο κε ηηο εθάζηνηε αιιαγέο ζηε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο. Οη πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαζνδεγνχληαη απφ κηα κηθξή θαη ηθαλή νκάδα
ζπκβνχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε έληνλν ελδηαθέξνλ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιν
θελφ κεηαμχ ηεο ελ ιφγσ εγέηηδαο νκάδαο θαη ηεο κεγάιεο βάζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
πνπ γηα πνιιά ρξφληα απνηεινχζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην δπλακηθφ ηνπ
Τπνπξγείνπ.

Ιθαλφηεηα θαζνδήγεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο
175. Έλα κάζεκα απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ νξκή ηεο κεηαξξχζκηζεο κε
επηηπρία θαη έρνπλ δηαηεξήζεη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα κεηαβνιέο ζηα Τπνπξγεία θαη ηελ
πνιηηηθή εγεζία είλαη φηη έρνπλ ζεζπίζεη θνξείο ξεηά επηθνξηηζκέλνπο κε ηνλ ξφιν ηεο
θαζνδήγεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Όπσο θαη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π) πνπ πξνηείλεηαη ζην 2ν Μέξνο ηεο
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παξνχζαο έθζεζεο, ε κνλάδα πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκβνπιεχεη ην Τπνπξγείν αλαθνξηθά κε ηηο απαηηνχκελεο
πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο αιιά ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε εθαξκνγή πνιηηηθήο θαη φρη ν
ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο (Barber, M., 2010).
176. Ζ ηζηνξία ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα είλαη πνιπεηείο δηαδηθαζίεο
ςήθηζεο λφκσλ θαη εηζαγσγήο κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ φκσο ζπρλά δελ πξνρσξνχλ ζηελ
πινπνίεζε. Ζ αδπλακία ηεο Διιάδαο λα θάλεη ζεκαληηθή πξφνδν φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε
ηεο επίδνζήο ηεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο
δπζθνιίεο ηεο εθαξκνγήο θαινπξναίξεησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
177. Ζ ζέζπηζε κηαο ηέηνηαο κνλάδαο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ Διιάδα. Τπφ ηε
ζπλνιηθή θαζνδήγεζε ηεο πνιηηηθήο απφ ην Τπνπξγείν, έλαο ηέηνηνπ είδνπο θνξέαο:
ζα νξγαλσλφηαλ κε ηξφπν ψζηε λα έρεη αλεμάξηεην θαζεζηψο απφ ηηο άκεζα
πνιηηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε λνκηθή κνξθή
πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ κνλψζεη απφ ηπρφλ αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή εγεζία
ζα δηέζεηε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε εξγαζηαθφ θαζεζηψο φρη άκεζα
ππνθείκελν ζε δηνξηζκφ απφ ην Τπνπξγείν, πνπ ζα επηιέγνληαη βάζεη ηεο
αμηνπηζηίαο πνπ ραίξνπλ απφ έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηεο
εθηελνχο εκπεηξίαο ζηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο
ζα δηέζεηε βαζηθέο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πινπνίεζεο θαη
ζα ήηαλ ππφινγε ζηε Βνπιή, κε ηε ππνβνιή πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ην
ζηάδην ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πινπνίεζεο.
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Γπάθημα I.20 Νέα δομή ηηρ Γιεύθςνζηρ Πεπιθεπειακήρ Δκπαίδεςζηρ, 2011
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Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γπάθημα I.21 Οπγανόγπαμμα Πεπιθεπειακών Γιεςθύνζευν (μεηαβαηική δομή 2011-2015)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Γπάθημα I.22 Οπγανόγπαμμα σολικήρ Μονάδαρ, 2011

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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χλνςε πξνηάζεσλ
Βξαρππξφζεζκα
Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Θέζπηζε κνλάδαο πινπνίεζεο, γηα λα θαζνδεγεί θαη λα επηβιέπεη ηε ζηαδηαθή
πινπνίεζε.
Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θεληξηθψλ δνκψλ πνπ ζήκεξα είλαη αθηεξσκέλε
ζηνπο ειέγρνπο εηζαγσγήο θαη πξνέιεγρνπ.
Δπηηάρπλζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ πξνζθάησλ αλαθνηλσζεηζψλ
δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ θαη ησλ ηξφπσλ επαλαζρεδηαζκνχ ζην ζχζηεκα (ηπρφλ
πξνζπάζεηα λα γίλνπλ φια ακέζσο δελ ζα θαηαιήμεη ζε απνηέιεζκα ή ζα θαηαιήμεη
ζην κνληέιν «one-size-fits-all»).
Θέζπηζε ζπκθσληψλ επίδνζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο.
Γηαθνξνπνίεζε ιχζεσλ βάζεη δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ηθαλφηεηα πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ:
Αζηηθά θέληξα έλαληη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ
Οιηγνζέζηα ζρνιεία θαη ζρνιηθέο ελφηεηεο, έλαληη νινθιεξσκέλσλ
πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ

Μεζνπξφζεζκα
178. Απνθέληξσζε ηεο αξκνδηφηεηαο δηαρείξηζεο νινθιεξσκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνγξάκκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη επελδχζεσλ ζε
νιφθιεξν ην ζχζηεκα βάζεη επίδνζεο ζην πιαίζην ηεο ινγνδνζίαο θαη παξαθνινχζεζεο,
θαηφπηλ ειέγρνπ βάζεη απνηειεζκάησλ, απφ ζρνιηθή κνλάδα ζε πεξηθέξεηα, ζην Τπνπξγείν
Παηδείαο. Δλζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξά ηελ παηδεία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ).
Μεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο δηαρείξηζεο πξνυπνινγηζκψλ ζηνπο άκεζα
πξντζηακέλνπο.
Αλάζεζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηεο επζχλεο νπζηαζηηθήο βειηίσζεο ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα.
Αλαδήηεζε ζεκαληηθά εθηελέζηεξνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο απφ
φηη πεξηγξάθεηαη ζηηο πξφζθαηεο πξνηάζεηο, αληιψληαο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (ΟΟΑ, 2008α).
179. Μεηαηφπηζε απφ ην ηξέρνλ ζχζηεκα θαηαλνκήο πφξσλ ζε εθάπαμ επηρνξεγήζεηο πνπ
θαηαλέκνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο βάζεη ηεο αξρήο «ηα ρξήκαηα αθνινπζνχλ ην καζεηή»,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, επειημία ζηηο πεξηθέξεηεο λα θαηαλέκνπλ ηνπο πφξνπο βάζεη απνηειεζκάησλ
θαη ινγνδνζία βάζεη επίδνζεο.
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Δηζαγσγή
Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
1. Ζ Διιάδα πζηεξεί ζε ζρέζε κε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ ζηελ πινπνίεζε
ζεκειησδψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζήο ηεο. Καηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, ε Διιάδα έρεη θάλεη ειάρηζηα
βήκαηα ελψ άιιεο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηα παξαθάησ:
Θέζπηζε καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρνπο θαη θξηηήξηα αλαθνξάο ψζηε
λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. ηελ Δπξψπε απηέο νη αιιαγέο πξνσζνχληαη απφ ηελ ηξαηεγηθή ηεο
Ληζαβφλαο θαη ηελ Αηδέληα Δθζπγρξνληζκνχ γηα Παλεπηζηήκηα: Δθπαίδεπζε,
Έξεπλα θαη Καηλνηνκία θαη
ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ηελ νηθνλνκία πνπ ζηφρν έρνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ απμεκέλε επειημία θαη αληαπνθξηζηκφηεηα έλαληη ησλ εζληθψλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζεκαληηθψλ
πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη ππνζηεί ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (ΟΟΑ 2008β·
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008α).
2. Ζ Διιάδα πζηεξεί επίζεο ζε ζρέζε κε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ σο πξνο ηα
ζηνηρεία θαηλνηνκίαο: ηελ αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηέρεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο έξεπλαο. Μαθξνπξφζεζκα, ε αλάπηπμε απηψλ
ησλ ζηνηρείσλ είλαη ν πην ζεκαληηθφο δξφκνο γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλζξσπίλσλ πφξσλ, είλαη θξίζηκν κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
Διιάδαο ζε παγθφζκην επίπεδν.
Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν
3. Ζ αλαινγία πιεζπζκνχ ειηθίαο 25-34 εηψλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ αλψηεξε
δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πςειφηεξε απ’ φηη ζε κεγαιχηεξεο
ειηθηαθέο θαηεγνξίεο (Γξάθεκα ΗΗ.1), αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δείθηεο πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη κεγάιε ζρέζε κε ην θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα κηαο ρψξαο, ζπλερίδεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ησλ 19 θαη ηνπ
ΟΟΑ (Γξάθεκα ΗΗ.2)
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Γπάθημα II.1 Πληθςζμόρ με ηοςλάσιζηον ανώηεπη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη (2008)

Πεγή: ΟΟΑ (2010γ), Γηάγξακκα A1.2α.
Γπάθημα II.2 Πληθςζμόρ με ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη (2008)

Πεγή: ΟΟΑ (2010γ), Πίλαθαο A1.3α.

Δξεπλεηηθφ έξγν
4. Παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην εξεπλεηηθφ έξγν ζηα ηδξχκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη ζρεηηθά ρακειφ γηα ηα δηεζλή πξφηππα.
Οη ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο απμήζεθαλ απφ ιηγφηεξεο απφ 3.000 ην 1993 ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 10.000 ην 2008 (Γξάθεκα ΗΗ.3).
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Γπάθημα II.3 Δπεςνηηικό έπγο ηηρ ελληνικήρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν
επεςνηηικών κένηπυν (1993-2008)
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Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,.

5. Οη ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, απνηειψληαο πνζνζηφ ησλ δεκνζηεχζεσλ
ΟΟΑ θαη ΔΔ, απμήζεθαλ απφ ιηγφηεξν απφ 0,5% and 1,2%, αληηζηνίρσο ην 1993 ζε
πεξηζζφηεξν απφ 1,2% θαη 2,5% αληηζηνίρσο ην 2008 (αρίλε, Δ. θ.ά., 2010).
Μείδνλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα
6. Μέζσ βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ ελεξγεηψλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ
αξθεηά δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:
Σν ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ απνθνίησλ αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
εηζέξρεηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ηα ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά
νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή θνηηεηψλ
αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηελ αλψηεξε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΣΔΗ) θαη
αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ΑΔΗ·
ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξψλ ηκεκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πηπρίσλ ζηα
νπνία εγγξάθνληαη ιίγνη θνηηεηέο θαη απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ εμίζνπ ιίγνη·
ην νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δπζδηάθξηην φξην αλάκεζα ζηελ απνζηνιή ησλ
παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ΣΔΗ·
ε απνπζία επζπγξάκκηζεο ησλ ζθνπψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (εηδηθά ησλ
ΣΔΗ) κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο·
ε αλαπνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ πνπ
πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ επίκνλε παξνπζία ηδηαίηεξα μεπεξαζκέλσλ κνληέισλ
ζπγθεληξσηηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ξπζκηζηηθψλ ειέγρσλ φζν θαη απφ ηε
δπζιεηηνπξγηθή εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε θαη δπζιεηηνπξγηθέο δηαρεηξηζηηθέο
δνκέο·
νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ παξέρνπλ πεξηνξηζκέλα θίλεηξα γηα βειηησκέλε
επίδνζε θαη απφδνζε θαζψο θαη απφθξηζε ησλ ηδξπκάησλ ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο
πξνηεξαηφηεηεο·
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ε απνπζία ηθαλφηεηαο θαζνδήγεζεο, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη φηη ζα κπνξεί λα
απνδνζεί επζχλε ζηα κεκνλσκέλα ηδξχκαηα αιιά θαη ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο θαη ηελ
κνξθή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο βαζηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ·
ηα αλεπαξθή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε θαη
ηε ινγνδνζία ησλ ηδξπκάησλ θαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή εγεζία θαη θαζνδήγεζε· ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη
ηα ρακειά επίπεδα κε-θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
πεξηνξηζκέλνπ θφζηνπο πνπ βαξχλεη ηνπο θνηηεηέο, ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ
πνπ ζέηεη ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε.
Σξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο
7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε Διιάδα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα
λα αληηκεησπίζεη θάπνηα απφ απηά ηα δεηήκαηα. Μεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
πεξηιακβάλνληαη:
Ζ θαζηέξσζε ηεο Διιεληθήο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε (Νφκνο 3374/2005)· θαη
ε ςήθηζε ελφο λένπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε (3549/2007), ν
νπνίνο επηθέξεη αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηε ινγνδνζία, ηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ απηνλνκία. Ο λφκνο πεξηειάκβαλε κηα
δπλεηηθά θαζνξηζηηθή πξφβιεςε γηα έλα λέν κνληέιν θαηαλνκήο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο. Ο λφκνο επηβάιιεη ζηα ηδξχκαηα λα θαηαξηίζνπλ έλα ηεηξαεηέο
ζρέδην αλάπηπμεο πνπ λα θαιχπηεη φια ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, ηα αθαδεκατθά θαη
νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ζρέδηα γηα αλάπηπμε θαη επελδχζεηο θαζψο θαη ζρεδηαζκφ
γηα εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο εθηφο απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ. Ο λφκνο δίλεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ εμνπζία λα κελ
εγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ ηδξχκαηνο αλ ην ίδξπκα δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Διιεληθήο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε.
8. Ζ ζεκεξηλή Κπβέξλεζε έρεη θάλεη θαη άιια βήκαηα πξνο άιιεο κεηαξξπζκίζεηο. Σν
ζεκαληηθφηεξν είλαη έλα πξνζρέδην λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε πνπ ζα
επέθεξε ζεκαληηθή πξφνδν σο πξνο ηελ απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
(ΑΔΗ), ζα βειηίσλε ηελ εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε θαη ελδπλάκσλε ηε δεκφζηα
ινγνδνζία. Οη βαζηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ζα νδεγνχζαλ ζε:
αχμεζε ηεο ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο ησλ ηδξπκάησλ, απαιιάζζνληαο ηα
απφ θάπνηνπο απφ ηνπο ζπγθεληξσηηθνχο ξπζκηζηηθνχο ειέγρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο έθζεζεο)·
ελδπλάκσζε ηεο εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο θαη
ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ ζε επξχηεξεο αθαδεκατθέο κνλάδεο.
9. Ζ Κπβέξλεζε επηδηψθεη επίζεο αιιαγέο εληφο ηνπ ηξέρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ:
βειηίσζε
ησλ
δεδνκέλσλ
ζην
ζχζηεκα
αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εγγξαθέο θνηηεηψλ, ηνπο
απνθνίηνπο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ηδξχκαηνο·

92

αλάπηπμε ελφο κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο είρε εγθξηζεί απφ ηνλ λφκν ηνπ
2007 γηα ηεηξαεηείο ζπκθσλίεο αιιά δελ είρε πνηέ πινπνηεζεί πιήξσο·
ζεκαληηθά βήκαηα γηα λα πξνθιεζεί θιείζηκν ή ζπγρψλεπζε κηθξφηεξσλ
ηκεκάησλ, εηδηθά ησλ ΣΔΗ, αλαζηέιινληαο ηηο εγγξαθέο θνηηεηψλ ζηα ηκήκαηα
απηά γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12.
10. Θα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζε επφκελα θεθάιαηα ηεο
παξνχζαο έθζεζεο.
11. Σέινο, δχν λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ ην 2010 έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: έλαο λένο λφκνο γηα ηελ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε (2879/2010) θαη
λφκνο πνπ θαζηεξψλεη έλα Πιαίζην Δζληθψλ Πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην
Πξνζφλησλ (3879/2010). Ακθφηεξνη λφκνη είλαη ζηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο. Αλ θαη δελ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαη νη δχν κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε κεηάβαζε ηεο λενιαίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε ηζρπξφηεξνπο
δεζκνχο αλάκεζα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εηδηθά ησλ ΣΔΗ, κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
εξγαζηαθέο αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
Τςειά πνζνζηά εηζαγσγήο αιιά ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά νινθιήξσζεο ζπνπδψλ
Σάζεηο εγγξαθψλ
12. Καηά ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, ε Διιάδα βίσζε κηα εληππσζηαθή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ
εγγξαθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ
αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απμήζεθε θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δίλνπλ
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Ζ δήηεζε γηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη απμεζεί, φπσο θαίλεηαη
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ δίλνπλ ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο αιιά θαη ν πξαγκαηηθφο
αξηζκφο εθείλσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα θάζε ρξνληά, θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο. Σν Τπνπξγείν θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ζέζε θαη
ηα ηκήκαηα ζηα νπνία εηζάγνληαη (εληφο ηνπ numerus clausus πνπ νξίδεη ην Τπνπξγείν).
πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ λέσλ εηζαθηέσλ ζην ζχζηεκα θάζε ρξφλν νξίδεηαη κε Τπνπξγηθή
Απφθαζε, φρη άκεζα απφ ηε δήηεζε θνηηεηψλ.
13. Σα πνζνζηά εγγξαθψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά απφ ην 1999 έσο ην 2005 θαη έρνπλ
ζηαζεξνπνηεζεί θαη κεησζεί ειαθξψο απφ ηφηε (Γξάθεκα ΗΗ.4)
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Γπάθημα II.4 Μεικηό ποζοζηό εγγπαθών, ISCED 5 και 6, 1999 έυρ 2007
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Πεγή: ΟΤΝΔΚΟ (2011), Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο. http://stats.uis.unesco.org
εκείσζε: Σν κεηθηφ πνζνζηφ εγγξαθψλ νξίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
επίπεδν εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ επίζεκνπ πιεζπζκνχ ζε ζρνιηθή ειηθία πνπ
αληηζηνηρεί ζην ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο εληφο κηαο δεδνκέλεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γηα ην επίπεδν ηεο
ηξηηνβάζκηαο, ν πιεζπζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληάζζεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ πέληε εηψλ πνπ έπνληαη ηεο
απνθνίηεζεο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

14. Σν 2007, ην ηειεπηαίν έηνο γηα ην νπνίν δφζεθαλ ζηνηρεία ζηελ ΟΤΝΔΚΟ, ε Διιάδα
είρε έλα απφ ηα πςειφηεξν πνζνζηά εγγξαθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλά 100.000
άηνκα πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ νπζία ζηνλ θφζκν. Ο Πίλαθαο ΗΗ. 1 δείρλεη ηηο
εγγξαθέο αλά 100.000 άηνκα πιεζπζκνχ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Δλψ νη άιιεο ρψξεο
παξνπζίαζαλ κηθξέο απμήζεηο (θαη κεξηθέο κεηψζεηο) θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2007, ε Διιάδα
παξνπζίαζε αχμεζε 52,5%.
Πίνακαρ II.1 Δγγπαθέρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη ανά 100.000 άηομα πληθςζμού
1999

2007

Ποςοςτό
αφξθςθ

Φινλανδία

5147

5920

15,0%

Ελλάδα

3591

5478

52,5%

Νορβθγία

4260

4671

9,6%

Σουθδία

3818

4577

19,9%

Ιρλανδία

4089

4440

8,6%

Δανία

3617

4315

19,3%

Ιςπανία

4514

4081

-9,6%

Ηνωμζνο Βαςίλειο

3587

3928

9,5%

Βζλγιο

3498

3781

8,1%

Ολλανδία

3006

3627

20,7%

Γαλλία

3464

3576

3,2%

Πορτογαλία

3545

3481

-1,8%

Ιταλία

3180

3476

9,3%

Αυςτρία

3197

3172

-0,8%

Πεγή: ΟΤΝΔΚΟ (2011), Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο;. http://stats.vis,unesco.org
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15. Σα πνζνζηά εηζφδνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ελψ αθνινχζεζαλ ζηαζεξή
πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα (ρήκαηα II.5 θαη II.6). Καη πάιη, νη δηαθπκάλζεηο είλαη
πηζαλφηεξν φηη αληηθαηνπηξίδνπλ ζηνρεπκέλεο απνθάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο παξά αιιαγέο ζηε
δήηεζε.
σήμα II.5 ημανηικέρ αςξήζειρ ζηα ποζοζηά ειζόδος ζηα πανεπιζηήμια

εκείσζε: Σα πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Σχπνπ-Α (ISCED 5A) βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ζεσξία θαη
έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξάζρνπλ επαξθή πξνζφληα γηα είζνδν ζε πξνεγκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη
επαγγέικαηα κε πςειέο απαηηήζεηο πξνζφλησλ, φπσο ηαηξηθή, νδνληηαηξηθή ή αξρηηεθηνληθή. Έρνπλ κηα ειάρηζηε
ζσξεπηηθή δηάξθεηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν) αληίζηνηρε ησλ ηξηψλ εηψλ πιήξνπο
παξαθνινχζεζεο, αλ θαη ζπλήζσο δηαξθνχλ ηέζζεξα ή πεξηζζφηεξα ρξφληα.

Πεγή: ΟΟΑ (2010γ).
σήμα II.6 Ποζοζηά ειζόδος ζε μη πανεπιζηημιακά ηπιηοβάθμια ππογπάμμαηα

εκείσζε: Σα πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο Σχπνπ-Β (ISCED 5B) είλαη ζπλήζσο ζπληνκφηεξεο
δηάξθεηαο απ’ φηη εθείλα Σχπνπ-Α θαη επηθεληξψλνληαη ζε πξαθηηθέο, ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο
ηθαλφηεηεο γηα άκεζε είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλ θαη ίζσο θαιχπηνληαη νξηζκέλα ζεσξεηηθά
ζέκαηα ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Έρνπλ ειάρηζηε δηάξθεηα 2 εηψλ πιήξνπο παξαθνινχζεζεο
αληίζηνηρεο ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ.
Πεγή: ΟΟΑ (2010γ).
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16. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ εγγξαθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη ηψξα ζηα
ΣΔΗ. Σν πνζνζηφ αχμεζεο ήηαλ ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην 2005 έσο ην 2009, κεηψλνληαο
έηζη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηνκείο (Γξάθεκα ΗΗ.7). Όπσο ζεκεηψλεηαη παξαθάησ,
αχμεζε πνζνζηνχ εγγξαθψλ ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην θφζηνο.
Γπάθημα II.7 Σάζειρ εγγπαθών ανά ηομέα, 2005-2009

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ηαλνπάξηνο 2011.

17. Ζ έιιεηςε αθξίβεηαο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο εγγξαθέο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη άιιεο βαζηθέο παξακέηξνη ηνπ ηνκέα απνηεινχλ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ
αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ
δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ ΑΔΗ λα επηβιέπνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην ζχζηεκα.
Σν Τπνπξγείν έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο αμηφπηζηνπ
ζπλφινπ δεδνκέλσλ γηα ην ζχζηεκα. Όπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ε δηαηήξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πξέπεη λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κειινληηθή πνιηηηθή
αλάπηπμεο θαη ινγνδνζίαο. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
παξαλνήζεηο αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ελεξγνί εγγεγξακκέλνη. Δπεηδή δελ
ππάξρεη νπζηαζηηθά θίλεηξν γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θνηηεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο ελψ νη απαηηήζεηο γηα παξαθνινχζεζε ή γηα εμεηάζεηο, εάλ ππάξρνπλ, είλαη
επίζεο πεξηνξηζκέλεο, ρηιηάδεο καζεηέο παξακέλνπλ ηερληθά «εγγεγξακκέλνη» αιιά
νπζηαζηηθά δελ παξαθνινπζνχλ. Ζ παξαθνινχζεζε ζηα ΣΔΗ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ αλάιπζε
ηνπ Τπνπξγείνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν πεξίπνπ 240.000 θνηηεηέο είλαη ελεξγνί
(ελεξγά εγγεγξακκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ 350.000 πνπ είλαη
ηερληθά εγγεγξακκέλνη). Σν θξηηήξην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ήηαλ ν αξηζκφο ησλ
θνηηεηψλ πνπ έρεη ππνβάιιεη δήισζε γηα λα ιάβεη ηα δσξεάλ εθπαηδεπηηθά ζπγγξάκκαηα.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην Τπνπξγείν ρξεζηκνπνηεί ηψξα απηά ηα δεδνκέλα γηα λα
θαζνξίζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ελεξγνί ζηα ηκήκαηα.
Απηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα ηκήκαηα θαη ζε
εθείλνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη θαη ελεξγνί, εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
δεδνκέλσλ πνπ δφζεθαλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηεζλείο
ζπγθξίζεηο φπσο εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα κεηθηά πνζνζηά
εγγξαθψλ.
Δηζαγσγέο θνηηεηψλ, ηνπνζέηεζε θαη κεηεγγξαθέο
18. Σν Τπνπξγείν ειέγρεη ζηελά ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζε
ηκήκαηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ (βι. Πιαίζην ΗΗ.1). Σν Τπνπξγείν θαζνξίδεη ηνλ ζπλνιηθφ κέγηζην
αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ εθείλνπο
πνπ είλαη επηιέμηκνη (π.ρ. εθφζνλ έρνπλ δψζεη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη πιεξνχλ άιια
θξηηήξηα). Καζνξίδεη επίζεο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ (numerus clausus) ζε θάζε
ηκήκα (φρη ίδξπκα). Δθηηκάηαη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ πνπ εηζήρζε ην αθαδεκατθφ
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έηνο 2010-11 ήηαλ πνιχ θνληά ζηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ 2010. Δληνχηνηο, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζήρζεζαλ πεξηιακβάλεη
καζεηέο πνπ επέιεμαλ λα μαλαδψζνπλ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ειπίδνληαο γηα κηα ζέζε ζε
παλεπηζηήκην ηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ζην νπνίν είραλ γίλεη δεθηνί ηνλ
πεξαζκέλν ρξφλν. Δθηηκάηαη φηη ην 15% ησλ 18ρξνλσλ μαλαδίλεη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θάζε
ρξφλν. Σν Τπνπξγείν απνθαζίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ εηζαθηέσλ βάζεη ησλ βαζκνινγηψλ
θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηψλ. Γηα πξψηε θνξά, ην Τπνπξγείν δελ ελέθξηλε ζέζεηο ζε
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ.
Δπίζεο, θάπνηα ηκήκαηα ίζσο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ δηαζέζηκσλ
ζέζεσλ θαη ζηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ ηειηθά εγγξάθνληαη.
19. Μηα αλάιπζε βαζκνινγηψλ θνηηεηψλ πνπ πέξαζαλ ζηα παλεπηζηήκηα ην 2010
απνθαιχπηεη ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζε επίπεδν βαζκνινγίαο κεηαμχ ηκεκάησλ: αλά ηνκέα,
ίδξπκα θαη επηζηεκνληθφ θιάδν. Όπσο είλαη αλακελφκελν, νη καζεηέο πνπ πεξλνχλ ζηα
ηκήκαηα ησλ πην αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ Αζήλα, έρνπλ ηηο πςειφηεξεο
βαζκνινγίεο. Δληφο ελφο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, νη κέζεο βαζκνινγίεο πνηθίιινπλ επξέσο
απφ ην έλα παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ ζην άιιν: νξηζκέλα πξνζειθχνπλ καζεηέο κε πςειή
βαζκνινγία ελψ άιια έρνπλ θνηηεηέο κε αξθεηά ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο (θαη εχινγα, πνιχ
ρακειφηεξα επίπεδα πξνεηνηκαζίαο γηα ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) (Τπνπξγείν
Παηδείαο,
Γηά
βίνπ
Μάζεζεο
θαη
Θξεζθεπκάησλ,
http://www.ypepth.gr/efarmoges/baseis.php).
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Πιαίζην II.1: Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο γηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζηελ Αλψηεξε Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε
Οη ππνςήθηνη γηα ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ) θαη ηελ Αλψηαηε ρνιή
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ) πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη
επηηπρψο ηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπνπδέο ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην (ΓEΛ), ηα Σερληθά
Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ) ή ηελ Δθθιεζηαζηηθή ρνιή, θαη πξέπεη λα έρνπλ
επηηχρεη ζηηο Παλειιήληεο Δηζαγσγηθέο Δμεηάζεηο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε
πεξίπησζε. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εηζάγνληαη ζηα ΣΔΗ ηεξείηαη ε αξρή ηνπ numerus
clausus θαη νξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζηελ Αλψηεξε Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε
Ζ εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
φηη σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ απνθνίησλ πνπ γίλνληαη δεθηνί βαζίδεηαη ζηνπο
βαζκνχο ηφζν ησλ γξαπηψλ φζν θαη ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ ζην
ηειεπηαίν έηνο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓEΛ). Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθνηλψλεηαη ν ηειηθφο
βαζκφο, φζνη θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κεραλνγξαθεκέλε
δήισζε φπνπ δειψλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηα
ηκήκαηα ζηα νπνία ζέινπλ λα εηζαρζνχλ. Ζ επηηπρία ησλ ππνςεθίσλ θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζε
έλα ηκήκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ: i) ηε
βαζκνινγία πνπ έιαβαλ ii) ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζεκείσζαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηα
ηκήκαηα θαη iii) ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζε θάζε ηκήκα. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
εηζαθηέσλ ζε θάζε παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα ηεξείηαη ε αξρή ηνπ numerus clausus θαη
θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα μαλαδψζνπλ παλειιήληεο εμεηάζεηο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα γηα λα
βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ κηα ζέζε ζε έλα
ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πςειφηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.
Πεγή: Δπξπδίθε (2009), Οξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: Διιάδα.

Μεηεγγξαθέο
20. Μηα επηπιένλ επηπινθή δεκηνπξγείηαη απφ ηε ξχζκηζε ε νπνία επηηξέπεη ζε νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο θνηηεηψλ λα κεηεγγξαθνχλ απφ ην ηκήκα ζην νπνίν αξρηθά πέξαζαλ ζε έλα άιιν
ηνπ ηδίνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. Σν πην ζχλεζεο είλαη νη καζεηέο πνπ πεξλνχλ ζε ηκήκαηα
ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο λα δεηνχλ κεηεγγξαθή ζε
κεγαιχηεξεο, κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Αζήλα ή Θεζζαινλίθε). Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο
ζηηο νπνίεο επηηξέπνληαη νη κεηεγγξαθέο πνηθίιινπλ απφ ζεσξεηηθά εχινγεο θαηεγνξίεο
θνηηεηψλ κε ζέκαηα πγείαο ζε πην αζπλήζηζηεο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ, φπσο απφ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηεο (κε ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά). Ζ ηξέρνπζα πνιηηηθή γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
2010-11 νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο επηπιένλ ησλ ήδε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ
ηζνλνκίαο θαη δηαθάλεηαο. Απφ πιεπξάο απνδνηηθφηεηαο, ε πνιηηηθή απηή ππνλνκεχεη ηνλ
ζρεδηαζκφ πνπ απαηηείηαη ηφζν γηα ην ηκήκα πνπ ζηέιλεη θνηηεηέο φζν θαη γηα εθείλν πνπ
ηνπο ππνδέρεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ην ηκήκα πνπ ζηέιλεη ηνπο θνηηεηέο κπνξεί λα είρε
ζρεδηάζεη λα ππνδερζεί 80 θνηηεηέο θαη λα εκθαλίζηεθαλ κφλν νη 50 γηαηί νη ππφινηπνη 30
ίζσο είραλ ήδε θάλεη αίηεζε γηα κεηεγγξαθή πξηλ αξρίζνπλ ζπνπδέο ζην ίδξπκα. Σν ηκήκα
πνπ ππνδέρεηαη, αληηζέησο, ίζσο είρε ζρεδηάζεη λα δερηεί 50 θνηηεηέο αιιά μαθληθά
βξίζθεηαη αληηκέησπν κε εηζξνή 30 κεηεγγξαθψλ θνηηεηψλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο
ίζσο είραλ ρακειφηεξν επίπεδν βαζκνινγίαο ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο θαη ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απ’ φηη νη θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ αξρηθψο ζην ηκήκα. Όπσο
ζεκεηψλεηαη παξαθάησ, ην Τπνπξγείν αλαθνίλσζε κηα ηξνπνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο
κεηεγγξαθψλ γηα ην έηνο 2011-12, αιιά ην πξφβιεκα παξακέλεη.
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Πνζνζηά απνθνίηεζεο
21. Σα πνζνζηά απνθνίηεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ κεηθηή εηθφλα γηα
ηελ Διιάδα. Σα πνζνζηά παξακέλνπλ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ γηα ηα
επίπεδα ηξηηνβάζκηαο ηχπνπ Α, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ πξνεγκέλεο έξεπλαο
(ISCED επίπεδν 6), αιιά έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηξηηνβάζκηαο ηχπνπ-Β,
αγγίδνληαο έλα επίπεδν πνπ μεπεξλά ην κέζν φξν ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ (Γξάθεκα II.9, II.10
θαη II.11). Οη ηάζεηο ζην επίπεδν ηξηηνβάζκηαο ηχπνπ-Β έξρνληαη ζε αληίζεζε κε κηα
αληίιεςε πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηνπ ΟΟΑ, φηη ε επέθηαζε ησλ
ΣΔΗ είρε σο απνηέιεζκα έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ λα εγγξαθεί ζε απηά ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αιιά λα κελ πάξεη πηπρίν.
22. Σα κέζα πνζνζηά απνθνίηεζεο ζηελ Διιάδα θξχβνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο
κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ πνπ ζε άιια ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ελδείμεηο
δηαθνξψλ κεηαμχ ΑΔΗ ζε i) επίπεδν πξνεηνηκαζίαο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ii) πξνβιήκαηα
ζηελ αθαδεκατθή δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ ζε επίπεδν δνκήο θαη πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη
αλεπαξθείο ππεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θνηηεηψλ θαη iii) κνλαδηθέο ζπλζήθεο
δηδαζθαιίαο ζε έλα ίδξπκα, αιιά φρη ζε άιια (π.ρ. επαξρηαθή απνκφλσζε πνπ νδεγεί ηνπο
θνηηεηέο λα θχγνπλ πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ζε έλα ίδξπκα πνπ βξίζθεηαη ζε πφιε). Σα
ζπλνιηθά πνζνζηά νινθιήξσζεο ζε ακθφηεξνπο ηνκείο θαίλεηαη πσο έρνπλ βειηησζεί (κε
νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο). ε πνιιά ηδξχκαηα, ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ
είλαη πςειά, ηα πνζνζηά νινθιήξσζεο είλαη ρακειά θαη ε κέζε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη
ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη (N=4 ρξφληα ζε ΣΔΗ θαη
παλεπηζηήκηα, κε ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ πεδίσλ) (Γξάθεκα II.12 θαη II.13).

Γπάθημα II.8 Σάζειρ ζε ποζοζηά αποθοίηηζηρ πανεπιζηημιακού επιπέδος (1995-2008)
ύνολο ποζοζηών αποθοίηηζηρ ανά ηλικιακό έηορ, ανά ππόγπαμμα ζποςδών

Πεγή: ΟΟΑ (2010γ).
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Γπάθημα II.9 Σάζειρ ποζοζηών αποθοίηηζηρ ζε μη πανεπιζηημιακή ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη
(1995-2008)

Πεγή: ΟΟΑ (2010γ).
Γπάθημα II.10 Σάζειρ καθαπών ποζοζηών αποθοίηηζηρ ζε επίπεδο πποηγμένηρ έπεςναρ (19952008)

εκείσζε: χλνιν πνζνζηψλ απνθνίηεζεο γηα έλα ειηθηαθφ έηνο ζε επίπεδν ISCED 6.
Πεγή: ΟΟΑ (2010γ), Πίλαθαο A3.7 (Μφλν ζην δηαδίθηπν).
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Γπάθημα II.11 Δκηιμώμενο ποζοζηό θοιηηηών ππώηος πηςσίος πος είναι ακόμα εγγεγπαμμένοι
μεηά από N+2 σπόνια, επιλεγμένα πανεπιζηήμια (2009)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
Γπάθημα II.12 Δκηιμώμενο ποζοζηό θοιηηηών ππώηος πηςσίος πος είναι ακόμα εγγεγπαμμένοι
μεηά από N+2 σπόνια, επιλεγμένα ΣΔΗ (2009)

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ

Δπηζηξνθή ζε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
23. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ δίδαθηξα, ν αξηζκφο ησλ ηδησηψλ πνπ επηζηξέθνπλ
ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη ρακειέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ
θαη ηνπ ΟΟΑ (νη εθηηκήζεηο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάξθεηαο
ζπνπδψλ, ηε δαπάλε γηα ηδηαίηεξα καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηελ αλεξγία κεηά ηελ απνθνίηεζε, θ.ιπ. αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, ε εηθφλα πνπ
αλαδπθλχεηαη δελ είλαη ελζαξξπληηθή) (Πίλαθαο II.2). Γελ είλαη γλσζηφ ζε πνην βαζκφ νη
αληηιήςεηο γηα ηα πνζνζηά επηζηξνθήο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. Δληνχηνηο, ηα δεδνκέλα γηα ηα ηκήκαηα κε ρακειά πνζνζηά
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εγγξαθψλ (βι. παξαθάησ) δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο έρνπλ κηα ζαθή ηδέα γηα ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζνπλ ζε απαζρφιεζε.
Πίνακαρ II.2

Ποζοζηά επιζηποθήρ ζε επιπλέον έηορ εκπαίδεςζηρ (2004-2007)

Δκπαιδεςηική Ομάδα

Άνηπερ

Γςναίκερ

Μησανολογία & Ζλεκηπονική

7,0%

8,4%

Αγποηική παπαγωγή και Σεσνολογία Σποθίμων

3,6%

1,0%

Δπισειπήζειρ και Οικονομικά

5,5%

6,9%

Νοζηλεςηική & Παπαϊαηπικά επαγγέλμαηα

5,8%

7,8%

Άλλα

3,7%

9,2%

Μησανική Η (Γομική, Απσιηεκηονική, κ.λπ.)

5,5%

7,9%

Μησανική ΗΗ (Μησανολογία, Ζλεκηπολογία, Πληποθοπική, κ.λπ.)

7,1%

6,9%

Φςζικέρ Δπιζηήμερ

7,4%

7,3%

Μαθημαηικά & ηαηιζηική

5,3%

7,0%

Ηαηπική, Οδονηιαηπική και Κηηνιαηπική

7,9%

8,0%

Γεωπονία και Γαζοκομία

4,2%

3,9%

Νομική

6,2%

8,1%

Δπισειπήζειρ και Οικονομικά

6,5%

6,9%

Κοινωνικέρ Δπιζηήμερ

3,8%

6,2%

Ανθπωπιζηικέρ Δπιζηήμερ

5,7%

8,3%

Γλώζζερ

9,9%

9,8%

Δπιζηήμη Φςζικήρ Αγωγήρ και Αθληηιζμόρ

4,8%

6,8%

Δκπαίδεςζη

8,9%

9,9%

Άλλο

7,9%

7,1%

Μεηαπηςσιακό Ανθπωπιζηικών ποςδών/ Δπιζηημών

9,3%

11,5%

Γιδακηοπικό

8,0%

8,0%

ΣΔΗ

Πανεπιζηήμια

Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ

εκείσζε: Οη αξηζκνί ζε πιάγηα γξαθή είλαη εθηηκήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηαηηζηηθα κε ζεκαληηθνχο
ζπληειεζηέο. Οη σο άλσ εθηηκήζεηο είλαη απνηέιεζκα θιαζηθψλ εμηζψζεσλ Mincer αιιά πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο
αλψηεξα φξηα θαζψο (α) δελ ιακβάλνπλ ππφςε δαπάλεο γηα ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα θαη (β) έρνπλ
πξνθχςεη απφ ηελ παξνδνρή φηη απηέο νη ζπνπδέο νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ
απαηηνχκελσλ εηψλ (θαη επηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ΣΔΗ), φηη νη ζπνπδέο δηαξθνχλ ηξία αληί ηέζζεξα ρξφληα).
Όπσο ππνγξάκκηζε ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (2010), Δξγαζία γηα ηνπο Νένπο: Διιάδα, απηά ηα πνζνζηά είλαη
ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Πξνθχπηνπλ απφ
δεδνκέλα πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 2004-07.

Πεγή: Μεηξάθνο θ. ά. (2010).

24. Σα δεδνκέλα ζην ρήκα ΗΗ.14 δείρλνπλ φηη νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο
άιισζηε θαη νη πεξηζζφηεξνη λένη ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε
εξγαζίαο γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ εθπαίδεπζε. Μαθξνπξφζεζκα, φκσο, ηα θαιχηεξα
αθαδεκατθά πξνζφληα δξνπλ σο αζπίδα θαηά ηεο αλεξγίαο (έλαληη ππνδεέζηεξσλ
αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ). Οη εθηηκήζεηο πξνέξρνληαη απφ δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 200407. Σα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ζήκεξα ζεκαληηθά πςειφηεξα, αιιά νη δηαθνξέο θνηλσληθψλ
νκάδσλ αλάινγα κε ην επίπεδν νκάδεο εθπαίδεπζεο έρνπλ πηζαλφηαηα επεξεαζηεί ειάρηζηα.
102

εκείσζε: Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2004-07.
Πεγή: Μεηξάθνο θ. ά. (2010).
Γπάθημα II.13 Ποζοζηά ανεπγίαρ για αποθοίηοςρ ηυν ΣΔΗ ανά πεδίο ζποςδών (2004-2007)

εκείσζε: Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2004-07.
Πεγή: Μεηξάθνο θ.ά. (2010).

25. Σα πξνβιήκαηα ησλ πςειψλ πνζνζηψλ εγθαηάιεηςεο ζπνπδψλ, ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ
νινθιήξσζεο ζπνπδψλ, ηεο αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ θαη ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ
επηζηξνθήο ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο είλαη έληνλα ηφζν ζηα παλεπηζηήκηα φζν θαη ζηα
ΣΔΗ (βι. Δπίζεο ρήκαηα II.13-II.15).
Γπάθημα II.14 Ποζοζηά ανεπγίαρ για απόθοιηοςρ πανεπιζηημίος, ανά πεδίο ζποςδών (20042007

Note : εκείσζε: Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2004-07.
Πεγή: Μεηξάθνο θ. ά. (2010).
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Γπάθημα II.15 Ποζοζηά ανεπγίαρ ζε μεηαπηςσιακό επίπεδο (2004-2007)

εκείσζε: Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2004-07.
Πεγή: Μεηξάθνο θ. ά. (2010).

Έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο θαη θαηαλνκήο πφξσλ ζε πνιιά κηθξά ηδξχκαηα θαη ηκήκαηα
26. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξφηεξα,
ηδηαηηέξσο θαηαθεξκαηηζκέλα ηκήκαηα κε πςειά επίπεδα αιιεινεπηθάιπςεο, ρακειέο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ θαη ζηνλ αξηζκφ ηνπ
αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ απφδνζε
ησλ απνθνίησλ. Ζ εμάπισζε ησλ ηκεκάησλ έρεη γίλεη ιακβάλνληαο πνιχ πεξηνξηζκέλα
ππφςε ηηο νινέλα κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα πξνβιήκαηα
εληνπίδνληαη ζε πνιιά επίπεδα:
Δληφο πεξηθεξεηψλ: ε Διιάδα έρεη παξνπζηάζεη αχμεζε ηδξπκάησλ αλά ηε ρψξα,
αιιά αθφκα ζεκαληηθφηεξν σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα είλαη φηη ηφζν ηα
παλεπηζηήκηα φζν θαη ηα ΣΔΗ έρνπλ δεκηνπξγήζεη παξαξηήκαηα, ζπρλά κε έλα ή
δχν ηκήκαηα κφλν, ζε κηθξέο πφιεηο εληφο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο.
Δληφο ηδξπκάησλ: Ζ βαζηθή κνλάδα ησλ ηδξπκάησλ είλαη ην ηκήκα: νη δηνξηζκνί
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ε ηνπνζέηεζε θνηηεηψλ θαη ε αθαδεκατθή πνιηηηθή
ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο ζε απηφ ην επίπεδν. Οη δπλαηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα
αθαδεκατθήο δηαρείξηζεο εληφο κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ, ζε επίπεδν ζρνιήοπ,
θνιεγίνπ ή παλεπηζηεκίνπ (ζπλήζεο πξαθηηθή ζε παλεπηζηήκηα άιισλ ρσξψλ) είλαη
πεξηνξηζκέλεο έσο αλχπαξθηεο.
ην πιαίζην νκνίσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ: πξνγξάκκαηα πηπρίσλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη επαγγέικαηα έρνπλ δηαζπαζηεί ζε κηθξφηεξα
πξνγξάκκαηα, πνπ δηαθέξνπλ ειάρηζηα, ίζσο γηα λα δηθαηνινγεζεί ε δεκηνπξγία
λέσλ ηκεκάησλ θαη ν απμεκέλνο αξηζκφο αθαδεκατθψλ ζέζεσλ.
ην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ΣΔΗ/Παλεπηζηεκίσλ: ν ηνκέαο ησλ ΣΔΗ πξνζθέξεη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο κε
αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα παξφκνηαο νλνκαζίαο ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα. Ζ
Διιάδα αληηκεησπίδεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα σο πξνο ηε ζηξέβισζε ηεο
απνζηνιήο ησλ ΣΔΗ, ηα νπνία ηείλνπλ λα πηνζεηήζνπλ ην αθαδεκατθφ πξνθίι ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα.
27. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ε νπνία βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, θαηαδεηθλχεη απηά ηα ζεκεία.
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Γεσγξαθηθή δηαζπνξά κηθξψλ ηδξπκάησλ θαη ηκεκάησλ
28. Καηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, ε Διιάδα παξνπζίαδε δηαζπνξά κηθξψλ ηδξπκάησλ θαη
ηκεκάησλ αλά ηε ρψξα (Γξάθεκα ΗΗ.6). Ζ επέθηαζε απηή ζπλέβε ηφζν ζηα παλεπηζηήκηα
φζν θαη ζηα ΣΔΗ.
Γπάθημα II.16 Γευγπαθική καηανομή ιδπςμάηυν (2009)

εκείσζε: Οη ζθνπξφρξσκνη δείθηεο αληηπξνζσπεχνπλ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη νη
αλνηρηφρξσκνη ηκήκαηα ΣΔΗ.
Πεγή: Διιεληθή Αξρή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.

29. Πξηλ ην 1960, είραλ ηδξπζεί 11 παλεπηζηήκηα. Αλάκεζα ζην 1960 θαη ην 1992, ηδξχζεθαλ
άιια 10, κε ηειεπηαίν ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, πνπ ηδξχζεθε ην 1992. Έπεηηα,
απφ ην 2000 έσο ην 2009, ηδξχζεθαλ άιια πέληε παλεπηζηήκηα (Πίλαθαο II.3):
Πίνακαρ II.3 Πανεπιζηήμια πος ιδπύθηκαν μεηά ηο 2000

2000
2003
2003
2005
2009

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Παλεπηζηήκην Κεληξηθήο Διιάδαο
Γηεζλέο Διιεληθφ Παλεπηζηήκην (ζηε Θέξκε, θνληά
ζηε Θεζζαινλίθε)
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο

Πεγή: Διιεληθή Αξρή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 2011

30. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξψλ ηκεκάησλ ηφζν ζε παλεπηζηήκηα φζν θαη ζε ΣΔΗ, πνιιά
απφ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δήκνπο μερσξηζηά απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θπξίσο έδξαο,
απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο (Πίλαθαο ΗΗ.4 θαη ΗΗ.5).
Δίθνζη έλα παλεπηζηήκηα (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ
105

Διιεληθνχ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ) έρνπλ 264 ηκήκαηα ζε 39 Γήκνπο. Δλλέα απφ απηά ηα
παλεπηζηήκηα έρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο δήκνπο θαη νξηζκέλεο απφ απηέο
ηηο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ έλα κφλν ηκήκα. Σα 16 ΣΔΗ έρνπλ 212 ηκήκαηα ζε 46 δήκνπο.
Γεθαηξία απφ ηα ΣΔΗ έρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δήκνπο. Όπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε πνιιαπιέο εγθαηαζηάζεηο, αξθεηέο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο
ησλ ΣΔΗ θηινμελνχλ έλα θαη κφλν ηκήκα.
Πίνακαρ II.4

Απιθμοί πανεπιζηημιακών ημημάηυν και απιθμών δήμυν με εγκαηαζηάζειρ
(2009)

Πανεπιζηήμιο
Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ
Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο
Θεζζαλονίκηρ
Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ
Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ
Μακεδονίαρ
Πανεπιζηήμιο Ηωαννίνων
Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ
Ηόνιο Πανεπιζηήμιο
Πανεπιζηήμιο Παηπών
Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Δλλάδαρ

ςνολικόρ απιθμόρ
ημημάηυν πος
εγγπάθοςν θοιηηηέρ
20
40

Απιθμόρ δήμυν

10
5

3
2

14
16
6
21
3

1
4
1
1
1

2

2

10

5

17
17
5
33

6
2
1
1

9
8

1
1

6
9
9
4
264

1
1
1
1
39

Πανεπιζηήμιο Κενηπικήρ
Δλλάδαρ
Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος
Πανεπιζηήμιο Αιγαίος
Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ
Σεσνικό Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ
Δθνικό και Καποδιζηπιακό
Πανεπιζηήμιο Αθηνών
Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο
Οικονομικό Πανεπιζηήμιο
Αθηνών
Γεωπονική σολή Αθηνών
Πάνηειο Πανεπιζηήμιο, Αθήνα
Πανεπιζηήμιο Πειπαιά
Υαποκόπειο Πανεπιζηήμιο
ύνολο

4
3

εκείσζε: Γελ πεξηιακβάλνληαη ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) θαη ην Διιεληθφ Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην.
Πεγή: Διιεληθή Αξρή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 2011

Πίνακαρ II.5 Απιθμόρ ημημάηυν ΣΔΗ και απιθμών δήμυν με εγκαηαζηάζειρ (2009)

TEI

ςνολικόρ απιθμόρ
ημημάηυν πος
εγγπάθοςν
θοιηηηέρ

106

Απιθμόρ δήμυν

ΣΔΗ Καβάλαρ
ΣΔΗ Θεζζαλονίκηρ
TEI εππών

11
23
7

3
4
1

TEI Γςηικήρ
Μακεδονίαρ
TEI Ζπείπος

18

5

13

4

TEI Λάπιζαρ
TEI Ηόνιων Νήζων
TEI Μεζολογγίος
TEI Πάηπαρ
TEI Λαμίαρ
TEI Υαλκίδαρ

19
8
8
17
7
7

3
4
2
4
4
2

TEI Καλαμάηαρ
TEI Κπήηηρ
TEI Αθήναρ
TEI Πειπαιά
ΑΠΔΣΔ
ύνολο

8
18
33
10
5
212

2
6
1
2
1
46

Πεγή: Διιεληθή Αξρή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 2011

31. Οη πηέζεηο γηα επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ θαη ησλ ηκεκάησλ
ζε δηεζπαξκέλνπο δήκνπο δελ πξνήιζαλ απαξαίηεηα απφ απμεκέλε δήηεζε. Ζ κεγαιχηεξε
πίεζε γηα επέθηαζε, ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο αξρέο, πξνήιζε απφ ηνπο δεκάξρνπο θαη
άιινπο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο πνπ επηζπκνχζαλ λα θηινμελήζνπλ έλα παλεπηζηήκην ή έλα
ΣΔΗ σο πεγή ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ παξνπζία θνηηεηψλ ζε κηα θνηλφηεηα
ζεσξείηαη πηζαλή πεγή εζφδσλ γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.
Πίνακαρ II.6

Παπαδείγμαηα ημημάηυν ΣΔΗ με μικπό απιθμό θοιηηηών (2010)

Απιθμόρ
θοιηηηών
πος
εγπάθηζαν
ζε κανονικό
σπόνο

Απιθμόρ
θοιηηηών
πος
εγπάθηζαν
ζε κανονικό
σπόνο ζςν 2
σπόνια

41

271

61

243

62

337

67

156

89

277

90

238

TEI

Σοποθεζία

Σμήμα

Λαμία

Άμθιζζα

Σοςπιζμού

Μεζολόγγι

Μεζολόγγι

Ήπειπορ

Ζγοςμενίηζα

Ήπειπορ

Ζγοςμενίηζα

Κπήηη

Ζπάκλειο

Ηόνια νηζιά

Απγοζηόλι

Κπήηη

Ζπάκλειο

Σοςπιζμού

96

384

Λάπιζα

Καπδίηζα

Φςηικήρ Παπαγωγήρ

100

339

Μεζολόγγι

Μεζολόγγι

Βιολογικών, Θεπμοκηπιακών
Καλλιεπγειών και Ανθοκομίαρ

100

282

Τδαηοκαλλιέπγεια και
Αλιεςηική Γιασείπιζη
Τδαηοκαλλιέπγεια και
Αλιεςηική Γιασείπιζη
Σοςπιζμού
Θεπμοκηπιακών
Καλλιεπγειών και Ανθοκομίαρ
Βιολογικήρ Γεωπγίαρ και
Σεσνολογίαρ Σποθίμων

107

Ηόνια νηζιά

Ληξούπι

Σεσνολογίαρ ήσος και
μοςζικών οπγάνων

101

211

Λάπιζα

Λάπιζα

Μησανικήρ Βιοζςζηημάηων

104

345

Ήπειπορ

Άπηα

Εωικήρ Παπαγωγήρ

108

328

Κπήηη

Ζπάκλειο

Αγποηικήρ Σεσνολογίαρ
Γεωπονίαρ

112

360

Ήπειπορ

Άπηα

Αγποηικήρ Σεσνολογίαρ

119

423

Λάπιζα

Λάπιζα

Εωική παπαγωγή

119

514

Ήπειπορ

Άπηα

120

256

Κπήηη

Υανιά

125

287

Λαμία

Καππενήζι

127

297

Λάπιζα

Λάπιζα

Σοςπιζμού

132

433

Ηόνια νηζιά

Εάκςνθορ

Σεσνολογίαρ Πεπιβάλλονηορ
και Οικολογίαρ

139

318

Ανθοκομίαρ και
Απσιηεκηονικήρ Σοπίος
Φςζικών Πόπων &
Πεπιβάλλονηορ
Γαζοπονία και Γιασείπιζη
Φςζικού Πεπιβάλλονηορ

εκείσζε: πκπεξηιακβάλνληαη κφλν ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα πεξηζζφηεξα απφ εθηά ρξφληα.
Πεγή: Ο πίλαθαο βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ.

32. Ζ αλάπηπμε ελφο παξαξηήκαηνο ή πεξηθεξεηαθψλ παλεπηζηεκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ζπρλά αληαπνθξηλφκελε ζηηο πηέζεηο ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, είλαη θνηλφ
θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο ρψξεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ ζε ρψξεο κε
πνιιέο δηάζπαξηεο θνηλφηεηεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε ινγηθή γηα ηελ χπαξμε απηψλ ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη ε αλάγθε γηα επθαηξίεο πξφζβαζεο ησλ ηνπηθψλ
πιεζπζκψλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηφζν φζσλ απνθνίηεζαλ απφ
ην ζρνιείν πξφζθαηα, φζν θαη άιισλ ελειίθσλ, γηα δηά βίνπ κάζεζε. Απηφ, φκσο, δελ
ζπκβαίλεη γηα ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα νχηε ησλ ΣΔΗ νχηε ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα.
Δλψ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ άκεζε πεξηθέξεηα, νη
πεξηζζφηεξνη έξρνληαη απ’ φιε ηελ Διιάδα. Όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ε ηνπνζέηεζε
ησλ θνηηεηψλ ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα, φρη ζε
ηδξχκαηα. Δλψ έλαο καζεηήο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα
ηκήκα γεσγξαθηθά πξνζβάζηκν απφ εθείλνλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε πξαγκαηηθή
ηνπνζέηεζή ηνπ βαζίδεηαη ζε άιια θξηηήξηα, ηδηαίηεξα ζηε βαζκνινγία ηνπ ζηηο εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θνηηεηήο απφ ηελ Πάηξα κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε
λα γξαθηεί ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Αζήλαο αιιά, εμαηηίαο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, λα
ηνπνζεηεζεί ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο ζηε Λακία, 214 ρηιηφκεηξα βφξεηα
ηεο Αζήλαο θαη 190 ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηεο Πάηξαο, δηακέζνπ νξεηλψλ δξφκσλ. Ζ
επηζπκία ηέηνησλ θνηηεηψλ λα θνηηήζνπλ ζε έλα παλεπηζηήκην ζηελ Αζήλα ζπλεηζθέξεη
ζεκαληηθά ζηελ πίεζε γηα κεηεγγξαθέο, ε νπνία πεξηγξάθεθε λσξίηεξα.
Πάξα πνιιά ηκήκαηα κε ρακειέο εγγξαθέο
33. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο δηαζπνξάο ησλ ηκεκάησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ είλαη ε χπαξμε
πνιχ κηθξψλ ηκεκάησλ ζε ζρεηηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (Πίλαθαο ΗΗ.6) θαη κείδνλα
πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζηνλ αξηζκφ θαη ζηα πξνζφληα ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ζηνλ εμνπιηζκφ, εηδηθά ζε ΣΔΗ θαη ζε νπζηαζηηθέο αθαδεκατθέο,
θνηηεηηθέο, θαη δηνηθεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο.
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Σα ζηνηρεία πνπ εμέδσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ αλαθνίλσζή ηνπ λα ζπγρσλεχζεη ή
λα θαηαξγήζεη ηκήκαηα ΣΔΗ, αλαδεηθλχνπλ αξθεηά απφ απηά ηα ζέκαηα: ηελ αληίζεζε
αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ηππηθά ζε έλα ηκήκα βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ
θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
εγγξάθνληαη (φπσο θαίλεηαη απφ ηηο δειψζεηο γηα δσξεάλ ζπγγξάκκαηα)· ηνπο αξηζκνχο
απηψλ πνπ απνθνηηνχλ θαη ζηα πνζνζηά απνθνίηεζεο (Πίλαθαο II.7). Ο θαλνληθφο ρξφλνο
γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πηπρίνπ είλαη ηέζζεξα ρξφληα (N=4) θαη κηα εχινγε πξνζδνθία ζα
ήηαλ έλαο ξπζκφο απνθνίηεζεο έμη εηψλ (N+2). ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ
πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εγγξάθεηαη είλαη έλα κηθξφ πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη
ζε έλα ηκήκα θαη γίλνληαη ηππηθά δεθηνί.
Πίνακαρ II.7

Απεικόνιζη ημημάηυν ΣΔΗ με σαμηλέρ εγγπαθέρ και σαμηλά ποζοζηά
αποθοίηηζηρ (2010)

Φςηική παπαγυγή

50

31

12

35

39

71

57

53

47

10

55

77

62

300

200

250

200

100

200

250

220

200

119

86

101

179

251

46

35

42

32

21

38,7

55,0

6,2

7,7

7,0

6,7

6,5

7,0

6,4

Ευική παπαγυγή

18

Φςηική παπαγυγή

Θεπμοκηπιακών
Καλλιεπγειών και
Ανθοκομίαρ

Μέζορ σπόνορ αποθοίηηζηρ (ζε
πεπίοδο έξι εηών, εκηόρ αν
αναθέπεηαι κάηι άλλο)

Σεσνολογίαρ
Τδαηοκαλλιέπγειών και
Αλιεςηικήρ Γιασείπιζηρ

Απιθμόρ θοιηηηών ππώηος
εξαμήνος ζηο σειμεπινό εξάμηνο
ηος 2010-11 πος πήπαν
ζςγγπάμμαηα μέζω ηηρ ςπηπεζίαρ
Εύδοξορ (ο πιο αξιόπιζηορ δείκηηρ
για ηον ππαγμαηικό απιθμό
θοιηηηών πος είναι ενεπγά
εγγεγπαμμένοι)
Απιθμόρ θοιηηηών όλων ηων
άλλων εξαμήνων πος έσοςν πάπει
ζςγγπάμμαηα μέζω ηηρ ςπηπεζίαρ
Εύδοξορ
Μέγιζηορ απιθμόρ πιθανών
ειζακηέων (δηλ. numerus clausus)
2010-11
Απιθμόρ μαθηηών πος πληπούν ηα
κπιηήπια εγγπαθήρ για ηο 2010-11
Μέζορ απιθμόρ αποθοίηων ανά
έηορ (ζε πεπίοδο έξι εηών, εκηόρ αν
αναθέπεηαι κάηι άλλο)

Ευική παπαγυγή

Γείκηερ

Τδαηοκαλλιέπγεια και
Αλιεςηική Γιασείπιζη

Σμήμαηα

εκείσζε: Σα δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα εγγξαθήο γηα ην 2010-11
αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ, ζχκθσλα κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη
κε ηηο δεισκέλεο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηνπνζεηνχληαη ζε ηκήκαηα. Δληνχηνηο, νξηζκέλνη απφ απηνχο ίζσο
απνθαζίζνπλ λα κελ εγγξαθνχλ. Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πξψηνπ εμακήλνπ πνπ έρνπλ απνθηήζεη δσξεάλ
ζπγγξάκκαηα ην θζηλφπσξν ηνπ 2010 είλαη ε εθηίκεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εγξάθεζαλ σο
ελεξγνί θνηηεηέο (γηα παξάδεηγκα, κφλν 18 θνηηεηέο απφ ηνπο 300 ηεο δσηθήο παξαγσγήο). Ο αξηζκφο ησλ
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θνηηεηψλ πνπ απνθηνχλ δσξεάλ ζπγγξάκκαηα γηα ηα ππφινηπα εμάκελα είλαη κηα εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
θνηηεηψλ πνπ πξάγκαηη εγγξάθεθαλ ζην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11.
Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 28 Μαξηίνπ 2011

Οξηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε ηκήκαηα εληφο επηζηεκψλ
34. ε πνιιά ηδξχκαηα, ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ειάρηζηα σο πξνο ηελ
επηζηήκε ηνπο θαη ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ (βι. Πιαίζην
ΗΗ.2) Ζ ελνπνίεζε ηέηνησλ ηκεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αλ
θαη πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα κηαο θαη νξηζκέλα απφ απηά ηα ηκήκαηα ήδε έρνπλ κεγάιν
αξηζκφ θνηηεηψλ. ρεδφλ ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ππάξρνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα δεκνηηθήο
θαη λεπηαθήο εθπαίδεπζεο. Όπνπ δελ αξκφδεη ε ελνπνίεζε ηκεκάησλ, ελδερνκέλσο λα
ελνπνηεζνχλ παξφκνηα ηκήκαηα ζε κηα κεγαιχηεξε κνλάδα, φπσο ζε κηα ζρνιή πνπ
ζπγθεληξψλεη ηκήκαηα απφ δηάθνξνπο ζρεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.
35. Δπηπιένλ, θάζε ηκήκα απνλέκεη κφλν έλα πηπρίν θαη δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ γηα ηελ απνλνκή θνηλψλ πηπρίσλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
αξθεηά ηκήκαηα δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο
γηα λα παξάζρνπλ πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ ζε άιιε πεξίπησζε λα
απνλέκνπλ απφ θνηλνχ δχν μερσξηζηά ηκήκαηα πνπ ππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο αιιά ζαθψο
ζπγγελείο επηζηήκεο.
Πιαίζην II.2 Παξαδείγκαηα ηκεκάησλ ζε παξφκνηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο
ην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ δχν μερσξηζηά ηκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έλα βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην άιιν ζηηο έξξεο)
ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ππάξρεη έλα Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη έλα Σκήκα
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ. Δπηπιένλ, ζην ίδην Παλεπηζηήκην ππάξρεη
έλα Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη έλα μερσξηζηφ ηκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο.
ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, ππάξρεη έλα Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη έλα Σκήκα
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο.
ην Παλεπηζηήκην ηεο Μαθεδνλίαο ππάξρνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,
Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Γηαδηθαζηψλ (βξίζθεηαη ζηελ Έδεζζα) θαη Γηνηθεηηθήο
Σερλνινγίαο (βξίζθεηαη ζηε Νάνπζα).
ην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο ππάξρνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα Μαζεκαηηθψλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ.
ην Παλεπηζηήκην ηεο Πεινπνλλήζνπ ππάξρνπλ ηκήκαηα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ.
Πνιιά παξφκνηα -θαη πην αμηνζεκείσηα- παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε ΣΔΗ.

εκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ αλαινγία πξνζσπηθνχ/ θνηηεηψλ ζε ηκήκαηα εληφο ηνπ ίδηνπ
ηνκέα
36. Όηαλ εμεηάζεη θαλείο ηνπο δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ηα ηκήκαηα
νξηζκέλσλ ηδξπκάησλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξα απ’ φηη φκνηα ηκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ
(Πίλαθαο ΗΗ.8) Οη ζρεηηθέο δηαθνξέο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηηο δηαθνξέο ζηνλ
αξηζκφ καζεηψλ θαη κάιηζηα νξηζκέλα απφ ηα ηκήκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα
απφ ηα παξφκνηα ηκήκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο.
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Πίνακαρ II.8

Παπάδειγμα άνιζυν αναλογιών πποζυπικού/ θοιηηηών ζε ημήμαηα ηος ίδιος
πεδίος: Φςζική (2009)

Πανεπιςτήμιο
Αθήνα Θεςςαλονίκη Πάτρα Ιωάννινα Κρήτη
Προπτυχιακοί
1022
819
631
663
497
Προςωπικό
102
89
56
51
36
Φοιτθτζσ/ Προςωπικό
10,0
9,2
11,3
13,0
13,8

Πεγή: Διιεληθή Αξρή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

χγρπζε ζηε δηάθξηζε ηεο απνζηνιήο παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ
37. Τπάξρνπλ απμαλφκελεο πηέζεηο λα κελ είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε ηεο απνζηνιήο ησλ
παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ είλαη νινέλα θαη απμαλφκελεο, θαηλφκελν ζρεηηθά ζπρλφ ζε
ρψξεο κε δπαδηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. Ηξιαλδία θαη Οιιαλδία). Οη πηέζεηο γηα ηηο αιιαγέο απηέο
έξρνληαη κέζα απφ ηα ΣΔΗ, ηφζν απφ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο.
Ζ ζχγθιηζε είλαη πξνθαλήο ζηελ ηάζε ησλ ΣΔΗ λα πξνζθέξνπλ αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα κε
ηίηινπο παξφκνηνπο κε εθείλνπο ηνπο παλεπηζηεκίσλ ζε πεδία φπσο ε πιεξνθνξηθή, ε
δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ε κεραλνινγία. Ζ πίεζε πξνέξρεηαη απφ αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
πνπ ζέιεη λα απμήζεη ην θχξνο ηνπ ζε «θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ» κε κεησκέλν δηδαθηηθφ
θφξην θαη απμεκέλεο επθαηξίεο γηα δηεμαγσγή έξεπλαο. Οη πηέζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο
πξνθχπηνπλ ελ κέξεη επεηδή έλαο απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ (γηα παξάδεηγκα, ζε έλα πεδίν
φπσο ε πιεξνθνξηθή) κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πςειφηεξεο απνδνρέο (ζχκθσλα κε ηηο
επίζεκεο κηζζνινγηθέο θαηεπζχλζεηο) απ’ φηη έλαο απφθνηηνο ΣΔΗ ζε παξφκνην πεδίν.
38. Ο θίλδπλνο γηα ηελ Διιάδα είλαη πσο ηα ΣΔΗ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ αθφκα
πεξηζζφηεξν απφ ηελ βαζηθή ηνπο απνζηνιή πνπ είλαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο
ρψξαο γηα εμεηδηθεπκέλνπο ηερλνιφγνο. Με φξνπο απνδνηηθφηεηαο , ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
θνζηνινγηθέο επηπινθέο ζε πεξίπησζε πνπ έλα ΣΔΗ παχζεη λα έρεη δηαθξηηή απνζηνιή απφ
ηελ απνζηνιή ελφο παλεπηζηεκίνπ. Μηα αλάιπζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην θφζηνο αλά
θνηηεηή γηα έλα παλεπηζηήκην ζε ζχγθξηζε κε έλα ΣΔΗ έδεημε ην 2005 φηη ην θφζηνο αλά
θνηηεηή ζε έλα παλεπηζηήκην ήηαλ €6.339, ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ηα ΣΔΗ ήηαλ κφιηο
€2.045. Ζ κειέηε έδεημε φηη ην θφζηνο αλά θνηηεηή ήηαλ αθφκα ρακειφηεξν ζε επίπεδν
αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ κειέηε ζεκείσζε φηη ην «πξαγκαηηθφ» θφζηνο αλά
θνηηεηή ζε έλα παλεπηζηήκην ίζσο είλαη ρακειφηεξν θαζψο ε κειέηε πεξηειάκβαλε
εξεπλεηηθά θνλδχιηα, ελψ ην «πξαγκαηηθφ» θφζηνο αλά θνηηεηή ζε έλα ΣΔΗ κπνξεί λα είλαη
πςειφηεξν γηαηί νη ππνινγηζκνί ζπκπεξηειάκβαλαλ θνηηεηέο πνπ ίζσο είραλ κεηαθηλεζεί ζε
παλεπηζηήκηα πξηλ νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα ΣΔΗ.
Απνπζία ηθαλφηεηαο θαζνδήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ
39. Ζ Διιάδα έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην ζπλνιηθφ
ζχζηεκα θαη ζηελ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδξπκάησλ. εκαληηθφ εκπφδην ζηε
βειηίσζε είλαη ν ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθφο θπβεξλεηηθφο έιεγρνο βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ε πεξηνξηζκέλε δπλακηθή γηα κεγαιχηεξε απνθέληξσζε ζηε δηαρείξηζε
πφξσλ (αλζξσπίλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ) ζε φια ηα επίπεδα. Σα καθξνρξφληα
δεηήκαηα ηεο δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ έρνπλ απνηππσζεί θαη ηεθκεξησζεί ζε πεξηζζφηεξεο
δηεζλείο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ
κειεηψλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξψπε (ΟΟΑ, 1997· ΔΚ, 2008α).
40. Γηεζλήο επηηξνπή δηαπξεπψλ αθαδεκατθψλ εγεηψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο εμέηαζε
πξφζθαηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη έθαλε ζπζηάζεηο γηα άκεζεο
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κεηαξξπζκίζεηο ζηε δνκή δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα βαζηθά
εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ παγθφζκηα
αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Σα παξαθάησ είλαη απνζπάζκαηα ησλ πνξηζκάησλ ηεο επηηξνπήο γηα
ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε:
βι. http://notthemajorityopinion.blogspot.com/2011/04/report-if-international-advisory.html):
Σν ζχζηεκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο πάζρεη απφ θξίζε αμηψλ θαζψο
θαη απφ μεπεξαζκέλεο πνιηηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο. Ζ ηξαγσδία είλαη πσο νη
εγέηεο, νη αθαδεκατθνί, νη θνηηεηέο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα
πξνσζήζνπλ ην θνηλφ θαιφ έρνπλ παγηδεπηεί ζε έλα ζχζηεκα πνπ αλαηξέπεη ηνπο
ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπλ, δηαθζείξεη ηα ηδαληθά ηα νπνία αθνινπζνχλ θαη πξνδίδεη
ην θνηλφ πνπ ππεξεηνχλ.
Αξθεηέο πνιηηηθέο απνθάζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιηηηθέο δηαθπβέξλεζεο εληφο
ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα αληζνξξνπία εμνπζίαο θαη ειέγρνπ ζε
αθαδεκατθά δεηήκαηα θαη απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο έρνπλ ην 40%
ησλ ςήθσλ ζηελ εθινγή δηνηθεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Απηή ε αληζνξξνπία
δηαθπβέξλεζεο έρεη νδεγήζεη ζε απνθάζεηο πνπ έρνπλ πνιηηηθά θίλεηξα θαη δελ
έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο νξγάλσζεο.
Οη παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, δελ είλαη
αζθαιή. Δλψ ην χληαγκα επηηξέπεη ζηνπο δηνηθνχληεο ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο/
αθαδεκατθνί εγέηεο λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παλεπηζηήκηα απφ ζηνηρεία πνπ
επηδηψμνπλ πνιηηηθή αζηάζεηα, νη πξπηάλεηο είλαη δηζηαθηηθνί ζην λα αζθήζνπλ ηα
δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη λα ιάβνπλ απαξαίηεηεο απνθάζεηο
γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη
ησλ θνηηεηψλ. Ωο απνηέιεζκα, νη πξπηάλεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη νη αθαδεκατθνί
δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ππάξμνπλ θαινί θχιαθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο
έρεη εκπηζηεπηεί ν ιαφο.
Ζ πνιηηηθνπνίεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ -θαη ζπγθεθξηκέλα ε πνιηηηθνπνίεζε ησλ
θνηηεηψλ- ζπληζηά κηα αλάκεημε ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, πέξα απφ ηα ινγηθά
φξηα. πλεηζθέξεη ζηελ νινέλα θαη επηηαρπλφκελε ππνβάζκηζε ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο.
41. Μηα άιιε κειέηε ζπλέθξηλε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε
ηηο δνκέο ησλ άιισλ 18 ρσξψλ ζηελ Δπξψπε ησλ 19 θαζψο θαη ζηελ Ηαπσλία θαη ηηο ΖΠΑ.
ηε κειέηε αλαπηχρζεθε έλαο ζχλζεηνο δείθηεο, ν «δείθηεο παξνρήο» ν νπνίνο δείρλεη ηηο
ζπγθξηηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ σο πξνο ηελ απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ. Οη
κεκνλσκέλνη δείθηεο πεξηειάκβαλαλ επειημία ζηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ, ζηελ επηινγή
θνηηεηψλ, ηελ απηνλνκία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επειημία
ζηελ απνθνίηεζε, ηε ινγνδνζία, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο. Όπσο
θαίλεηαη ζην Γξάθεκα ΗΗ.17, ε κειέηε θαηαδεηθλχεη ηελ Διιάδα σο αθξαία απφθιηζε ηνπ
θαλφλα κε ηελ κηθξφηεξε απηνλνκία ηδξπκάησλ απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ
ζηελ αλάιπζε (Martins, θ.ά., 2009).
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Γπάθημα II.17 Γείκηηρ ζύνθεηηρ παποσήρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 2005-06

1. the bars correspond ….

42. Σα θχξηα δεηήκαηα εληνπίδνληαη ζε ηέζζεξα πεδία πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο:
Απνπζία δπλαηφηεηαο απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
ηδξχκαηνο·
αλεπαξθήο θαηαλνκή αλζξσπίλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ·
πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη βειηησκέλεο παξνπζίαο θαη δηαηήξεζε ηνπ θιίκαηνο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ παξά ηηο αιιαγέο ησλ θπβεξλήζεσλ· θαη
πεξηνξηζκέλε κε-θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη επηκεξηζκφο θφζηνπο γηα ζπκπιήξσζε
ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ
Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ
43. Τπφ ηε νπηηθή ηνπ ΟΟΑ, αξθεηά είλαη ηα δεηήκαηα εθείλα πνπ ππνλνκεχνπλ ζνβαξά
ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ λα επηηχρνπλ βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα:
Ο πςειφο βαζκφο θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αθαδεκατθήο δνκήο κε ην ηκήκα λα
απνηειεί ηε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα·
αδχλακε εγεζία θαη δηνίθεζε εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ πξπηάλεσλ θαη
δπζιεηηνπξγηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη·
πςειφο βαζκφο θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ
ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
ππνλνκεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηδξπκάησλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε θαη είλαη ζε
ζέζε λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.
44. Σν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο «Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ
Διιάδα» (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Παηδείαο 2010), παξέρεη κηα ζπλνπηηθή
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ζθηαγξάθεζε ησλ θχξησλ ζεκάησλ πνπ επηβεβαηψλνληαη θαη εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο
έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ. Σα αθφινπζα απνηεινχλ βαζηθά επξήκαηα ζην έγγξαθν απηφ:
Ζ εζσηεξηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απνηπγράλεη. Ζ ηξέρνπζα εζσηεξηθή
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ηκεκάησλ, ησλ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο είλαη
μεπεξαζκέλεο. Ο ηξφπνο πνπ εθιέγνληαη ηα ζψκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ηδξχκαηνο θαη
ν πεξηνξηζκφο ηεο ινγνδνζίαο ηνπο ζε απηνχο πνπ δηνηθνχλ, δεκηνπξγνχλ κε
απνδνηηθέο εμαξηήζεηο θαη αδξάλεηα.
Σα ζεκειηψδε θαη ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο δελ είλαη εγγπεκέλα:
νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο βξίζθνληαη ζπρλά φκεξνη θαη ζε αδηέμνδν·
ε βία, ν θνκκαηηζκφο θαη ε επλνηνθξαηία δελ απνηξέπνληαη· θαη
ε δεκφζηα πεξηνπζία δελ πξνζηαηεχεηαη.
Σα ηδξχκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο επξχηεξεο
θνηλσλίαο γηα εθπαίδεπζε, παξαγσγή θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη πνηνηηθή έξεπλα κε
έξεηζκα φρη κφλν ηνπηθφ αιιά θαη παγθφζκην.
Οη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ή
αλάκεζα ζηα κέιε θαη ηα ζψκαηα ησλ ηδξπκάησλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ
επηιχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ην ίδην ην ίδξπκα. Σν γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαιείηαη λα επηιχζεη ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξέο ππνλνκεχεη ηελ
αλεμαξηεζία ησλ ηδξπκάησλ.
Αλεπαξθήο θαηαλνκή αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ
45. Ο ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο
πνπ επηβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη εθηειείηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο έθζεζεο γηα ην Πιαίζην Μεηαξξχζκηζεο
ππνλνκεχεη ζνβάξα ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ΑΔΗ θαη ηελ
ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αθφκα θη αλ έρνπλ ζπληαγκαηηθή
απηνλνκία θαη έλα θαζεζηψο «θνξέσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» κε κηθξφηεξν έιεγρν ησλ κεγεζψλ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο θνξείο,
εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζε επξείεο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο αλαθνξψλ θαη ζηνλ
έιεγρνηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο
θαηεγνξίεο: κηζζνχο θαη ζρεηηθά έμνδα γηα δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο, ν θαλνληθφο
πξνυπνινγηζκφο ιεηηνπξγίαο (δελ πεξηιακβάλνληαη κηζζνί), ν επελδπηηθφο πξνυπνινγηζκφο
θαη εηδηθνί ινγαξηαζκνί.
46. ε έλα παλεπηζηήκην, ελδερφκελε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο ηνπ έγθεηηαη πηζαλφηαηα
ζηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην
αθαδεκατθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ θαηαλέκεη ην ρξφλν αλάκεζα ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ
έξεπλα. ηελ Διιάδα, εληνχηνηο, ηα ΑΔΗ δελ έρνπλ νπζηαζηηθά θακία επειημία αλαθνξηθά κε
ην δηαηηζέκελν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε κηζζνχο, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ
δαπαλψλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (αγγίδεη έσο θαη ην 70%). Σα αηηήκαηα γηα λέεο ζέζεηο
μεθηλνχλ ζην επίπεδν ησλ Σκεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα
έγθξηζεο εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη έπεηηα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
εγθξηζνχλ, ηα παλεπηζηήκηα δελ δηαζέηνπλ θακία επειημία ζηε κεηαθίλεζε ζέζεσλ κεηαμχ
ηκεκάησλ ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε αιιαγέο ζηνπο αξηζκνχο ησλ θνηηεηψλ, ζην εχξνο
ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ζε άιιεο δηαθνξέο ζην θφξην εξγαζίαο. Ζ έγθξηζε ησλ
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ζπγθεθξηκέλσλ δηνξηζκψλ, ελψ γίλεηαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο, πξέπεη έπεηηα λα εγθξηζεί ζε
θάζε επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.
Ζ ηειηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζέζεσλ εμαξηάηαη ηειηθά απφ απνθάζεηο ζε επίπεδν
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα ζέζε εγθξίλεηαη, νη πιεξσκέο γίλνληαη
απεπζείαο ζην δηνξηδφκελν θαη δελ θαηαβάιιεηαη κέζσ ησλ ηδξπκάησλ. Σα ηδξχκαηα έρνπλ
επειημία σο πξνο ηα θφζηε ηνπ γεληθνχ ιεηηνπξγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (πεξίπνπ 30%).
47. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηνπ πςεινχ θαηαθεξκαηηζκνχ ζηελ πνιηηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαζηζηά αδχλαηε ηελ απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΗ. Οη έιεγρνη
ππνλνκεχνπλ νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα γηα εθρψξεζε επζχλεο θαη ινγνδνζίαο. Γελ ππάξρεη
ζπλνιηθφο, ζπλεθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα έλα ίδξπκα, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
δαπάλεο απφ φιεο ηηο πεγέο εζφδσλ. Άξα, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ζηξαηεγηθή
πξνυπνινγηζκνχ, πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ζε
δπλαηφηεηεο εμηζνξξφπεζεο trade offs κεηαμχ ηκεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Σν κφλν κεξίδην
δηαζέζηκσλ εζφδσλ εληάζζεηαη ζηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο (φπσο πεξηγξάθεηαη λσξίηεξα
ζην ηκήκα Πιαίζην Μεηαξξχζκηζεο) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο θαη άιια κε θξαηηθά
έζνδα. Σελ επνρή πνπ δεκνζηεχηεθε ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ 2008 γηα ηηο δηαδηθαζίεο
θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Διιάδα (Hawkesworth, θ. ά., 2008), ηα έζνδα απηά
ήηαλ νπζηαζηηθά «εθηφο πξνυπνινγηζκνχ», εθηφο πεδίνπ θξαηηθήο επνπηείαο ελψ ε δηαθάλεηα
επηθεληξψλνληαλ κφλν ζηηο δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην θξάηνο. Μπνξεί απφ ηφηε
λα έρεη ππάξμεη θάπνηα πξφνδνο πξνο έλαλ «ζπλνιηθφ» ή ζπλεθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πνπ λα
θαιχπηεη φιεο ηηο πεγέο εζφδσλ), φπσο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ ΟΟΑ, σζηφζν, ηα ΑΔΗ
δηαηεξνχλ κηα ζεκαληηθά κεγαιχηεξε επειημία ζηε ρξήζε ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ
ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
48. Ζ πεξίπινθε κηζζνινγηθή δνκή ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαηαδεηθλχεη ηελ
θαηαθεξκαηηζκέλε δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν
επίζεκνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ζπληζηά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο. Αληί γηα κηζζφ, ε απνδνρέο ζπλίζηαληαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ εηδηθά επηδφκαηα γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ, ζε
αληίζεζε κε ηνλ βαζηθφ κηζζφ, δελ απνηππψλνληαη not indexed. Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ παξαθξαηνχληαη επί ησλ επηδνκάησλ θαη ηα επηδφκαηα δελ είλαη ζπληάμηκα.
Ωο απνηέιεζκα, ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο αθαδεκατθνχο
ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα ρακειφηεξα.
49. Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηα κέηξα ινγνδνζίαο παξέρνπλ πεξηνξηζκέλα θίλεηξα γηα
βειηίσζε ηεο επίδνζεο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ησλ ηδξπκάησλ
ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ν
πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: ιεηηνπξγίεο, λέεο ζέζεηο θαη επελδχζεηο
(ππνδνκέο). Καηά παξάδνζε, ε ρξεκαηνδφηεζε βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
πεξαζκέλνπ έηνπο. Αξρηθά, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ ηνπ 2007, ν νπνίνο θαζηέξσζε ηα
ηεηξαεηή αλαπηπμηαθά ζρέδηα ή ζπκθσλίεο κε ηδξχκαηα, δελ ηέζεθαλ αληηθεηκεληθνί ζηφρνη
θαη ην κνληέιν θαηαλνκήο παξέκεηλε ην ίδην. Σν 2008, νη πξπηάλεηο ζπκθψλεζαλ ζε έλαλ
αιγφξηζκν γηα ηελ θαηαλνκή ηεο λέαο κφλν ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ηκήκα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 50% γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
θνηηεηψλ πνπ εγξάθεζαλ γηα κηα θαλνληθή πεξίνδν θνίηεζεο, 25% γηα ην πξνζσπηθφ, 15%
γηα ηνλ ηχπν ηεο θνίηεζεο (ζηαζκηζκέλα) θαη 10% γηα άιιεο κεηαβιεηέο (π.ρ. ηδξχκαηα κε
πνιιά θηίξηα, κηθξά ηδξχκαηα, θ.ιπ.). Σν 2009, ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εθαξκφζηεθε γηα ηε
λέα ρξεκαηνδφηεζε θαη απεθαιχθζε φηη νξηζκέλα ηδξχκαηα ζα έπαηξλαλ ιηγφηεξα ρξήκαηα
απ’ φηη ζην παξειζφλ· ζπκθσλήζεθε ινηπφλ κηα πξφβιεςε κε ζηφρν λα κε δεκησζεί θαλείο
βάζεη ηεο νπνίαο θαλέλα ίδξπκα δελ ζα ιάκβαλε ιηγφηεξα απ’ φηη είρε πάξεη ηελ πεξαζκέλε
ρξνληά, παξά ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο ζα είρε σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα νξηζκέλα ηδξχκαηα. Δληνχηνηο, ηελ ίδηα
ζηηγκή ππήξμαλ πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο. Σν 2010, θαζψο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
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επηδεηλσλφηαλ, ππήξμαλ ζπλνιηθά πεξηθνπέο ηεο ηάμεσο ηνπ 30% ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη
δελ εγθξίζεθαλ λέα θνλδχιηα.
Πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
50. Ζ Διιάδα δελ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγήζεη ην ζχζηεκα αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δξακαηηθνχ ραξαθηήξα βειηηψζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αιιαγή ζηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε απαηηεί ρξφληα ζπλερψλ, ζπλεπψλ θαη επίκνλσλ πξνζπαζεηψλ ζε θάζε
επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή ελφο λένπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ αλψηεξε
εθπαίδεπζε δελ είλαη παξά έλα πξψην βήκα. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
αιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θη ζην λα δηαζθαιηζηεί ζηε ζπλέρεηα φηη νη πνιηηηθέο
θαη νη θνξείο πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη (λέα παλεπηζηεκηαθά ζπκβνχιηα, λένη πξπηάλεηο θαη
πξφεδξνη, λέα κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο) ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζα αξρίζνπλ λα έρνπλ ηελ
ζθνπνχκελε επίδξαζε ζηελ επίδνζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζεκεξηλή
θπβέξλεζε έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα, φπσο ζπλνςίδεηαη παξαθάησ, λα δηακνξθψζεη κηα
εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη γηα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία κεραληζκνχο
πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξνπλ καθξνπξφζεζκε αιιαγή. Ζ ππάξρνπζα δνκή, φκσο,
πάζρεη απφ ζνβαξέο αδπλακίεο:
Ζ ζπλέρηζε ησλ ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθψλ ειέγρσλ απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο ζέηεη ην Τπνπξγείν ζηε ζέζε ηνπ
γξαθεηνθξαηηθνχ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηα ηδξχκαηα θαη ην Κξάηνο, κε ηελ
ελέξγεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα επηθεληξψλεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ θαη
ζηε ιήςε εθαηνληάδσλ απνθάζεσλ γηα ζρεηηθά κηθξά δεηήκαηα. Ζ επηθέληξσζε
ζηνλ γξαθεηνθξαηηθφ έιεγρν απνζπά ηελ πξνζνρή απφ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ
εγεζία πνπ ζα επηθέξεη ηελ αιιαγή.
Ζ ππάξρνπζα δνκή είλαη ηδηαίηεξα εππαζήο ζηηο αιιαγέο πνιηηηθήο εγεζίαο. Ζ
εγεζία πνπ είλαη ηθαλή καθξνπξφζεζκε αιιαγή πξέπεη λα δηαηεξείηαη παξά ηηο
αιιαγέο θπβεξλήζεσλ - κε επξεία δέζκεπζε θαη ππνζηήξημε απφ φιεο ηηο πιεπξέο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Πνιιά απφ ηα πεδία πνπ ρξήδνπλ ζεκαληηθψλ βειηηψζεσλ σο πξνο ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε δηέπνπλ πνιιά ηδξχκαηα θαη δελ εληνπίδνληαη κφλν
ζε έλα. Ζ βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηδξπκάησλ ζα παξάζρεη ηε
δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αιιαγέο εληφο ησλ ηδξπκάησλ, φπσο ε ζπγρψλεπζε ησλ
κηθξψλ ηκεκάησλ, ν εμνξζνινγηζκφο ηεο θαηαλνκήο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
θαη άιισλ πφξσλ θαη ε παξνρή βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνηηεηέο. Παξφια
απηά, φπσο απνηππψζεθε παξαπάλσ, νη άιιεο αιιαγέο είλαη ζπζηεκηθέο: θαιχηεξε
επζπγξάκκηζε ηεο δήηεζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο·
αχμεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο diversification εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο· εμάιεηςε ησλ
αιιεινεπηθαιχςεσλ
ζε επίπεδν ηδξπκάησλ θαη ηνκέσλ· ζπγρψλεπζε θαη
ελνπνίεζε ηκεκάησλ θαη ζρεδηαζκφο κνληέισλ θαηαλνκήο πφξσλ θαη κνληέισλ
ρξεκαηνδφηεζεο απφδνζεο ζπλδεφκελα κε κηα εζληθή καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή.
Ζ απνθέληξσζε θαη ε απμεκέλε απηνηέιεηα ησλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα
εμηζνξξνπείηαη κε ηε ινγνδνζία. Ζ Διιάδα έρεη αλάγθε απφ έλαλ θνξέα πνπ ζα
επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ: ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο
θαη ηεο κειινληηθήο γεληάο θνηηεηψλ θαη ζην ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αλψηεξε
εθπαίδεπζε θαη ην κέιινλ ηεο Διιάδαο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Σε ζηηγκή είλαη
θξίζηκεο ζεκαζίαο ε Διιάδα λα αλαπηχμεη δπλακηθά, παγθνζκίσο αληαγσληζηηθά
ηδξχκαηα, αζξνίδνληαο απιά ηα ζπκθέξνληαη θαη ηηο θηινδνμίεο ησλ κεκνλσκέλσλ
ηδξπκάησλ δε ζα νδεγήζεη απαξαίηεηα ζε έλα απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ
ζχζηεκα πνπ ζα ελεξγεί γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
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Ζ Διιάδα ρξεηάδεηαη έλαλ θνξέα κε ηελ γλψζε θαη ηελ αμηνπηζηία λα
ζπγθεληξψζεη, λα δηαηεξήζεη, λα αλαιχζεη θαη λα εθζέζεη δεδνκέλα γηα ην ζχζηεκα
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Ζ απνπζία ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο είλαη
έλα απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ
Διιάδα. Υσξίο αθξηβή θαη επίθαηξα δεδνκέλα, ε εθαξκνγή ησλ λέσλ δνκψλ
δηνίθεζεο δελ ζα είλαη εθηθηή. Σν Τπνπξγείν έρεη θάλεη άικαηα γηα λα θαιχςεη
απηφ ην θελφ θαη γηα πξψηε θνξά κπνξεί λα παξάζρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηνπο θνηηεηέο, ην πξνζσπηθφ θαη άιιεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην
παξειζφλ, ε αθξαία απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζπρλά σο
εκπφδην γηα λα δνζνχλ ζην Τπνπξγείν νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ην πςειφ
επίπεδν θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη νη δνκέο πνπ
πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα, εκπφδηζαλ ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ θαη επίθαηξσλ
δεδνκέλσλ. Σν φηη ε Διιάδα δελ είρε αλαθέξεη δεδνκέλα γηα ηηο δαπάλεο ζηνλ
ΟΟΑ θαη ζε άιια δηεζλείο ζηαηηζηηθνχο θνξείο απφ ην 2005 απνηειεί κία κφλν
έλδεημε ελφο ζνβαξά δπζιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη
αλαθνξάο δεδνκέλσλ.
51. Πέξαλ ηεο αδπλακίαο θαζνδήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο επηβνιήο ινγνδνζίαο ζηα
ηδξχκαηα, ε αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο έγηλε κε
πην βξαδείο ξπζκνχο ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Όπσο
ζεκεηψζεθε θαη λσξίηεξα, ε δεκηνπξγία ηεο Διιεληθήο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
(ΑΓΗΠ) ήηαλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο.
52. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ παξείρε ε ΑΓΗΠ, έσο ην ηέινο ηνπ 2010 (δει. γηα ηελ
πεξίνδν 2009-10) 274 απφ ηα 507 ηκήκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ είραλ ππνβάιεη
εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (54%) θαη 90 απφ απηά είραλ ζπκπιεξψζεη επίζεο ηηο
εμσηεξηθέο ηνπο αμηνινγήζεηο (18% επί ηνπ ζπλφινπ ή 33% εθείλσλ πνπ είραλ ππνβάιιεη
εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη ηα
ηκήκαηα πνπ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία γηα ιηγφηεξν απφ έμη ρξφληα δελ ήηαλ απαξαίηεην λα κπνπλ
ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
Πεξηνξηζκέλε κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη επηκεξηζκφο θφζηνπο γηα ζπκπιήξσζε ησλ
θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ
53. Σν κεξίδην ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη αλάκεζα ζηα
ρακειφηεξα ζηελ ΔΔ θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο 18).
Πίνακαρ II.9 Γημόζια και ιδιυηική δαπάνη για ηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη, ζε ποζοζηό ανά
πηγή (2005)
Γημόζιοι
πόποι

Ηδιυηικοί πόποι
Οικιακά
έξοδα

Έξοδα άλλυν
ιδιυηών

Άλλερ
ιδιυηικέρ
πηγέρ

Δλλάδα

94,0%

5,0%

1,0%

6,0%

Μέζορ
όπορ
ΟΟΑ
Μέζορ
όπορ ΔΔ19

85,5%

~

~

14,5%

90,5%

~

~

9,5%

Πεγή: ΟΟΑ (2008γ), Πίλαθαο B3.1.

54. Σν ρακειφ επίπεδν ηδησηηθήο δαπάλεο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απνπζία θνηηεηηθψλ
δηδάθηξσλ, φπσο νξίδεη ην ειιεληθφ χληαγκα, φπνπ δειψλεηαη μεθάζαξα φηη ε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη δσξεάλ θαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. Οθείιεηαη
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επίζεο ζηνπο αζζελείο δεζκνχο ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά θνηλά εξεπλεηηθά έξγα.
Σξέρνπζεο θαη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο
54. Ζ θπβέξλεζε ελεξγεί εληφο ησλ ηξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζεη νξηζκέλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.
Πξνηεηλφκελνο λφκνο πιαίζην
55. Ζ πην επξείαο θιίκαθαο ελέξγεηα είλαη ε θαηάξηηζε ελφο λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε ν νπνίνο ζα επέθεξε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ δηνίθεζε θαη
δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ, ζα αχμαλε ηελ εμνπζία θαη ηελ επειημία ησλ ηδξπκάησλ λα
δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο ηνπο εληφο ελφο πιαηζίνπ ινγνδνζίαο κέζσ ζπκθσληψλ απφδνζεο
θαη ζα εγθαζίδξπε πςειά επίπεδα ηθαλφηεηαο θαζνδήγεζεο ζε εζληθφ επίπεδν (Διιεληθή
Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Παηδείαο, 2010). Αξθεηέο δηαηάμεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
εγθαζηδξπζεί ε απαηηνχκελε ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο. Απηέο νη δηαηάμεηο πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ.
Απηνηέιεηα ησλ ηδξπκάησλ – δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ
56. Οη πην επξείαο θιίκαθαο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε ζα
κπνξνχζαλ:
Να απνθεληξψζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο απφ ην Τπνπξγείν ζηα ζψκαηα δηνίθεζεο ησλ
ηδξπκάησλ·
Να εγθαζηδξχζνπλ έλα ζψκα δηνίθεζεο (ην πκβνχιην) θαη ζχγθιεην γηα ηα
παλεπηζηήκηα θαη ζπλέιεπζε γηα ηα ΣΔΗ.
56. Οη αιιαγέο επξείαο θιίκαθαο πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε:
Θα απνθεληξψζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο απφ ην Τπνπξγείν ζηα ζψκαηα δηνίθεζεο ησλ
ηδξπκάησλ·
Θα θαζηεξψζνπλ έλα ζψκα δηνίθεζεο (ην πκβνχιην) θαζψο θαη ζχγθιεην γηα ηα
παλεπηζηήκηα θαη ζχλνδν γηα ηα ΣΔΗ.
Σν πκβνχιην ζα πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά κέιε θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ησλ
θνηηεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Λφγσ ηεο ζπληαγκαηηθήο
απηνλνκίαο ησλ ηδξπκάησλ, ηα παλεπηζηήκηα θαη φρη ην Τπνπξγείν ζα έρνπλ
αλαγθαζηηθά ηελ επζχλε δηνξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ κειψλ ζην πκβνχιην.
Σελ πεξίνδν ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ, ε πξφηαζε ππφ εμέηαζε ήηαλ γηα έλα
ζπκβνχιην ελλέα κε 15 κειψλ. Έλα πξφρεηξν ζρήκα πνπ βαζίδεηαη ζε 15 κέιε
ζα πεξηειάκβαλε νθηψ εζσηεξηθνχο εθπξνζψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
επηά εθιεγκέλσλ ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απφ ην κφληκν δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ, έλαλ θνηηεηή εθιεγκέλν απφ ην θνηηεηηθφ ζψκα θαη επηά
εμσηεξηθά κέιε. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαη ζρεηηθά κε ην αλ ηα
εμσηεξηθά κέιε πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο αθαδεκατθνχο ή απφ
εγέηεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ή θνηλσληθφ ρψξν (ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν).
Ζ πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηα εμσηεξηθά κέιε.
Σν πκβνχιην ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο
γηα ην ίδξπκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηαλνκήο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ
118

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εληφο ηνπ ηδξχκαηνο. Βαζηθή επζχλε ηνπ πκβνπιίνπ
ζα είλαη ν δηνξηζκφο ηνπ πξχηαλε (γηα ηα παλεπηζηήκηα) θαη ηνπ πξνέδξνπ
(ΣΔΗ).
Ο πξχηαλεο ή ν πξφεδξνο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθαδεκατθή δηαρείξηζε
ηνπ ηδξχκαηνο καδί κε ηε ζχγθιεην/ ζχλνδν. Ζ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη
ν πξχηαλεο λα επηιέγεηαη κεηά απφ κηα δηεζλή πξνθήξπμε γηα ππνςεθίνπο πνπ
δηαζέηνπλ «πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα» θαη λα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ
μέλν παλεπηζηήκην. Πξηλ γίλεη ν ηειηθφο δηνξηζκφο, ην πκβνχιην ζα δεηά ηε
ζπκβνπιή ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο.
Θα εληζρπζεί ε απηνλνκία ηνπ ηδξχκαηνο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ κε-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν
Τπνπξγείν ζα δηαηεξήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο θεληξηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ (π.ρ. βνεζφο, ιέθηνξαο θαη αλαπιεξσηήο). Σν Τπνπξγείν
ζα ζπλερίζεη λα νξίδεη θαηψηαηνπο θαη αλψηαηνπο κηζζνχο θαη ην θξάηνο ζα
ρξεκαηνδνηεί ην πξνζσπηθφ αλάινγα κε ην ππφκλεκα ησλ ακνηβαία δεζκεπηηθψλ
πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ.
Θα ελδπλακσζνχλ νη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο, φπσο νξίζηεθε απφ ηνλ λφκν ηνπ
2007, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην θξάηνο ρξεκαηνδνηεί ηα ηδξχκαηα βάζεη κηαο ακνηβαία
δεζκεπηηθά ζπκθσλίαο. Τπφ ην πιαίζην απηφ, ζα νξηζζνχλ ηα αθφινπζα:
ε ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο, ε απνζηνιή θαη ην φξακά ηνπ·
νη ζηφρνη ηνπ ηδξχκαηνο θαη ν ηξφπνο επίηεπμεο απηψλ·
ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνθίι ηνπ ηδξχκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη· θαη
ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ ηδξχκαηνο βάζεη ηνπ πιαηζίνπ ηεο εζληθήο θαη
επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα.
Θα απαηηεί κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα θαηαλέκεηαη βάζεη
δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη απφδνζεο. Απηνί νη δείθηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο
δηαθνξέο ζηελ απνζηνιή θαη ηνλ ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ελψ θαηά
πεξηφδνπο ζα αιιάδνπλ γηα λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο εμειηζζφκελνπο ζηφρνπο θαη
πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε· θαη
Θα νξηζζείσο βαζηθή κνλάδα ηνπ ηδξχκαηνο ε ζρνιή, ε νπνία ζα θαιχπηεη έλα επξχ
επηζηεκνληθφ ή επαγγεικαηηθφ πεδίν θαη ζα απαηηεί ηελ ελνπνίεζε κεκνλσκέλσλ
ηκεκάησλ εληφο ησλ ελ ιφγσ ζρνιψλ.
Έλαο λένο θνξέαο πνπ ζα εγείηαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
57. Ο λφκνο πιαίζην ζα θαζηεξψζεη θνξέα ππεχζπλν γηα ηε ζπλνιηθή θαζνδήγεζε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ελ ιφγσ θνξέα
πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο:
ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ αλάπηπμε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα
ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο·
δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή ζπκθσληψλ πξνγξακκάησλ κε ηα ηδξχκαηα·
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δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην δεκφζην ζηα ηδξχκαηα·
απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ· θαη
αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ αλαθνξάο θαη ζπιινγή ησλ
απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ απφ ηα κεκνλσκέλα ηδξχκαηα.
58. Σελ επνρή ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ, αξθεηέο ελαιιαθηηθέο ήηαλ ππφ εμέηαζε ζρεηηθά κε
ηνλ ελ ιφγσ θνξέα:
έλα λέν αλεμάξηεην ζψκα λα είλαη αξκφδην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο·
ε κεηεμέιημε ηεο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζε κηα Αλεμάξηεηε Αξρή γηα ηελ Αμηνιφγεζε, ηελ
Πηζηνπνίεζε θαη ηε Υξεκαηνδφηεζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο· θαη
ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ λα αλαιεθζεί απφ εηδηθφ ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Μηα πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζπλδέεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε κε ηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία
59. Ο λφκνο πιαίζην πξνβιέπεη κηα ζηξαηεγηθή γηα θάζε πεξηθέξεηα πνπ επηθεληξψλεηαη
ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηνπηθή θαη
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ θαηλνηνκία, ηελ επεκεξία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ο λφκνο
ζα ζεζπίζεη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία εζληθήο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ δηά βίνπ κάζεζε θαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ ηδξπκάησλ
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

Άιιεο κεηαξξπζκίζεηο ζε εμέιημε
Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο
60. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο
λέαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ηδξχκαηα. Σν 2011, ην Τπνπξγείν
παξνπζίαζε ζηα παλεπηζηήκηα έλαλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζέζεσλ (αλ θαη νπζηαζηηθά δελ έιαβαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο κηζζνχο γηαηί είραλ
θαηαβιεζεί άκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο), δίλνληάο ηνπο κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο ζα εκθαληζηεί φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ ν λένο λφκνο πιαίζην γηα ηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ζ εθαξκνγή ηεο θφξκνπιαο ρξεκαηνδφηεζεο απνθάιπςε ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε
πνπ ήδε ιάκβαλαλ. Αλ εθαξκφδνληαλ ζπλνιηθέο πεξηθνπέο ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζε φιν ηνλ
πξνυπνινγηζκφ βάζεη ηεο θφξκνπιαο, νξηζκέλα ηδξχκαηα ζα ιάκβαλαλ πνιχ ιηγφηεξα απφ
φηη ιακβάλνπλ ζήκεξα ελψ άιια φρη. Ζ πξφηαζε πνπ εμεηαδφηαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ ήηαλ κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο βάζεη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απέθηεζε ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα ΑΔΗ κπνξνχλ λα
δηαηεξήζνπλ ηα θνλδχιηά ηνπο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζην επφκελν.
Αλάινγα κε ην ππφινηπν, ην ίδξπκα ιακβάλεη ζπλνιηθά απφ 5% έσο 20% κηθξφηεξε
ρξεκαηνδφηεζε.
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Μεησκέλνο αξηζκφο εηζαγσγψλ γηα ην 2011-12
61. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε ζηηο 10 Μάηνπ 2011 φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ
ζα εηζαρζνχλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12 ζα κεησζεί θαηά
10.250, πεξηθνπή απφ ηνπο 84.690 ην 2010-11 ζε 74.440 γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο.
62. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κεηψζεηο γίλνληαη ζηα ΣΔΗ. Όπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνχκελα, ην Τπνπξγείν αλέιπζε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ζέζεσλ ζηα ΣΔΗ ην
2010 ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχλ
καζήκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ
δεηνχλ δσξεάλ ζπγγξάκκαηα. Ο αξηζκφο ησλ αλνηρηψλ ζέζεσλ άξα κεηψζεθε γηα λα
αληηθαηνπηξίδεη κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο θνηηεηηθήο δήηεζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ηκεκάησλ ΣΔΗ κε ρακειέο πξαγκαηηθέο εγγξαθέο θαη ρακειά πνζνζηά απνθνίηεζεο, ην
Τπνπξγείν απνθάζηζε λα κελ ηνπνζεηεζνχλ θνηηεηέο ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12.
63. Σν Τπνπξγείν αηηηνιφγεζε ηνλ κεησκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12
βάζεη ηεο αλαγθαηφηεηαο λα δηαηεξεζνχλ θαη θέηνο ηα ίδηα βαζηθά επίπεδα θνηηεηψλ ζηα
θεληξηθά παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν έηνο.
Απζηεξνπνηεζε ηεζ ξχζκηζεζ γηα ηηζ θνηηεηηθεζ κεηεγγξαθεζ
64. ηηο 10 Μάηνπ 2011, ην Τπνπξγείν αλαθνίλσζε λέεο ξπζκίζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο
νπνίεο εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (γηα παξάδεηγκα, θνηηεηέο απφ κεγάιεο νηθνγέλεηεο,
θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα πγείαο, θ.ιπ.), ζα κπνξνχλ λα κεηεγγξάθνληαη απφ έλα ίδξπκα ζην
άιιν θαη φξηζε ηνλ κέγηζην αξηζκφ κεηεγγξαθψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί ζε θάζε
παλεπηζηήκην ππνδνρήο.
Κιείζηκν ή ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ θαη ηδξπκάησλ κε ρακειή απφδνζε
65. ηηο 28 Μαξηίνπ 2011, ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε ηα πξψηα βήκαηα ζην
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη θιείζηκν νξηζκέλσλ
ΣΔΗ, ζπγρψλεπζε κηθξψλ ΣΔΗ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ κε ζρνιέο ζε άιια
κεγαιχηεξα ηδξχκαηα, θαη ζπγρψλεπζε κηθξφηεξσλ παλεπηζηεκίσλ κε άιια κεγαιχηεξα
παλεπηζηήκηα κε παξφκνην πξνθίι. Τςειά ζηε ιίζηα ησλ ηδξπκάησλ γηα θιείζηκν βξίζθνληαη
60 ΣΔΗ κε ρακειή δήηεζε θαη ρακειά πνζνζηά απνθνίηεζεο. ηφρνο απηνχ ηνπ λένπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα νινθιεξσζεί ην θιείζηκν θαη ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ ΣΔΗ
θαη παλεπηζηεκίσλ ζε φιε ηε ρψξα έσο ην ηέινο ηνπ 2012.

χλνςε ζπζηάζεσλ
Δθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ψζηε λα
θαζηεξσζεί κηα λέα βάζε γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο
66. Ζ Διιάδα ρξεηάδεηαη λα δξάζεη γξήγνξα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν λνκηθφ,
θπβεξλεηηθφ, νηθνλνκηθφ πιαίζην θαζψο θη έλα πιαίζην ινγνδνζίαο γηα ην ζχζηεκα έηζη ψζηε
λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ξαγδαίεο βειηηψζεηο ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζήο ηεο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο θαη ηεο επίδνζεο δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ εληφο ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ ησλ
ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθψλ απαξραησκέλσλ θξαηηθψλ ειέγρσλ θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ
δηθηχνπ ηδξπκάησλ πνπ ηπγράλνπλ ραιαξήο θαη αλεπαξθνχο δηαρείξηζεο.
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67. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη ην
ζεκαληηθφηεξν πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα θάλεη ε Διιάδα γηα λα βειηηψζεη ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αιιαγή ζα πάξεη ρξφλν. Υσξίο, φκσο, ηε
βαζηθή δνκή γηα ηελ αιιαγή απηή, νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο δε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ,
ηδηαίηεξα δε ζην ξπζκφ πνπ απαηηείηαη, εληφο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
68. Ο πξνηεηλφκελνο λφκνο πιαίζην είλαη ζπλεπήο πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο
ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ
ρσξψλ κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΟΑ (βι. Πιαίζην II.3). Απφ πιεπξάο ηεο
έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ, νη θχξηεο δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ψζηε ε Διιάδα λα
πξνρσξήζεη κπξνζηά πεξηιακβάλνπλ:
ελδπλάκσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ ψζηε
λα ππάξμεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε απνθέληξσζε εμνπζηψλ θαη επζπλψλ απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο·
θαζηέξσζε ελφο λένπ αλεμάξηεηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θνξέα, ηεο Αξρήο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο, πνπ ζα παξέρεη ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα εγείηαη
ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη·
αλάιεςε ζεκειησδψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ
κεραληζκψλ γηα ηελ θαηαλνκή πφξσλ θαη ηελ επηηήξεζε.
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Πλαίςιο II.3 Μεταρρφκμιςθ ανώτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Δανία
Ο Νφκνο πεξί Παλεπηζηεκίσλ ηνπ 2003 πξνζδηνξίδεη ηελ ηζρχ ιήςεο απνθάζεσλ ησλ
παλεπηζηεκίσλ. Κάζε παλεπηζηήκην ζηε Γαλία δηνηθείηαη απφ έλαλ πξχηαλε ζε ζπλεξγαζία
κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη ε
πςειφηεξε αξρή ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ην βαζηθφ ηνπ θαζήθνλ ηνπ είλαη λα εθπξνζσπεί θαη
λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ παλεπηζηεκίνπ σο εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ
ηδξχκαηνο. Σν ζπκβνχιην ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην παλεπηζηήκην σο
νξγαληζκφ θαη θαζνξίδεη ηηο καθξνπξφζεζκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο. Σν
ζπκβνχιην δηαρεηξίδεηαη ηα θνλδχιηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο
αλάπηπμεο κε ην Τπνπξγείν Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο. Καηφπηλ ζχζηαζεο
ηνπ πξχηαλε, ην ζπκβνχιην επίζεο πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ηελ δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ (Κνζκήηνξεο, Πξνέδξνπο Σκεκάησλ, Γηεπζπληέο πνπδψλ), (Δπξπδίθε, 2006,
ζζ.2-3). Σν ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ κηα πιεηνςεθία εμσηεξηθψλ κειψλ θαη πεξηιακβάλεη
εθπξνζψπνπο απφ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο κε παλεπηζηεκηαθά
ζπκβφιαηα θαζψο θαη ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (Δπξπδίθε, 2006, ζ.3).
Ο Νφκνο πεξί Παλεπηζηεκίσλ ηνπ 2003 κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα νπζηψδεο θπβεξλεηηθή
κεηαξξχζκηζε κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε απηνλνκία ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ
απηνδηνίθεζε ηνπο. Δπηπιένλ, κε ηελ εηζαγσγή ελφο ζπκβνπιίνπ κε εμσηεξηθή πιεηνςεθία
σο αλψηεξεο αξρήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πξνζιήθζεθαλ αθαδεκατθνί εγέηεο αληί ησλ
εθιεγκέλσλ αθαδεκατθψλ εγεηψλ θαη έλα ζαθέο αίηεκα γηα βειηησκέλε ζρέζε κε ην ζχλνιν
ηεο θνηλσλίαο (Schmidt θ. ά. 2007β). χκθσλα κε ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ε ελ ιφγσ
κεηαξξχζκηζε ζπκβάιιεη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο θαη βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο γηα δέζκεπζε ζε καθξνρξφληεο ζηξαηεγηθέο. Δπίζεο,
ηα λέα ζπκβνχιηα, πνπ έρνπλ πιεηνςεθία εμσηεξηθψλ κειψλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ επαθή ηεο
θνηλσλίαο κε ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Πεγή: ΟΟΑ, Θεζκηθή Γηαρείξηζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (2006), ΔΔ (2008).

Δλίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηδξπκάησλ
69. Ο λφκνο-πιαίζην ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (πκβνχιηα), ζηε
κεηαξξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ησλ πξπηάλεσλ ή πξνέδξσλ ζε ζέζε δηνξηζκνχ, ζηελ
εηζαγσγή ζρνιψλ σο κέζνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ηκεκάησλ θαη ζηε
δεκηνπξγία δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ πξπηάλεσλ αληί ηεο εθινγήο απηψλ. Απηνί είλαη φινη
αμηνζαχκαζηνη ζηφρνη θαη πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ · ζε φ,ηη φκσο αθνξά ηε δηνίθεζε, νη
ιεπηνκέξεηεο θάλνπλ ηε δηαθνξά. Ο ΟΟΑ, βάζεη ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή
παξφκνησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε άιιεο ρψξεο, πξνηξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζε αξθεηά θξίζηκα
ζεκεία:
Γηνηθεηηθά ζπκβνχιηα (πκβνχιηα): κέιε θαη δνκή
Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα (πκβνχιηα) πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην κέγεζνο πνπ
ρξεηάδεηαη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ην εχξνο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη λα επηηξέπνπλ ηε
δεκηνπξγία εηδηθεπκέλσλ επηηξνπψλ, φπσο κηα ππνεπηηξνπή γηα ηα νηθνλνκηθά. Γελ
ππάξρεη ρξπζφο θαλφλαο γηα ην κέγεζνο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Μηθξά
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα (π.ρ. κε κφιηο ελλέα κέιε), κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
απζαίξεηεο απνθάζεηο ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κειψλ ελψ ηα κεγάια ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ αλεμέιεγθηα. Έλα
ζπκβνχιην κε 21 έσο 23 κέιε ζα ήηαλ κηα θαιή κέζε ιχζε πνπ ζα επέηξεπε ηελ
απαξαίηεηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ
θαη ηελ απαξαίηεηε εθπξνζψπεζε.
Σα εμσηεξηθά κέιε ζα απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Ηδαληθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα
επαγγέικαηα, θαη φρη απφ ηηο ηάμεηο ησλ ζπληαμηνδνηεκέλσλ αθαδεκατθψλ. Κάηη
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ηέηνην απιψο ζα δηαηψληδε ηελ ηξέρνπζα νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Σα ΑΔΗ πξέπεη
λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα εμσηεξηθά θνηλά ζπκθέξνληα θαη, κε ηελ πξννπηηθή ηεο
νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ εηδηθνχο ζηα νηθνλνκηθά. Ζ
αθαδεκατθή θνηλφηεηα πξέπεη λα ραηξεηίζεη ηε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ησλ εμσηεξηθψλ κειψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνη
ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ζπλέρεηα κέζα ζην ρξφλν. Σα ζπκβνχιηα πνπ έρνπλ ζπρλέο
αιιαγέο κειψλ έρνπλ δπζθνιία λα δηαηεξήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπλνρή πνπ
ρξεηάδεηαη ε νκάδα γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πεξίπινθσλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ. Σν Τπνπξγείν ή ν λένο
δηαρεηξηζηηθφο θνξέαο (βι. παξαθάησ) πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα δπλεηηθψλ
εμσηεξηθψλ κειψλ γηα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα.
Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζα ζπληζηά ηα ππφινηπα κέιε, κε ηελ εμαίξεζε ελφο
θνηηεηή γηα ηα ζπκβνχιηα κε 15 ή ιηγφηεξα κέιε θαη κέγηζην αξηζκφ 2 θνηηεηψλ
αλά ζπκβνχιην κε 16 έσο 23 κέιε.
Ο πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηα εμσηεξηθά
κέιε αιιά λα εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ.
Ο πξχηαλεο ή πξφεδξνο πξέπεη λα είλαη ex officio κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πξέπεη λα κάζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαζψο θαη πψο λα ηνλ
πξαγκαηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Οη πξνεδξίεο ησλ ζπκβνπιίσλ πξέπεη λα
ζεζπίζνπλ κηα έλσζε θαη απηή ε έλσζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη «αλαπηπμηαθά»
πξνγξάκκαηα γηα ηα κέιε ηεο. Κάζε ζπκβνχιην πξέπεη λα παξάζρεη έλα πξφγξακκα
εηζαγσγήο λέσλ κειψλ.
Οη ιεηηνπξγίεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο θαη ζαθείο
θαη λα πεξηιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο γηα ηα νηθνλνκηθά, ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηελ
έγθξηζε ηνπ ζεζκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ έγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ θαη
ηελ απνζηνιή θαη ηνλ δηνξηζκφ πξπηάλεσλ, αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ θαη
θνζκεηφξσλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ παξαθνινχζεζεο
ηεο εθηειεζηηθήο νκάδαο θαη δελ ζα εκπιέθνληαη ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξηζε ελψ ζα
ζεσξνχλ ηε ζχγθιεην σο ηελ αλψηαηε αξρή ιήςεο απνθάζεσλ ζε αθαδεκατθφ
επίπεδν. Έλα ππφκλεκα πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνηεηλφκελν
λφκν πιαίζην, αλάκεζα ζην Τπνπξγείν ή ην δηαρεηξηζηηθφ θνξέα (βι. παξαθάησ),
πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ πξχηαλε, ζπληζηά έλαλ απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν λα δηαζθαιηζηεί φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη επίγλσζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Πξχηαλεο ή πξφεδξνο
70. Ο πξχηαλεο ή ν πξφεδξνο πξέπεη λα δηνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην βάζεη δεκφζηαο
δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ πξχηαλε, κέζσ εξεπλεηηθήο επηηξνπήο, δεκφζηαο πξνθήξπμεο θαη
επίζεκσλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ εξεπλεηηθή επηηξνπή δηνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην αιιά ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αλάινγε αθαδεκατθή εθπξνζψπεζε. Ίζσο ππνζηεξηρηεί φηη ν
πξχηαλεο ή ν πξφεδξνο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα εθιέγνληαη. Δληνχηνηο, δεδνκέλεο ηεο
ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλεο ηδηαίηεξα πνιηηηθνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο εθινγήο πξπηάλεσλ ζηελ
Διιάδα, ζπλίζηαηαη ηδηαίηεξα, ν πξχηαλεο λα νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην κέζσ αλνηρηήο θαη
δηάθαλεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο, αιιά ε ηειηθή απφθαζε θαη ν δηνξηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην
πκβνχιην.
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Γνκή ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ
71. Οη πξνηεηλφκελεο ζρνιέο ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο εθφζνλ νη θνζκήηνξεο θαηαζηνχλ
ππεχζπλνη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ηκεκάησλ πνπ ειέγρνπλ. Οη θνζκήηνξεο, σο
ππεχζπλνη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ επαξθή νηθνλνκηθή/ δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε. Γελ πξέπεη θαλείο λα θαληαζηεί φηη ηκήκαηα ζα εμαθαληζηνχλ σο δηά καγείαο.
Δπεηδή ζπγθιίλνπλ γχξσ απφ επηζηήκεο, ηα ηκήκαηα πάληνηε επηβηψλνπλ ππφ θάπνηα κνξθή
χζηεξα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πξέπεη λα ειπίδνπκε φηη ηα
αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ζα γίλνπλ νινέλα θαη πην δηεπηζηεκνληθά, ζα ππάξμνπλ σζηφζν
αθαδεκατθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο λα κε ζπκβεί θάηη ηέηνην θαη ηα δεηήκαηα απηά ζα
ιπζνχλ κφλν θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε επίπεδν ζρνιήο. Θα ήηαλ αληηπαξαγσγηθφ λα
γίλεη κηθξνδηαρείξηζε ηέηνησλ απνθάζεσλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν πςειφηεξν απφ ην απηφ ηεο
ζρνιήο.
Δθηειεζηηθή επηηξνπή
72. Κάζε ίδξπκα ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη λα ζπγθξνηήζεη κηα εθηειεζηηθή επηηξνπή, ηεο
νπνίαο ζα πξνεδξεχεη ν πξχηαλεο θαη ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ πξνπξπηάλεηο, αλψηεξνπο
δηαρεηξηζηέο θαη θνζκήηνξεο. Ζ επηηξνπή ζα είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, ζα αλαθέξεηαη θαη ζα θάλεη πξνηάζεηο ζην πκβνχιην

Θέζπηζε αλεμάξηεηνπ δηνηθεηηθνχ θνξέα, ηεο Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
επεθηείλνληαο ην ξφιν ηεο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε
Καζηέξσζε κηαο αξρήο σο Διιεληθήο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Ζ δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ απηνχ θνξέα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ
κεραληζκνχ πινπνίεζεο θαζψο απνκαθξχλεη ην Τπνπξγείν απφ ηελ θαζεκεξηλή
ζπκκεηνρή ζηε κηθξνδηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ Αξρή πξνυπνζέηεη κεγάιε
ζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν γηαηί νη κεηαξξπζκίζεηο αλαπφθεπθηα ζα αληηηάζζνληαη
ζε νξηζκέλα ζπκθέξνληα.
Μεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζήκεξα εκπίπηνπλ ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηε λέα απηή αξρή.
Πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ σο (βι. Πιαίζην ΗΗ.4):
Αλάπηπμε θαη πξφηαζε πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επζπγξακκηζκέλε κε
ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ·
αλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη
ηε ινγνδνζία πνπ απηή ηε ζηηγκή εκπίπηνπλ ζηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε·
δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκθσληψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα κε ην θαζέλα απφ ηα
ηδξχκαηα·
αλάπηπμε θαη επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κνληέισλ ρξεκαηνδφηεζεο
ηφζν γηα ιεηηνπξγηθή ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε βάζεη
επίδνζεο·
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αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ελφο ζπλνιηθνχ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην
ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ζε ζεζκηθφ θαη ζπζηεκηθφ
επίπεδν·
επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ λφκνπ-πιαηζίνπ ·
επίβιεςε ελνπνίεζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηκεκάησλ θαη ηδξπκάησλ αλά ηε ρψξα·
θαη
εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο αλά πεξηθέξεηα ζπλδένληαο ηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε κε ηηο ηνπηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε.
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Πλαίςιο II.4 Χειριςμόσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Αλάπηπμε ελφο ζπλεθηηθνχ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε:
Αλάιεςε κηαο ζπζηεκαηηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο εμέηαζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαη εθπφλεζε κηαο μεθάζαξεο δήισζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζθνπψλ·
Μεηάδνζε ελφο νξάκαηνο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζαθή θαη απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν έηζη ψζηε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα δνπλ ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα
δηαδξακαηίζνπλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ·
Τπνζηήξημε ελφο ζπλνιηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ ζψκαηνο γηα ηελ θαζηέξσζε ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο·
δεκηνπξγία ελφο ζψκαηνο, π.ρ. ελφο Δζληθνχ πκβνπιίνπ ή Φφξνπκ γηα ηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηελ ελνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο, ζηνλ πνιηηηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ θχξησλ παξαγφλησλ·
Δλίζρπζε ηνπ ζψκαηνο απηνχ κε πξνζθιήζεηο ζε μέλνπο εηδηθνχο πνπ ζα παξέρνπλ κηα
επξχηεξε πξννπηηθή ζηα πξνβιήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζα εμεηάδνπλ
ηξφπνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπο·
Καζηέξσζε νξγάλσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:
Γηαζθάιηζε φηη νη εμνπζίεο ησλ αξρψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο
αιιαγέο ζηηο αξκνδηφηεηεο·
Δλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αξρψλ ζηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηνλ
πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλάιπζε πνιηηηθψλ:
Δλδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ησλ αξρψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο
αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη παξαθνινχζεζεο
ησλ απνηειεζκάησλ·
Αλάπηπμε νξγάλσλ ρεηξηζκνχ ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ απηνλνκία
ησλ ηδξπκάησλ θαη ηε δεκφζηα ινγνδνζία. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ ζπκθψλσλ
θαιήο εθηέιεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο βαζηζκέλεο ζηελ επίδνζε ή ζηνρεπφκελεο
ρξεκαηνδφηεζεο. Να απνθεπρζνχλ νη ιεπηνκεξείο εηήζηεο απαηηήζεηο γηα αλαθνξέο ψζηε λα
επλνεζνχλ ζηξαηεγηθνί ηξφπνη ινγνδνζίαο, ζρεδηαζκέλνη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ·
Υξεζηκνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηδξπκάησλ θαη επηινγή ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα
βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα θαη λα επηηεπρζεί θαιχηεξε επίδνζε απφ ην
ζχζηεκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πεγή: ΟΟΑ (2008ε).
Βι. Δθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ Ηξιαλδία (ΟΟΑ, 2006), ηελ Πνξηνγαιία (ΟΟΑ, 2007), ηελ
Αίγππην (ΟΟΑ 2010δ) γηα ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζε ή ηελ θαζηέξσζε λέσλ θνξέσλ
ζπληνληζκνχ/ ρεηξηζκνχ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο παξφκνηνπο κε εθείλνπο πνπ ν ΟΟΑ ζπζηήλεη γηα
ηελ Διιάδα.

Οξγάλσζε κηαο εηδηθήο ππεξεζίαο γηα ην λέν θνξέα ψζηε λα παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα
ζηα ηδξχκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ φπσο
απηέο νξίδνληαη απφ ην λέν λφκν πιαίζην γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε
73. Πιήξεο αλάζεζε δηαρεηξηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ηδξπκάησλ
πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηαο ηνπο. Γελ είλαη ξεαιηζηηθφ λα
πεξηκέλεη θαλείο απφ φια ηα ηδξχκαηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ θηλήζεηο κε ηνλ ίδην ξπζκφ, ζε
έλα πηεζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, γηα λα ζεζπίζνπλ λέα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, λα νξίζνπλ λένπο
πξπηάλεηο ή πξνέδξνπο, λα ζπζηήζνπλ λέεο ζπγθιήηνπο ή ζπλειεχζεηο, λα νξγαλψζνπλ φια
ηα ηκήκαηα ζηηο ζρνιέο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ άιιεο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ λέα Αξρή πξέπεη
λα έρεη ηελ εμνπζία θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα:
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ζπλδέζεη ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα ηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη
επίδνζεο κε ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ ζηε δηνίθεζε
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδεη ε Αξρή·
νκαδνπνηήζεη ηα ηδξχκαηα ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα εθαξκνγήο θαη ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα ζπλδένπλ ηελ εμνπζία πνπ ηνπο έρεη δνζεί κε ηελ αλάινγε επζχλε. Γηα
παξάδεηγκα, νξηζκέλα ηδξχκαηα ίζσο απνθηήζνπλ πιήξε απηνλνκία ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λέν λφκν πιαίζην ελψ ζε άιια κπνξεί λα δνζεί
κεξηθή εμνπζία, ε νπνία ζα εμαξηεζεί απφ ηα ζηνηρεία πεξαηηέξσ πξνφδνπ· θαη
λα νξγαλψζεη κηα εηδηθή ππεξεζία, ίζσο ζε ζπλεξγαζία κε ηε χλνδν ησλ
Πξπηάλεσλ θαη ησλ Πξνέδξσλ ΣΔΗ, γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα λέα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζψκαηνο, ηνπο πξπηάλεηο, ηα αλψηεξα ζεζκηθά ζηειέρε πνπ είλαη
ππεχζπλα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε θαζψο θαη ηνπο θνζκήηνξεο
ησλ λεντδξπζέλησλ θνιιεγίσλ. Με ηνλ θαηξφ, νη πξφεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ, ζα πξέπεη λα νξγαλψζνπλ έλαλ κε-θπβεξλεηηθφ θνξέα φκνην κε ην
Council of University Chairs (CUC) [πκβνχιην Παλεπηζηεκηαθψλ Πξνεδξείσλ]
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Association of Governing Boards for Universities
and Colleges in the United States (AGB) [Έλσζε Γηαρεηξηζηηθψλ πκβνπιίσλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη Κνιιεγίσλ ζηηο ΖΠΑ].
Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηα
ηδξχκαηα θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ κνληέισλ ρξεκαηνδφηεζεο εληφο ελφο πιαηζίνπ
ινγνδνζίαο
74. Ο πξνηεηλφκελνο λφκνο-πιαίζην πεξηιακβάλεη ηα θξίζηκα ζηνηρεία ηεο απμεκέλεο
ζεζκηθήο επζχλεο θαη ινγνδνζίαο γηα ηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ ησλ
ηδξπκάησλ. Ζ αιιαγή ζε εθάπαμ επηρνξεγήζεηο είλαη κηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζπλεπήο κε ηε
βέιηηζηε πξαθηηθή ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ. Ζ πξφθιεζε είλαη λα εθαξκνζηεί κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο
βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο ζε φιν ην ζχζηεκα. Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν λένο
δηαρεηξηζηηθφο θνξέαο πξέπεη λα επηθνξηηζηεί κε ηελ επίβιεςε απηήο ηεο εθαξκνγήο.
75. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ήδε ζεκεηψζεη πξφνδν αλαπηχζζνληαο έλα λέν κνληέιν
ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ
ζηελ παξνχζα έθζεζε. Ζ Διιάδα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε αξθεηά ζεκεία απφ ηελ εκπεηξία
άιισλ ρσξψλ πνπ έρνπλ θάλεη παξφκνηεο κεηαξξπζκίζεηο.
Μεηαηφπηζε απφ ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο δηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
κηζζνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ εθαξκνγή, ζεσξψληαο ηα ζεζκηθά
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ππεχζπλα γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη
ηνπο θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο
76. Οη αλζξψπηλνη πφξνη ζπληζηνχλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ
ηδξπκάησλ θαη άξα, ηνλ ηνκέα εθείλνλ φπνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο
βειηηψζεηο, ζχκθσλα κε πνηνηηθά θξηηήξηα. Σν πιαίζην πξνβιέπεη εθάπαμ επηρνξεγήζεηο ζηα
ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηζζνδνζίαο, νη νπνίεο ηψξα ξπζκίδνληαη μερσξηζηά θαη
ειέγρνληαη θεληξηθά. Πξνβιέπεηαη κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην θαζεζηψο
ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ πνπ πξνζιακβάλεηαη άκεζα απφ ην θξάηνο ζην θαζεζηψο
πξνζσπηθνχ πνπ δηνξίδεηαη θαη απαζρνιείηαη απφ ηα ηδξχκαηα. Παξάιιεια, ν λφκνο
πξνβιέπεη φηη ην Τπνπξγείν ζα ζεζπίζεη κηα δνκή αθαδεκατθψλ βαζκίδσλ κε αλψηαηνπο θαη
θαηψηαηνπο κηζζνχο γηα θάζε βαζκίδα. Τπφ κία έλλνηα, ν λφκνο εγγπάηαη επειημία θαη κεηά
ηελ αλαηξεί. Πνιιέο ρψξεο κε, θαηά παξάδνζε, ηζρπξφ θεληξηθφ έιεγρν ησλ βαζηθψλ
ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ηε κεηάβαζε ζε θνηλσληθή
ηζφηεηα, δηαηεξνχλ θάπνην ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο. Δληνχηνηο,
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ππάξρεη κεηάβαζε απφ ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο ιεπηνκεξείο ειέγρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
έγθξηζεο, ζε μεθάζαξεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη εθαξκνγή απηψλ ησλ πνιηηηθψλ,
θαζηζηψληαο ηνπο θνξείο εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ή θνξείο φπσο ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα ησλ ηδξπκάησλ ππνιφγνπο λα γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ
(Hawkesworth, θ. ά., 2008).
Μεηαξξχζκηζε ηεο βαζηθήο απνδεκίσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα
θαιχπηεη φιεο ηηο πεγέο ακνηβψλ θαη πξφβιεςε κεγάιν κέξνο ηνπ κηζζνχ λα θαηακεηξάηαη
γηα εηζθνξέο θαη ζπληάμεηο.
77. Μφλν έλα κέξνο ησλ κηζζψλ πιεξψλεηαη ζήκεξα απφ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, φπσο
πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ζηελ παξνχζα έθζεζε. Σν ππφινηπν ησλ κηζζψλ είλαη έλα πεξίπινθν
ζχλνιν επηδνκάησλ. Ζ ζαθήλεηα ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο απνηειεί
ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ πξνζέιθπζε, αληακνηβή θαη δηαηήξεζε αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ πςεινχ θχξνπο ή ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Σα ηδξχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
επειημία πξνθεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξακέηξνπο ηεο βαζηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ
ξπζκίζεσλ λα δηακνξθψλνπλ ηα παθέηα απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Θέζπηζε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ γεληθνχ
(επαλαιακβαλφκελνπ) ιεηηνπξγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην κηζζνιφγην θαη γηα ην ζηνηρείν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά
ζηελ επίδνζε, αληιψληαο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ
(βι. Πιαίζην ΙΙ.5)
Πλαίςιο II.5 Δθμόςια επιχοριγθςθ ςε προγράμματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
αναλογικά με τα οφζλθ ςτθν κοινωνία
Καζηέξσζε επξχηεξσλ αξρψλ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ην δεκφζην αλά πξφγξακκα:
Παξνρή πςειήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην δεκφζην ζε πεδία πςειήο ζπλάθεηαο (π.ρ. φηαλ ν
αξηζκφο ησλ απνθνίησλ δελ θαιχπηεη ηε δήηεζε) θαη ιηγφηεξεο επηρνξεγήζεηο ζε δεκνθηιή
πξνγξάκκαηα πνπ απνθέξνπλ κεγάια ηδησηηθά θέξδε ζηνπο απνθνίηνπο.
Σα λέα πξνγξάκκαηα πξέπεη, πξηλ εγθξηζνχλ, λα απνηηκνχληαη κε βάζε ηε ζπλάθεηα ηνπο,
π.ρ. αλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αλ ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία ή
εμππεξεηνχλ ηηο θηινδνμίεο κηαο θνηλφηεηαο,.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθφηεηαο κε ηελ θνηλσλία πξνυπνζέηεη έλα ηζρπξφ ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κηαο θαη ηα πξνγξάκκαηα ρακειήο πνηφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, είλαη
απίζαλν λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηδξπκάησλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θφξκνπια, κε ρξήζε δεηθηψλ
εηζξνήο θαη εθξνήο θαη ζηξαηεγηθά ζηνρεπφκελα ζηνηρεία:
Οη επηρνξεγήζεηο ηδξπκάησλ λα βαζίδνληαη ζε δηαθαλείο θφξκνπιεο κε ηζνξξνπία δεηθηψλ
εηζξνήο θαη εθξνήο.
Ζ θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηδξπκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ζπκθψλσλ θαιήο
εθηέιεζεο ή ζπκβάζεσλ πνπ έρεη δηαπξαγκαηεπζεί ην θξάηνο κε ηα ηδξχκαηα.
πκπεξίιεςε ζηνρεπφκελσλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ψζηε ε απνζηνιή ησλ ηδξπκάησλ λα
επζπγξακκηζηεί κε ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μηα πιεζψξα,
φκσο, ζηνρεπφκελσλ θνλδπιίσλ ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν κεησκέλεο δηαθάλεηαο θαη απμεκέλσλ
εμφδσλ ζπλαιιαγήο.
Ζ θαηαλνκή θνλδπιίσλ ζε ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα πξνζαξκνζκέλε πξνζέγγηζε
πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ξφισλ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ ηδξπκάησλ.
Παξνρή απηνλνκίαο ζηα ηδξχκαηα ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπο.
Παξνρή ζηαζεξφηεηαο ζηε ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο
αλάπηπμεο.
Παξαρψξεζε ζηα ηδξχκαηα ηνπ δηθαηψκαηνο λα έρνπλ πνηθίιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
Υξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο.
Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θφζηνπο, κε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:
Πεξαηηέξσ ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηα πνζνζηά απνθνίηεζεο·
Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ κε νινθιήξσζεο (δηαξξνήο) θαη ηνπ
ρξφλνπ θνίηεζεο·
Μείσζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ γηα θνηηεηέο πνπ θαζπζηεξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο
Δμάιεηςε πξνγξακκάησλ πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη·
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Δμνξζνινγηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ρακειήο δήηεζεο κε πηζαλή κεηαθίλεζε αθαδεκατθψλ
ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα
Μείσζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε κείσζε ησλ θνηηεηηθψλ
εγγξαθψλ·
Αχμεζε ρξήζεο θνηλψλ εγθαηαζηάζεσλ·
Δπέθηαζε θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ.
Πεγή: ΟΟΑ (2008δ).

78. Ο Πίλαθαο II.10 παξέρεη έλα απινπνηεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλνκή ηεο
θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ησλ ηδξπκάησλ, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη λέεο επελδχζεηο/
ππνδνκέο (Jones, 2003).
Πίνακαρ II.10 ηοισεία ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ

πζηαηηθφ θξαηηθνχ
επηκεξηζκνχ

θνπφο

Μνληέιν

Λεηηνπξγηθφο
(επαλαιακβαλφκελνο)
πξνυπνινγηζκφο
(πεξηιακβάλεη έμνδα γηα
κηζζνδνζία θαη
ρξεκαηνδφηεζε γηα αλαλέσζε
θαη ζπληήξεζε παγίσλ)

Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε
βαζηθήο ηθαλφηεηαο

Σχπνο πνπ βαζίδεηαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δηαθνξεηηθψλ ηδξπκάησλ
(έξεπλα, επίπεδν πηπρίνπ,
θ.ιπ.)

ηνηρείν επίδνζεο

Αιιαγή ζηελ βαζηθή
ηθαλφηεηα βειηίσζεο ηεο
επίδνζεο

Δπηκεξηζκφο βάζεη δεηθηψλ
επίδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε:
ρέδηα αλάπηπμεο ησλ
ηδξπκάησλ, κνλαδηθά γηα
θάζε ίδξπκα
Γείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ εζληθή
ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε

Πεγή: Jones (2003).

79. Σν κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επεμεξγάδεηαη απηή ηε ζηηγκή ην Τπνπξγείν Παηδείαο
θαη ην πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ν πξνηεηλφκελνο λφκνο-πιαίζην είλαη ζε γεληθέο γξακκέο
παξφκνην κε ηε δνκή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ.10. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα
ζηνηρεία απηά απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ ρσξψλ (βι. Πιαίζην απφ ηε Θεκαηηθή Δμέηαζε
ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ πνιηηηθήο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηνπ ΟΟΑ):
Καηαλνκή ιεηηνπξγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
Ζ ζπκπεξίιεςε ζηνλ αιγφξηζκν θαηακεξηζκνχ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ηξέρνπζα δνκή θφζηνπο (γηα παξάδεηγκα, αξηζκφο αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη
κηζζνί πξνζσπηθνχ) θαη ην θφζηνο αλά θνηηεηή κπνξεί νδεγήζεη ζηε δηαηψληζε ησλ
πθηζηακέλσλ αλεπαξθεηψλ. Πνιινί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζηηο
ΖΠΑ, ήηαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη, βαζηζκέλνη ζηε ινγηθή ηεο «απνδεκίσζεο
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θφζηνπο» (McKeown-Moak, 1999). ηηο ΖΠΑ, κπνξνχλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη δαπάλεο ζπγθξηηηθά κε δαπάλεο ηδξπκάησλ κε παξφκνηεο
απνζηνιέο σο θξηηήξην αλαθνξάο, βάζεη κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε
δηάξθεηα εηψλ θαη εθηεηακέλσλ, αμηφπηζησλ εζληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
(Brinkman, 1987· Wellman, 2010). Παξφκνηα δπλαηφηεηα δίλεηαη θαη απφ ην
πκβνχιην Υξεκαηνδφηεζεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο Αγγιίαο θαη απφ άιιεο
ρψξεο κε καθξά ηζηνξία ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο βάζεη ηχπνπ (θφξκνπιαο).
Γεδνκέλνπ φηη ην κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε πξψηκν
ζηάδην, είλαη ζεκαληηθφ λα:
επηθεληξσζεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαηαλνεηψλ θαη αμηφπηζησλ κεηαβιεηψλ
γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αληί λα αλαπηπρζεί έλαο πεξίπινθνο ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο
βάζεη θφζηνπο·
εθαξκνζηεί ν ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, φρη κφλν
ζηηο λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο. ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ
κνληέινπ ζηελ Διιάδα, ν ηχπνο εθαξκφζηεθε κφλν ζηηο λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο,
φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ · θαη
λα ιεθζεί ππφςε ε ρξήζε κηαο κεηαβιεηήο δηαθνξεηηθήο απ’ φηη εθείλε ησλ
θνηηεηψλ πιήξνπο θνίηεζεο. Οη ηχπνη πνπ βαζίδνληαη ζηηο εγγξαθέο ηείλνπλ λα
δείρλνπλ αλεβαζκέλα πνζνζηά εγγξαθψλ, αθξηβψο απηφ πνπ δελ πξέπεη λα
θάλεη ε Διιάδα απηή ηε ζηηγκή. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ν αξηζκφο ησλ
θνηηεηψλ εληφο κηαο θαλνληθήο πεξηφδνπ ζπλ δχν ρξφληα (N + 2) νη νπνίνη
εγγξάθνληαη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έρνπλ ζεκεηψζεη
ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν (έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα θη έρνπλ δψζεη
εμεηάζεηο) (βι. Πιαίζην ΗΗ.6 γηα ην κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Σελλεζί).
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Πλαίςιο II.6 Μοντζλο χρθματοδότθςθσ του Τεννεςί
Ο πιήξεο Νφκνο πεξί Κνιιεγίσλ ηνπ Σελλεζί ηνπ 2010 πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε γηα έλα κνληέιν
βαζηζκέλν ζηα απνηειέζκαηα. Ο λφκνο ππαγνξεχεη ζηελ Δπηηξνπή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σελλεζί
(THEC), ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σελλεζί, ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Σελλεζί
θαη ηελ πνιηηεηαθή θπβέξλεζε, ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ κνληέινπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011–12. Ο ζρεδηαζκφο ηεο
―ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ηχπνπ‖ αλακέλεηαη λα θέξεη ζην πξνζθήλην απνηειέζκαηα
ζεκαληηθά γηα ηελ πνιηηεία, φπσο ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, ηελ θηλεηηθφηεηα ζηηο
κεηεγγξαθέο, ην βαζκφ δηαηήξεζεο θνηηεηψλ, θ.ιπ. Ο λφκνο απαηηεί απφ ην Σελλεζί λα
δεκηνπξγήζεη έλα «βίβιν ζηνηρείσλ», πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα απηά
ηα απνηειέζκαηα. «Πφληνη αληακνηβήο» δίλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ζην πιαίζην
―ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ηχπνπ‖. Οη πφληνη απηνί εμαζθαιίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
απνζηνιή ηνπ ηδξχκαηνο.
Οη αμησκαηνχρνη ηνπ Σελλεζί ειπίδνπλ φηη ν ελ ιφγσ ηχπνο ζα ελδπλακψζεη ηηο ζρέζεηο κε ην επξχηεξν
ζρέδην ηεο πνιηηείαο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηφρνπο, ζα εληζρχζεη ηα θίλεηξα γηα επηθέληξσζε ζηελ παξακνλή θνηηεηψλ θαη ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή
ζηελ παξαγσγηθφηεηα (ε νπνία νξίδεηαη σο παξαγσγή πηπρίσλ, κεηεγγξαθέο, πξφζβαζε θνηηεηψλ,
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θ.ιπ.). Οη εηδηθνί αλακέλνπλ φηη ν λένο ηχπνο ζα θαηαλείκεη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα
ζε έλα κεγαιχηεξν, πην θαηάιιειν ζχλνιν κεηαβιεηψλ θαη φρη κφλν ζηηο εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ, ελψ ζα
ξπζκηζηεί ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε ζθνπφ ηνπ ηδξχκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηαμηλφκεζε Carnegie. Ο
πθηζηάκελνο ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο βαζίδεηαη θαηά πεξίπνπ 60% ζηηο εγγξαθέο ελψ ηα θίλεηξα
ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο εηζαγσγέο θνηηεηψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι.: http://www.state.tn. us/thec/.
λα ζπκπεξηιεθζεί κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή «απφδνζεο» (γηα παξάδεηγκα, ε
ππφζεζε φηη ηα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα επηηπγράλνπλ πεξίπνπ Υ% ζε
εμνηθνλφκεζε θφζηνπο)·
λα βαζηζηνχλ ζε δηά δψζεο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζην θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο (ην λέν δηαρεηξηζηηθφ θνξέα) θαη ηα ηδξχκαηα, φζνλ αθνξά ηνλ
αθξηβή επηκεξηζκφ·
λα κε ζπκθσλεζνχλ δηαηάμεηο πνπ απαιιάζζνπλ απφ ηελ επζχλε γηα λα
πξνζηαηεχζνπλ ηα ηδξχκαηα απφ πεξηθνπέο ζε επηκεξηζκνχο βάζεη ησλ
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ ζηνλ ηχπν ρξεκαηνδφηεζεο. Αληηζέησο, λα
ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεζνδνινγία «δηαθνπήο δεκηψλ» πνπ πεξηνξίδεη ηηο
κεηψζεηο αλά πάζα ζηηγκή ζε κέγηζην πνζνζηφ αλά έηνο γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ
εηψλ αιιά κφλν κε ηελ πιήξε κείσζή ηνπ θαηά 100% ζην ηέινο απηήο ηεο
πεξηφδνπ (βι. Πίλαθα ΗΗ.7)·
λα απνθεπρζνχλ νξηδφληηεο πεξηθνπέο ή ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ «one-sizefits-all» ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ. Ζ ζπλέπεηα ηέηνησλ αιιαγψλ ζα είλαη ε
απφιπηε ππνλφκεπζε ηεο ζθνπνχκελεο επίδξαζεο ηεο ―ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη
ηχπνπ‖.
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Πλαίςιο II.7 Διακοπι ηθμιών ςτο Οχάιο
Ζ πνιηηεία αλαγλσξίδεη ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε ησλ ηδξπκάησλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δηθή
ηνπο νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη φηη ελδερνκέλσο νξηζκέλεο ζρνιέο ρξεηαζηνχλ ρξφλν γηα
λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ πνιηηηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επηηπρία βάζεη ηνπ
λένπ ηχπνπ ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα λα θαηεπλάζεη νπνηεζδήπνηε αλεζπρίεο φηη ηα ζρνιεία πνπ
δελ είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλα ζα ππνζηνχλ βαξηέο πνηλέο φηαλ ν ηχπνο εθαξκνζηεί ην
νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2010, ε πνιηηεία έρεη εγγπεζεί φηη θαλέλα ίδξπκα δελ ζα ράζεη
πεξηζζφηεξν απφ ην 1% ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ αλά έηνο.
Πεγή: Board of Regents, Columbus, Ohio, http://regents.ohio.gov

πζηαηηθφ ζηνηρείν επίδνζεο
80. Ζ ρξεκαηνδφηεζε βάζεη επίδνζεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά γηα λα έρεη ηελ
ζθνπνχκελε επίδξαζε. Ζ εκπεηξία κε ηε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη επίδνζεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζε
άιιεο ρψξεο είλαη αλάκεηθηε (βι. Burke, 2002· Salmi θαη Hauptman, 2006). Πξέπεη λα
επηζεκαλζνχλ νξηζκέλα ζεκεία απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία:
Να ζπλδεζνχλ ηα θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη απφδνζεο ηφζν κε θξηηήξηα πνπ
βαζίδνληαη ζην ζρέδην αλάπηπμεο ησλ ηδξπκάησλ (ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην, νη ζηφρνη
θαη νη δείθηεο θάζε ηδξχκαηνο) φζν θαη κε ηνπο ζαθψο θαζνξηζκέλνπο εζληθνχο
ζηφρνπο (Δζληθή ηξαηεγηθή θαη ηφρνη ΔΔ) θαη ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο επηδφζεσλ.
Σα θξηηήξηα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλά ηνκέα.
Να δηαηεξεζεί ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη επίδνζεο, αθφκα
θαη ζε πεξηφδνπο ζνβαξψλ κεηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπσο απηή πνπ βηψλεη ε
Διιάδα ηψξα. Ζ ηάζε, ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, είλαη νη θπβεξλήζεηο λα
αλαβάιινπλ ή λα θαηαξγνχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία επίδνζεο (Burke, 2002).
Να πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ δεηθηψλ επίδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη επίδνζεο ζε κφιηο κεξηθνχο βαζηθνχο δείθηεο
επίδνζεο, ίζσο φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 6 έσο 12. Οη δείθηεο πξέπεη λα εληζρχνπλ ν
έλαο ηνλ άιινλ, φρη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. Όζν πην πεξίπινθν θαη
εθηεηακέλν είλαη ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ, ηφζν πην αζζελέο ζα είλαη ην ζήκα πνπ ζα
κεηαθέξεηαη ζηα ηδξχκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηζέκελεο αιιαγέο ζηελ επίδνζε.
Αμησκαηνχρνη πνπ βξίζθνληαη ζε δηνηθεηηθά ζψκαηα, ζπγθιήηνπο θαη ζπλειεχζεηο
πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη αιιαγέο ζηελ επίδνζε ζα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζηε
ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. Δμ νξηζκνχ, ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δηνηθνχληαη
απφ ηδηαίηεξα επθπείο αλζξψπνπο. Αλ δελ θαηαιάβνπλ θαη δελ αθνινπζήζνπλ ζηα
βαζηθά κέηξα, ηα ηδξχκαηα ζα «δηακνξθψζνπλ» έλα πεξίπινθν ζχζηεκα
ρξεκαηνδφηεζεο αγλνψληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο επίδνζεο·
Να εμεηαζηεί ην πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα
ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ ζεζκηθψλ εγεηψλ θαη λα επηθέξεη ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο. Σν κάζεκα ησλ ΖΠΑ έδεημε φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ (γηα παξάδεηγκα, απφ 1 έσο 5%) κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο πνπ γίλνληαη πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
(Burke, 2002). ηφρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη επίδνζεο είλαη λα επηθέξεη
αιιαγέο ζηνλ βαζηθφ πξνυπνινγηζκφ, φρη λα παξέρεη βαζηθή επαλαιακβαλφκελε
ρξεκαηνδφηεζε. Αληηζέησο, ν ηχπνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
(επαλαιακβαλφκελνπ) πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί πξάγκαηη λα νδεγήζεη ζε
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο ηδξχκαηνο ζε
ζχληνκε ρξνληθφ δηάζηεκα (βι. παξαπάλσ ζρφιην γηα ηηο δηαηάμεηο «απαιιαγήο απφ
επζχλε» θαη «δηαθνπήο δεκηψλ») ·
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Να αλαγλσξηζηεί φηη έλαο βαζκφο ζηαζεξφηεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη
επίδνζεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα λα επέιζεη ε αιιαγή. Έλαο θχθινο
ηεζζάξσλ εηψλ, κε κφλν ιίγεο πξνζαξκνγέο ελδηάκεζα, ζα είλαη αξθεηφο ρξφλνο
γηα λα δεη θαλείο απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ εχθνια γηα λα
βνεζήζνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο λέαο γεληάο θηλήηξσλ·
λα ζπκπιεξσζεί ε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη επίδνζεο κε δηά δψζεο δηαβνπιεχζεηο
αλάκεζα ζηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο (ην λέν δηνηθεηηθφ θνξέα) θαη ηα ηδξχκαηα
ζρεηηθά κε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή
θαη ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ην ίδξπκα γηα λα βειηηψζεη ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε·
Βξαρππξφζεζκα, ζχλδεζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ γηα ρξεκαηνδφηεζε
ηεο επίδνζεο βάζεη πξνφδνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζπκθσλία πξνγξάκκαηνο
ηνπ ηδξχκαηνο:
ζηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο
ηκεκάησλ ζε ζρνιέο θαη άιιεο δξάζεηο ζπλεπείο πξνο ηελ εληνιή
εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο (βι. παξαθάησ)· θαη
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ, ην δηνξηζκφ πξπηάλεσλ ή πξνέδξσλ θαη άιισλ δηαρεηξηζηηθψλ
βειηηψζεσλ.
Μείσζε ησλ εηζαθηέσλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζε πνζνζηά παξφκνηα κε ηνλ κέζν φξν
ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ζαθέζηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κεηαμχ
παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ
πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
ζε αξηζκφ ζπγθξίζηκν κε ηνλ κέζν φξν εηζαθηέσλ ζηελ ΔΔ· αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
ησλ εηζαθηέσλ ζηα ΣΔΗ ζε ζρέζε κε ηα παλεπηζηήκηα. Δμέηαζε ελδερφκελσλ
πεξαηηέξσ κεηψζεσλ γηα ην 2011-12, κε επαθφινπζν πεξαηηέξσ θιείζηκν κηθξψλ
ηκεκάησλ·
δηαζάθεζε ζηνπο θνηηεηέο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ην επξχηεξν θνηλφ ηνπ νξηζκνχ θαη
ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπζπγξάκκηζε ησλ δειψζεσλ ηθαλνηήησλ κε ην λέν Δζληθφ Πιαίζην
Πξνζφλησλ.
Γηαζθάιηζε φηη νη πξφζθαηα αλαθνηλσζείζεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αλψηεξε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη ν
επαλαζρεδηαζκφο ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ επζπγξακκίδνληαη κε απηά ηα
θξηηήξηα.
Αλάιεςε νινθιεξσκέλεο εθζηξαηείαο ζηα ΜΜΔ θαζψο θαη εθπαίδεπζε ησλ
ζπκβνχισλ γηα λα κεηαδψζνπλ ζηνπο θνηηεηέο, ηνπο γνλείο θαη ην επξχ θνηλφ
ηφζν ηε ινγηθή φζν θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε.
Αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα ψζηε λα
δηαθξίλνληαη ζαθέζηεξα απφ ηα ΣΔΗ.
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Καζηέξσζε βαζηθψλ θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε παλεπηζηεκηαθψλ
καζεκάησλ θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή αθαδεκατθή πξφνδν. Γηα παξάδεηγκα, λα είλαη
πξναπαηηνχκελν νη θνηηεηέο λα παξνπζηάδνπλ έλα ζπλεπέο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο
σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο θαη
λα ζεκεηψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή αθαδεκατθή πξφνδν θαηά ηελ αθαδεκατθή ηνπο
πνξεία, ψζηε λα πξνθξίλνληαη γηα ην πξψην πηπρίν. Γηαθνπή φισλ ησλ θνηηεηηθψλ
πξνλνκίσλ ζε θάζε θνηηεηή πνπ αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν
ειάρηζην επίπεδν παξαθνινχζεζεο.
Καζηέξσζε λέσλ θαλφλσλ γηα ηηο κεηεγγξαθέο
Καζηέξσζε ελφο πην αληηθεηκεληθνχ, ηζφλνκνπ θαη αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο
κεηεγγξαθψλ. Οη ελαιιαθηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ:
Καζηέξσζε ελφο ειάρηζηνπ ρξφλνπ (φρη ιηγφηεξν απφ δχν εμάκελα) θαηά ηνλ
νπνίν έλαο θνηηεηήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο εγγεγξακκέλνο ζην ηκήκα ή ην
θνιέγην πνπ είρε αξρηθά ηνπνζεηεζεί πξηλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα κεηεγγξαθή.
Καζηέξσζε ελφο κέγηζηνπ αξηζκνχ κεηεγγξαθψλ πνπ ζα γίλνληαη δεθηέο απφ
θάζε παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα. Κάζε ηκήκα ζα κπνξεί λα ζέηεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ
ζέζεσλ εληφο απηνχ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ.
Να απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε έλα ηκήκα λα έρνπλ
βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ θνηηεηψλ
πνπ έρνπλ γίλεη εμ’ αξρήο δεθηνί ζην ηκήκα. Παξνρή επθαηξηψλ γηα ηνπο
καζεηέο πνπ ζέινπλ λα κεηεγγξαθνχλ λα μαλαδψζνπλ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο.
Μεζνπξφζεζκα, ζην πιαίζην ηεο απμεκέλεο απηνλνκίαο ησλ ηδξπκάησλ,
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε θάζε παλεπηζηήκην ψζηε απηφ λα θαζνξίζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηεγγξαθψλ θαη κε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη
απφ ηελ Αξρή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, λα πξνζδηνξίδεηαη πνηνη θνηηεηέο ζα
γίλνληαη δεθηνί γηα κεηεγγξαθή.
Καζηέξσζε ελφο ζαθέζηεξα δηαθξηηνχ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλαλ
παλεπηζηεκηαθφ θη έλαλ κε-παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα
Δπαλαδηαηχπσζε ηνπ ξφινπ ησλ ΣΔΗ ψζηε λα εληζρπζεί ε επζπγξάκκηζε κε ηελ
ηξαηεγηθή Γηά Βίνπ Μάζεζεο.
Παχζε ηνπνζέηεζεο θνηηεηψλ ζε νπνηνδήπνηε ΣΔΗ ή αθαδεκατθφ πξφγξακκα ην
νπνίν, φηαλ θαηφπηλ αληηθεηκεληθήο αλάιπζεο, αλαπαξάγεη ή επηδηψθεη λα
αλαπαξάγεη έλα παξφκνην παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα.
Έκθαζε ησλ ΣΔΗ ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ βξαρείαο
δηάξθεηαο, πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο αγνξάο
εξγαζίαο.
Παξνρή εμνπζίαο ζηελ Αξρή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο λα ρξεζηκνπνηεί
πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα
επαλαπξνζδηνξίζεη ην ξφιν ησλ ΣΔΗ ζε ζρέζε κε ηελ Γηά Βίνπ Μάζεζε θαη ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο.
πζηέγαζε ηνπ θνξέα κε ηνλ λεντδξπζέληα δηαρεηξηζηηθφ θνξέα.
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Πλαίςιο II.8 Συνοχι του Συςτιματοσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με Εκτενι
Διαφοροποίθςθ
Καηαλφεζε ηνπ νθέινπο ηεο επξχηεξεο θαη πην επέιηθηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ
ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
αθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ πξνθίι ησλ ηδξπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ελ
ιφγσ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο
Καζηέξσζε ελφο ζαθνχο θαη ζεηηθνχ νξάκαηνο επαγγεικαηηθήο/ εηδηθήο ηξηηνβάζκηαο
θαηάξηηζεο είηε σο δηαθξηηφ ηνκέα είηε σο εηδίθεπζε ζε κεξηθά ηδξχκαηα ζην πιαίζην ελφο
ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο
Καζηέξσζε ελφο ζπλφινπ ππνζηεξηθηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε, ηε δηαζθάιηζε
πνηφηεηαο, ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε
δηαθξηηή απνζηνιή ηνπ θάζε ηδξχκαηνο
Απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Γηαζθάιηζε ηνπ κεραληζκνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Βειηίσζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα ηδξχκαηα ζπλεξγάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί έλα πην
ζπλεθηηθφ ζχζηεκα
ηα ζπζηήκαηα κε ηκήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο δεμηφηεηεο, δηαζθάιηζε φηη
ππάξρνπλ κεραληζκνί απνθπγήο παξέθθιηζεο πξνο αθαδεκατθή θαηεχζπλζε
Γηαζθάιηζε επαξθψλ αληακνηβψλ γηα ηελ απνζάξξπλζε ηεο αθαδεκατθήο παξέθθιηζεο
Γηαζθάιηζε φηη ηα ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηαλννχλ φηη πξέπεη λα δηαηεξνχλ
ηνλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηεο απνζηνιήο ηνπο
Πηζηνπνίεζε γηα απνλνκή πηπρίσλ φηαλ ε παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο θαιχπηεη ηε δήηεζε ηεο
αγνξάο εξγαζίαο
Πεγή: ΟΟΑ (2008ε).
Δλνπνίεζε ή ζπγρψλεπζε κηθξψλ ηκεκάησλ κε ρακειφ αξηζκφ εγγξαθψλ θαη ρακειά
πνζνζηά απνθνίηεζεο
Δπηηάρπλζε ηεο ηξέρνπζαο πξσηνβνπιίαο γηα ελνπνίεζε, ζπγρψλεπζε ή θιείζηκν κηθξψλ
ηκεκάησλ θαη ηδξπκάησλ, κε ρακειά πνζνζηά εγγξαθήο θαη ρακειά πνζνζηά απφδνζεο, ζε
νιφθιεξε ηε ρψξα.
196. Τπφ ηελ εγεζία θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, νη
ελαιιαθηηθέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ:
Καζηέξσζε ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ παλεπηζηεκηνππφιεσλ φπνπ φια ηα παξαξηήκαηα
θαη ηα ηκήκαηα ππάγνληαη ζηηο ππνδνκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θχξηνπ
ηδξχκαηνο.
Πξνυπφζεζε φια ηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε έλαλ δήκν ρσξηζηά απφ ην θπξίσο
παλεπηζηήκην ή ην ΣΔΗ, λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επξχηεξεο ζρνιήο
ζηελ θπξίσο παλεπηζηεκηνχπνιε.
Υξήζε ηερλνινγίαο βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν θαη άιισλ κέζσλ γηα λα ζπλδένληαη
νη θπξίσο εγθαηαζηάζεηο κε ηα γεσγξαθηθψο μερσξηζηά ηκήκαηα γηα:
Γηδαζθαιία
Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
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Γηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο
Υξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα θιείζνπλ σο θέληξα κάζεζεο γηα
ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (π.ρ. γηα
ζρνιηθνχο εγέηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο) θαη γηα άιινπο ζθνπνχο. Παξνρή ζε θάζε
θηίξην:
Πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία (ππνινγηζηέο, επξπδσληθή πξφζβαζε, θ.ιπ.)
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη
ζπλεδξίσλ
ζπκβάζεσλ κε παξφρνπο (παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, άιινπο παξφρνπο) γηα ηελ
πξνζθνξά «εμ απνζηάζεσο» κάζεζεο θαη πξνγξακκάησλ βξαρππξφζεζκεο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνλ ίδην ρψξν.
θέληξσλ δηαζχλδεζεο είηε κε παλεπηζηήκηα ή κε ΣΔΗ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ή
ίζσο θαη κε ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί σο
ηφπνο κάζεζεο.
Υξήζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί αλάκεζα ζηελ Αξρή
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηα ηδξχκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ γηα δηεπξπκέλεο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο κέζσ θιεηζίκαηνο, ελνπνίεζεο ή ζπγρψλεπζεο κηθξφηεξσλ
ηκεκάησλ ζε ζρνιέο θαη άιιεο δξάζεηο. χλδεζε ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα
ρξεκαηνδφηεζε βάζεη επίδνζεο κε άιια θίλεηξα θαη πνηλέο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο.
Αχμεζε επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηελ πξνυπφζεζε
ηνπ πληάγκαηνο γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε
Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δσξεάλ ζπγγξακκάησλ γηα ηνπο
θνηηεηέο κε θνππφλη ζπγγξακκάησλ γηα θάζε θνηηεηή γηα θάζε έηνο αμίαο αηζζεηά
κηθξφηεξεο απφ ην θφζηνο ησλ βηβιίσλ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ. Έηζη ζα ελζαξξχλεηαη ν
αληαγσληζκφο κεηαμχ εθδνηψλ θαη ζα δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε πγηνχο αγνξάο
κεηαρεηξηζκέλσλ βηβιίσλ, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα
ην Κξάηνο.
Έλαξμε δηαιφγνπ κε ηηο ελψζεηο θνηηεηψλ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο
αλαθνξηθά κε καθξνπξφζεζκεο ελαιιαθηηθέο επηκεξηζκνχ θφζηνπο (βι. Πιαίζην
II.9).
Γηεχξπλζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θνηηεηηθψλ δαλείσλ, φπσο πξνηείλεηαη ζηνλ λέν
λφκν πιαίζην, ψζηε λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ
ηα κέζα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην θφζηνο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (θαηνηθία,
εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ δελ παξέρνληαη δσξεάλ, θ.ιπ.).
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Πλαίςιο II.9 Επιμεριςμόσ κόςτουσ
ε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε παξάδνζε ζηα δίδαθηξα, είλαη θαιφ λα μεθηλήζεη κηα
δεκφζηα ζπδήηεζε πνπ ζα βνεζήζεη λα μεθαζαξηζηεί αλ:
Δίλαη βηψζηκε ε ηεξάζηηα εμάξηεζε απφ ην δεκφζην ρξήκα
Σα ηδησηηθά πξνλφκηα είλαη ηφζν ρακειά ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηα ρακειά δίδαθηξα,
ηδηαίηεξα γηα ηνπο πην εχπνξνπο καζεηέο
πςειφηεξα δίδαθηξα γηα ηνπο πην εχπνξνπο καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα παγηψζνπλ ην
ζχζηεκα ππνζηήξημεο θνηηεηψλ.
Πεγή: ΟΟΑ (2008δ).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΤΓΚΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

33. Σν θεθάιαην απηφ πξνζθέξεη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο βάζεη ησλ δεηθηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΑ θαη ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο PISA
(Γηεζλέο Πξφγξακκα γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ). Δθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά, νη αλαθνξέο ζηνπο πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα παξαπέκπνπλ ζηελ έθζεζε ηνπ
ΟΟΑ Απνηειέζκαηα PISA 2009.
Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα
Υακειέο επηδφζεηο 15ρξνλσλ: θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ θαη ζηαζεξά αλά ηα έηε
ζηελ αλάγλσζε θαη ηηο επηζηήκεο, κε θάπνηα βειηίσζε ζηα καζεκαηηθά.
34. ηελ αμηνιφγεζε PISA ησλ 15ρξνλσλ, ε Διιάδα επέδεημε επηδφζεηο θάησ ηνπ κέζνπ
φξνπ ζηελ αλάγλσζε (25ε ζηελ θαηάηαμε1), ηα καζεκαηηθά (30ε ζηελ θαηάηαμε2) θαη ηηο
επηζηήκεο (30ε3) (Γξαθήκαηα I.2.15, I.3.10 θαη I.3.21). Σα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ θάησ
ηνπ κέζνπ φξνπ αθφκα θη αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα θφζηε αλά καζεηή θαζψο θαη ην θνηλσληθφνηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ. ηελ αλάγλσζε, ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία, ε ινβελία, ε
Ηζπαλία, ε Σζερία, ε ινβαθία θαη ην Ηζξαήι θαη νη ρψξεο-εηαίξνη θαη νηθνλνκίεο-εηαίξνη,
Μαθάν-Κίλα, Λεηνλία θαη Κξναηία, έρνπλ ηηο ίδηεο επηδφζεηο κε ηελ Διιάδα. ηα
καζεκαηηθά, νη ρψξεο-εηαίξνη Κξναηία θαη Ρσζία παξνπζηάδνπλ επίπεδα επηδφζεσλ
παξφκνηα κε εθείλα ηεο Διιάδαο, ελψ ζηηο επηζηήκεο, ε Ρσζία, ρψξα εηαίξνο, θαη ην
Νηνπκπάη (Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα), έρνπλ ίδηεο επηδφζεηο κε ηελ Διιάδα.
35. Δλψ ηα απνηειέζκαηα PISA δείρλνπλ φηη ε Διιάδα έρεη δηαηεξήζεη ηηο επηδφζεηο ηεο,
ζηελ αλάγλσζε απφ ην 2000 θαη ζηηο επηζηήκεο απφ ην 2006, φηαλ ε PISA άξρηζε λα κεηξά
απηέο ηηο ηάζεηο (Πίλαθεο V.2.1 θαη V.3.3), νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά
βειηηψζεθαλ θαηά 21 βαζκνχο απφ ην 2003 (Πίλαθαο V.3.1).
36. Σα θνξίηζηα μεπεξλνχλ ηα αγφξηα θαηά 47 βαζκνχο, πιενλέθηεκα κεγαιχηεξν απ’ φηη
θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθεο I.2.3 θαη V.2.4). ηελ Διιάδα, ηα θνξίηζηα
επίζεο μεπεξλνχλ ηα αγφξηα ζηηο επηζηήκεο θαηά 10 βαζκνχο, ελψ δελ ππάξρεη δηαθνξά
αλάκεζα ζηα δχν θχια θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο I.3.6). Δληνχηνηο, ηα
αγφξηα μεπεξλνχλ ηα θνξίηζηα ζηηο επηδφζεηο θαηά 14 βαζκνχο ζηελ Διιάδα, πνζνζηφ
ζπγθξίζηκν κε ην θαηά κέζν φξν πιενλέθηεκα ησλ 12 βαζκψλ πνπ ππάξρεη αλά ηηο ρψξεο ηνπ
ΟΟΑ (Πίλαθαο I.3.3).
ρεηηθά κεξίδηα καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο: Πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, αιιά
βειηηψζεηο ζηα καζεκαηηθά
37. ηελ Διιάδα, ην 21% ησλ 15ρξνλσλ δελ θηάλνπλ ηε βάζε Δπηπέδνπ 2 πνπ νξίδεη ην
PISA γηα ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο, πέθηνληαο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 19% ζηνλ
ΟΟΑ. Ζ αλαινγία απηή, πνπ παξακέλεη ίδηα απφ ην 2000 (Πίλαθεο I.2.1 θαη V.2.2), είλαη
κεγαιχηεξε απ’ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο I.2.1).
38. Ζ αλαγλσζηηθή θιίκαθα Δπηπέδνπ 2 ηνπ PISA κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε βάζε γηα ην
επίπεδν ηθαλφηεηαο θαηά ην νπνίν νη καζεηέο αξρίδνπλ λα δείρλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ
αλάγλσζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ απνηειεζκαηηθά θαη παξαγσγηθά ζηε
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δσή. Οη καζεηέο κε ηθαλνπνηεηηθφ Δπίπεδν 2 είλαη ηθαλνί γηα πνιχ βαζηθέο εξγαζίεο, φπσο ν
εληνπηζκφο πιεξνθνξηψλ πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε πξαγκαηνπνίεζε
ζπγθξίζεσλ ή αληηζέζεσλ γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, αλάιπζε ηεο
ζεκαζίαο ελφο θαζνξηζκέλνπ κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ φηαλ ε πιεξνθνξία δελ είλαη πξνθαλήο
θαη δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Οξηζκέλεο
αζθήζεηο ζε απηφ ην επίπεδν απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, πνπ ίζσο πξέπεη λα ζπλαρζνχλ θαη ίζσο πξέπεη λα πιεξνχλ αξθεηέο
πξνυπνζέζεηο. Άιιεο απαηηνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ελφο θεηκέλνπ, ηελ
θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ή ηελ άληιεζε λνήκαηνο εληφο ελφο πεξηνξηζκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ
θεηκέλνπ, φηαλ ε πιεξνθνξία δελ είλαη πξνθαλήο θαη ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα εμάγεη
ζπκπεξάζκαηα. Οη αζθήζεηο ζε απηφ ην επίπεδν ίζσο πεξηιακβάλνπλ ζπγθξίζεηο ή αληηζέζεηο
βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο αζθήζεηο ζε
απηφ ην επίπεδν απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ζχγθξηζε ή ζπλδέζεηο αλάκεζα ζην
θείκελν θαη ζε εμσηεξηθέο γλψζεηο, αληιψληαο απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο.
39. Μηα επαλαιεπηηθή κειέηε ζηνπο καζεηέο πνπ είραλ αμηνινγεζεί βάζεη ηνπ PISA ην 2000
σο κέξνο ηεο έξεπλαο ηεο Canadian Youth in Transition, έδεημε φηη νη καζεηέο πνπ έρνπλ
βαζκνινγία θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ζην Δπίπεδν 2 αληηκεησπίδνπλ δπζαλάινγα πςειφηεξν
θίλδπλν ρακειήο ζπκκεηνρήο ζηε κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ρακειή ζπκκεηνρή
ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ειηθία ησλ 19 εηψλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα 21, ηελ
κεγαιχηεξε ειηθία γηα ηελ νπνία απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. Γηα
παξάδεηγκα, νη πηζαλφηεηεο γηα ηνπο Καλαδνχο καζεηέο πνπ είραλ επηηχρεη ην Δπίπεδν 5
PISA ζηελ αλάγλσζε ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ λα έρνπλ κηα επηηπρή κεηάβαζε ζηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο ηελ ειηθία ησλ 21, ήηαλ 20 θνξέο πςειφηεξε απφ ηα παηδηά
πνπ δελ είραλ επηηχρεη ηε βάζε ηνπ Δπηπέδνπ 2, αθφκα θαη κεηά απφ πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ
γηα ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ηνπο δηαθνξέο (ΟΟΑ, 2010, Pathways to Success)4. Οκνίσο,
γηα ηνπο Καλαδνχο καζεηέο πνπ είραλ βαζκνινγία θάησ ηνπ Δπηπέδνπ 2 ην 2000, πάλσ απφ
60% δελ είρε πξνρσξήζεη ζε κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο ηελ ειηθία ησλ 21.
Αληηζέησο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο (55%) πνπ είραλ επηηχρεη ζην Δπίπεδν 2
κε ηελ αλψηαηε βαζκνινγία, ήηαλ ζε θάπνην θνιιέγην ή παλεπηζηήκην.
40. ηα καζεκαηηθά, ην 30% ησλ καζεηψλ έρεη επηδφζεηο θάησ ηνπ Δπηπέδνπ 2 ηνπ PISA ζηα
καζεκαηηθά, γεγνλφο πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα κείσζε θαηά 9% απφ ην 2003 (Πίλαθεο I.3.1
θαη Πίλαθαο V.3.2). Οη καζεηέο κε ηθαλφηεηεο ζην Δπίπεδν 2 ζηα καζεκαηηθά κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ βαζηθνχο αιγνξίζκνπο, ηχπνπο, πξάμεηο ή ζπλζήθεο. Μπνξνχλ λα
εξκελεχζνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε πιαίζηα πνπ ρξεηάδεηαη κφλν
άκεζε επαγσγή θαη κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ κία θαη κφλν πεγή θαη
λα θάλνπλ ρξήζε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ηξφπνπ. Δίλαη ηθαλνί γηα άκεζε ινγηθή ζθέςε θαη
θπξηνιεθηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.
41. ηηο επηζηήκεο, ην 25% ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεηαη θάησ απφ ηελ θιίκαθα ηνπ Δπηπέδνπ
2 PISA ζρεηηθά κε ηηο επηζηήκεο θαη απηφ ην πνζνζηφ παξακέλεη ίδην απφ ην 2006 (Πίλαθεο
I.3.4 θαη V.3.5). Οη καζεηέο κε ηθαλφηεηεο ζην Δπίπεδν 2 κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, λα αλαθαιέζνπλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε κηα θαηάζηαζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο
επηζηεκνληθνχ πεηξάκαηνο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε έλαλ πίλαθα δεδνκέλσλ, θαζψο
ππνζηεξίδνπλ κηα πξνζσπηθή απφθαζε. Αληηζέησο, νη καζεηέο πνπ δελ αγγίδνπλ ην Δπίπεδν
2 ζηηο επηζηήκεο ζπρλά κπεξδεχνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο έξεπλαο, εθαξκφδνπλ ιάζνο
επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη κπεξδεχνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο κε ηα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα απφθαζε.
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ρεηηθά κεξίδηα καζεηψλ κε πςειέο επηδφζεηο: Κάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ θαη,
ζηα καζεκαηηθά, αχμεζε κε ηνλ ρξφλν
42. ηελ άιιε άθξε ηεο θιίκαθαο επηδφζεσλ, ην κεξίδην ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα κε ηα
πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνηήησλ ζηελ αλάγλσζε (Δπίπεδα 5 θαη 6), είλαη θάησ απφ ηνλ κέζν
φξν ηνπ ΟΟΑ. Πνζνζηφ πεξίπνπ 6% έρνπλ ηελ πςειφηεξε επίδνζε ζηελ αλάγλσζε (κέζνο
φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 8%), 6% έρνπλ άξηζηεο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά (13% ν κέζνο φξνο
ηνπ ΟΟΑ) θαη 3% άξηζηεο επηδφζεηο ζηηο επηζηήκεο (9% ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ) (Πίλαθεο
I.2.1, I.3.1 θαη I.3.4).
43. Ζ αλαινγία ησλ καζεηψλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε παξακέλεη ζηαζεξή
απφ ην 2000 (Πίλαθαο V.2.2). Οη καζεηέο κε ηθαλφηεηεο Δπηπέδνπ 6 ζηελ θιίκαθα
αλάγλσζεο PISA είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηνχλ πςειέο αλαιχζεηο θεηκέλσλ, πνπ
απαηηνχλ ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ηφζν ξεηψλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη ππνξξήησλ ζηνηρείσλ θαη
είλαη ζε ζέζε λα ζθεθηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ απηφ πνπ δηαβάζνπλ ζε γεληθφηεξν επίπεδν.
Μπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ πξνθαηαιήςεηο ζε επίπεδν λέσλ πιεξνθνξηψλ, αθφκα θη φηαλ
απηέο νη πιεξνθνξίεο αληηβαίλνπλ ζηηο πξνζδνθίεο. Μπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ απηφ πνπ
παξέρεηαη ζην θείκελν, ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξνχλ λα έρνπλ
κηα θξηηηθή καηηά, αληιψληαο απφ λνήκαηα πέξαλ ηνπ θεηκέλνπ. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ηεο
ηθαλφηεηαο λα απνξξνθήζνπλ ην λέν θαη λα ην αμηνινγήζνπλ εθηηκάηαη ηδηαίηεξα ζηηο
νηθνλνκίεο ηεο γλψζεο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο
απνθάζεσλ βάζεη φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Σν κεξίδην ηεο Διιάδαο κεηαμχ ησλ
θαιχηεξσλ ζηελ αλάγλσζε είλαη 0,6%, ελψ ν κέξνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 0,8%. ε 13 ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εηαίξνπο θαη νηθνλνκίεο, ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν
απφ 0,5%. Δληνχηνηο, ζηελ Απζηξαιία, ηε Νέα Εειαλδία, ζηελ νηθνλνκία-εηαίξν αγθάεΚίλα θαη ζηελ νηθνλνκία-εηαίξν ηγθαπνχξε, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη αθφκα πςειφηεξα
– άλσ ηνπ 2,0%.
44. ην επφκελν πςειφηεξν επίπεδν, ην Δπίπεδν 5 ηεο θιίκαθαο αλάγλσζεο PISA, νη
καζεηέο κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ θείκελα κε ηα νπνία δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε
κνξθή ή ην πεξηερφκελν. Μπνξνχλ λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ζε ηέηνηνπ είδνπο θείκελα, λα
επηδείμνπλ ιεπηνκεξή θαηαλφεζε θαη λα ζπλάγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην
δεηνχκελν. Υξεζηκνπνηψληαο ηέηνηα θείκελα, κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ θξηηηθή αμηνιφγεζε
θαη ππνζέζεηο, λα βαζίδνληαη ζε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη λα ζηεξίδνπλ έλλνηεο πνπ ίζσο
είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο πξνζδνθίεο. Πεξίπνπ ην 5% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη
ζην Δπίπεδν 5 ή παξαπάλσ, ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 8%.
45. ηα καζεκαηηθά, ην 0,8% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα αγγίδεη ην αλψηαην επίπεδν
επηδφζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηνπ 3% ζηνλ ΟΟΑ (Πίλαθαο I.3.1). Οη καζεηέο κε
ηθαλφηεηεο Δπηπέδνπ 6 ζηελ θιίκαθα ησλ καζεκαηηθψλ επηδεηθλχνπλ πξνρσξεκέλε
καζεκαηηθή ζθέςε θαη ινγηθή. Απηνί νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ δηνξαηηθφηεηα θαη
θαηαλφεζε, ελψ ρεηξίδνληαη άξηζηα ζπκβνιηθέο θαη επίζεκεο καζεηηθέο ζρέζεηο θαη
ιεηηνπξγίεο θαη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο θαη πξνζεγγίζεηο γηα λέεο
θαηαζηάζεηο. Μπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ κε αθξίβεηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο
ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα επξήκαηά ηνπο, ηηο εξκελείεο, ηα επηρεηξήκαηα θαη ηελ
θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηηο δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο.
46. ην επφκελν επίπεδν, ην Δπίπεδν 5 ηεο θιίκαθαο καζεκαηηθψλ ηνπ PISA, νη καζεηέο
κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κε ηχπνπο ζε πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο, λα πξνζδηνξίζνπλ
πεξηνξηζκνχο θαη ζπκπεξάζκαηα. Μπνξνχλ λα επηιέγνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ
ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξίπινθσλ
δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο. Οη καζεηέο ζε απηφ ην επίπεδν
κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ζηξαηεγηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή ηνπο θαη ηελ
αλεπηπγκέλε ηνπο ζθέςε, θαηάιιειεο ζπλδέζεηο, ζπκβνιηθά θαη επίζεκα ραξαθηεξηζηηθά
θαη δηνξαηηθφηεηα γηα ηηο θαηαζηάζεηο. ηελ Διιάδα, ην 6% ησλ καζεηψλ έθηαζε ην Δπίπεδν
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5 ηνπ PISA ή θαη άλσ ζηα καζεκαηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ην 13% ηνπ κέζνπ φξνπ ζηηο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ. ηε αγθάε-Κίλα, νη κηζνί απφ ηνπο καζεηέο θηάλνπλ ην Δπίπεδν 5, ζηε
ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ-Κνλγθ πεξηζζφηεξνη απφ ην 30% θαη ζηελ Κηλεδηθή Σατπέη, ηελ
Κνξέα, ηελ Διβεηία θαη ηε Φηλιαλδία, πεξηζζφηεξνη απφ ην 21%.
47. Οη καζεηέο ζην Δπίπεδν 6 ησλ επηζηεκψλ, κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ, λα εμεγνχλ θαη λα
εθαξκφδνπλ επηζηεκνληθή γλψζε θαη γλψζε γηα ηηο επηζηήκεο ζε έλα εχξνο πεξίπινθσλ
θαηαζηάζεσλ δσήο. Μπνξνχλ λα ζπλδένπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη εξκελείεο θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ απνδείμεηο απφ απηέο ηηο πεγέο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο απνθάζεηο.
Δπηδεηθλχνπλ μεθάζαξα θαη κε ζπλέπεηα πξνεγκέλε επηζηεκνληθή ζθέςε θαη ινγηθή θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκψλ γηα λα επηιχζνπλ άγλσζηα επηζηεκνληθά θαη
ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο ζε απηφ ην επίπεδν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε θαη λα αλαπηχζζνπλ επηρεηξήκαηα ππνζηεξίδνληαο ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο ή παγθφζκηεο θαηαζηάζεηο.
Πεξίπνπ ην 0,3% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα θηάλεη ην Δπίπεδν 6 ζηηο επηζηήκεο, πάλσ απφ
ηνλ κέζν φξν ηνπ 1,1% ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο I.3.4). πγθξηηηθά, ζηε ηγθαπνχξε, ην 4,6%
ησλ καζεηψλ θηάλεη απηφ ην επίπεδν, ζηελ αγθάε-Κίλα ην 3,9%, ζηε Νέα Εειαλδία ην
3,6%, ζηε Φηλιαλδία ην 3,3% θαη ζηελ Απζηξαιία, ην 3,1%.
48. Οη καζεηέο Δπηπέδνπ 5 PISA ζηηο επηζηήκεο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηα επηζηεκνληθά
ζηνηρεία πνιιψλ πεξίπινθσλ θαηαζηάζεσλ, λα εθαξκφδνπλ επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη γλψζε
γηα ηηο επηζηήκεο ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ, λα επηιέμνπλ θαη λα
αμηνινγήζνπλ αλάινγα επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα λα αληηδξάζνπλ ζε θαηαζηάζεηο ζηε δσή
ηνπο. Οη καζεηέο ζε απηφ ην επίπεδν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο
έξεπλαο, λα ζπλδένπλ γλψζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα έρνπλ θξηηηθή ζθέςε έλαληη θαηαζηάζεσλ.
Μπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ εξκελείεο βάζεη ζηνηρείσλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ θξηηηθή ηνπο αλάιπζε. ηελ Διιάδα, ην 2,8% ησλ καζεηψλ θηάλεη ζε απηφ ην
επίπεδν, ελψ ζηνλ ΟΟΑ ην 9%. Αληηζηνίρσο, ην 24% ησλ καζεηψλ ζηε αγθάε-Κίλα
θηάλεη απηφ ην επίπεδν, ην 20% ησλ καζεηψλ ζηε ηγθαπνχξε, ην 19% ζηε Φηλιαλδία θαη ην
18% ζηε Νέα Εειαλδία.
49. Σν πνζνζηφ ησλ θαιχηεξσλ ζηα καζεκαηηθά έρεη απμεζεί θαηά 2 ηνηο εθαηφ απφ ην 2003
(Πίλαθαο VI.3.2). Σν πνζνζηφ ησλ θαιχηεξσλ ζηηο επηζηήκεο έρεη κείλεη ίδην απφ ην 2006
(Πίλαθαο V.3.5).
Πιαίζην γηα ηα καζεηηθά επηηεχγκαηα ζηελ Διιάδα
50. Οη ρψξεο πνηθίιινπλ ζηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πιαίζηα. Απηέο νη
δηαθνξέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ εξκελεχνληαη νη δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ.
Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ε Διιάδα βξίζθεηαη 21ε κεηαμχ
ησλ 34 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ζε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (Πίλαθαο I.2.20 θαη Γξάθεκα
I.2.1). Ζ Διιάδα έρεη ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε απ’ φηη αλακέλεηαη γηα
ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο. Δλψ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
αληηθαηνπηξίδεη ηνπο πηζαλνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα εθπαίδεπζε ζε θάζε
ρψξα, δελ κεηξά άκεζα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ επελδχνληαη πξάγκαηη ζηελ
παηδεία. ε ζχγθξηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ησλ ρσξψλ αλά καζεηή γηα ηηο
ειηθίεο απφ 6 έσο 15, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 26ε ζέζε κεηαμχ ησλ 34 ρσξψλ
ηνπ ΟΟΑ. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ην θφζηνο αλά θνηηεηή εμεγεί ην 9% ησλ
δηαθνξψλ ζηηο ρακειέο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζην PISA (Γξάθεκα I.2.2). Ζ
παξέθθιηζε ηεο Διιάδαο απφ απηή ηε γξακκή ηάζεο δείρλεη φηη ε επίδνζε ηεο
Διιάδαο είλαη ρακειφηεξε απ’ φηη αλακέλεηαη βάζεη ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο
αλά καζεηή. Οη δαπάλεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο αλά καζεηή είλαη παξφκνηεο, αιιά ε
βαζκνινγία ηεο είλαη 38% πάλσ απφ ηελ Διιάδα (Πίλαθαο I.2.20).
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Γελ είλαη κφλν ν φγθνο ησλ πφξσλ πνπ παίδεη ξφιν αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
επελδχνληαη, ελψ εθείλν πνπ θάλεη ηε δηαθνξά είλαη θαηά πφζν ηα θαηαθέξλνπλ νη
ρψξεο λα θαηεπζχλνπλ ηα ρξήκαηα εθεί πνπ ζα θάλεη ηε δηαθνξά. Ζ Διιάδα είλαη
κία απφ ηηο 16 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζηηο νπνίεο ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά κε
επλννχκελα ζρνιεία έρνπλ πεξηζζφηεξν επλντθέο αλαινγίεο καζεηψλ-θαζεγεηψλ
απ’ φηη ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά επλννχκελα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη
καζεηέο απφ κε επλννχκελν ππφβαζξν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο αξθεηά
κεγαιχηεξεο δαπάλεο αλά καζεηή ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ζηελ Διιάδα (Πίλαθαο
II.2.3).
Γεδνκέλνπ ηνπ ζηελνχ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηεο επίδνζεο ελφο καζεηή θαη ηνπ
επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ γνληψλ ηνπ (βι. Σφκν ΗΗ ησλ Απνηειεζκάησλ PISA 2009),
είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ηνπ
ελήιηθνπ πιεζπζκνχ, φηαλ γίλεηαη ε ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ηνπ
ΟΟΑ, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ρψξεο κε ηνπο θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνπο ελειίθνπο
βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο νη γνλείο έρνπλ
ηχρεη ιηγφηεξεο εθπαίδεπζεο. Σν πνζνζηφ ησλ 35-44 εηψλ πνπ έρνπλ θηάζεη ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην νπνίν αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ
γνληψλ ησλ 15ρξνλσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ βάζεη ηνπ PISA, είλαη 27% ζηελ Διιάδα,
ε νπνία θαηαηάζζεηαη 23ε κεηαμχ ησλ 34 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο I.2.20).
Η θνηλσληθννηθνλνκηθή δηαθνξά κεηαμχ επλννχκελσλ θαη κε επλννχκελσλ
καζεηψλ ζηελ Διιάδα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπλήζε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.
Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ε εηεξνγέλεηα ζηνπο καζεηηθνχο
πιεζπζκνχο ζέηεη άιιεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο καζεηέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Σφκν ΗΗ ησλ Απνηειεζκάησλ PISA 2009, νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθά κε επλννχκελα παηδηά είλαη
πηζαλφλ φηη ζα αληηκεησπίζνπλ κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ
καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Μηα
ζχγθξηζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ησλ ιηγφηεξν επλννχκελσλ
καζεηψλ ζέηεη ηελ Διιάδα θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, ελψ ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζπλνιηθά θαηαηάζζεηαη
πεξίπνπ ζηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (II.3.1).5 Με άιια ιφγηα, ελψ ην ζπλνιηθφ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα είλαη εθείλν κηαο
ραξαθηεξηζηηθήο ρψξαο ηνπ ΟΟΑ, ε αλαινγία ησλ κε πξνλνκηνχρσλ καζεηψλ
ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ γεληθά, αιιά ε
αλαινγία ησλ επλννχκελσλ καζεηψλ είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ
(Πίλαθαο I.2.20). Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο επλννχκελνπο
θαη κε επλννχκελνπο καζεηέο ζηελ Διιάδα είλαη κεγαιχηεξε απ’ φηη ζηηο άιιεο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο II.3.2).
Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 19ε ζέζε ζε
κηθξφηεξε αλαινγία καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Καηά κέζν φξν ζηηο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ην 10% ησλ καζεηψλ πξνέξρνληαη απφ κεηαλαζηεπηηθφ
ππφβαζξν, ελψ ζηελ Διιάδα ην 9% ησλ καζεηψλ (Πίλαθαο II.4.1). Δληνχηνηο, ην
κεξίδην ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν εμεγεί κφιηο ην 1% ηεο
δηαθνξάο επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Γξάθεκα I.2.5). Οη επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ απηψλ ζηελ PISA κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κφλν ελ κέξεη ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαθνξάο ζηηο επηδφζεηο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ησλ γεγελψλ καζεηψλ πξνέξρεηαη απφ ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ηε γιψζζα πνπ κηινχλ ζην ζπίηη θαη ηελ
πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.
51. Αθφκα θαη φηαλ ιεθζεί ππφςε ην δεκνγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην εξψηεκα παξακέλεη: ζε πνην βαζκφ κπνξεί έλα δηεζλέο
ζχζηεκα εμέηαζεο λα έρεη λφεκα φηαλ νη δηαθνξέο ζηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ζηηο ρψξεο απηέο
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καζεκάησλ φπσο ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά ή νη επηζηήκεο; Αλαπφθεπθηα, δελ
πξνζαξκφδνληαη φια ηα εξσηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο PISA ζηα δηαθνξεηηθά
πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη δελ είλαη φια εμίζνπ ζρεηηθά κε ηα δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά πιαίζηα.
Γηα λα θαηαθέξεη λα ειέγμεη απηή ηελ παξάκεηξν, ην πξφγξακκα PISA δήηεζε απφ θάζε
ρψξα λα πξνζδηνξίδεη ζε θάζε εμέηαζε PISA ηηο αζθήζεηο εθείλεο πνπ ζεσξνχλ πην
θαηάιιειεο γηα κηα δηεζλή εμέηαζε. πζηήζεθε επίζεο ζηηο ρψξεο λα βαζκνινγήζνπλ ην
θάζε εξψηεκα ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν «πξνεηνηκάδεη γηα ηε δσή», ηελ απζεληηθφηεηα θαη
ην ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνπο 15ρξνλνπο. Οη αζθήζεηο κε πςειή βαζκνινγία
απφ θάζε ρψξα αλαθέξνληαη σο νη πξνηηκψκελεο εξσηήζεηο απφ θάζε ρψξα γηα ην PISA.
Έπεηηα, ην PISA βαζκνιφγεζε θάζε ρψξα βάζεη ησλ πξνηηκψκελσλ εξσηήζεψλ ηεο θαη
ζχγθξηλε ηελ απφδνζε απηή κε ηελ απφδνζε ζην ζχλνιν ησλ εξσηεκάησλ ηνπ PISA. Γηα ηελ
Διιάδα, ε ζρεηηθή ζέζε παξακέλεη ε ίδηα, αλεμάξηεηα απφ ην φηη φια ηα ζηνηρεία ηνπ PISA ή
ηα ζηνηρεία πνπ «πξνηηκά» ε Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ζπγθξίζεηο.
Ηζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο
52. Ζ PISA εμεξεπλά ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηξεηο απφςεηο: πξψηνλ, εμεηάδεη ηηο
δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ κάζεζεο ζε καζεηέο θαη ζρνιεία· δεχηεξνλ,
κειεηά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν καζεηέο θαη ζρνιεία δηαθνξεηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ
ππφβαζξνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε παξφκνηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο, ηφζν κε φξνπο
πνζφηεηαο φζν θαη πνηφηεηαο· θαη ηξίηνλ, εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηνπ ππφβαζξνπ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ζρνιείνπ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
Γηαθνξέο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ ζρνιείσλ
53. Οη δηαθνξέο κεηαμχ πςειψλ θαη ρακειψλ επηδφζεσλ ζηελ αλάγλσζε (δει. ε δηαθνξά
ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε) είλαη κηθξφηεξεο ζηελ Διιάδα απ’ φηη ν κέζνο
φξνο ηνπ ΟΟΑ θαη ην 54% απηήο ηεο δηαθνξάο ζηηο επηδφζεηο απνδίδεηαη ζηε δηαθνξά
επηδφζεσλ κεηαμχ ζρνιείσλ (Πίλαθαο II.5.1). ηελ Διιάδα, ε δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ
39%, κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ.
54. Ζ δηαθνξά κεηαμχ πςειψλ θαη ρακειψλ επηδφζεσλ ζηελ αλάγλσζε έρεη παξακείλεη ίδηα
απφ ην 2000, ηδηαίηεξα εθείλε κεηαμχ ζρνιείσλ (Πίλαθαο V.4.1).
Ίζε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο
55. Μηα πξψηε πηζαλή πεγή αληζφηεηαο ζηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο είλαη ε θαηαλνκή ησλ
πφξσλ ζε καζεηέο θαη ζρνιεία. ε έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ίζε
θαηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, ε πνηφηεηα ή ε πνζφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πφξσλ δελ ζα
ζπλδέεηαη κε ην κέζν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο φια ηα ζρνιεία
απνιακβάλνπλ
παξφκνηνπο
πφξνπο.
πλεπψο,
ζεηηθή
ζρέζε
κεηαμχ
ηνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο
πνηφηεηαο ησλ πφξσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πεξηζζφηεξν επλννχκελα ζρνιεία απνιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξνπο ή θαιχηεξνπο πφξνπο, ελψ αξλεηηθή ζρέζε δείρλεη φηη πεξηζζφηεξνη ή
θαιχηεξνη πφξνη αθηεξψλνληαη ζε κε επλννχκελα ζρνιεία. Απνπζία ζρέζεο δείρλεη φηη νη
πφξνη θαηαλέκνληαη εμίζνπ ζηα ζρνιεία ηφζν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθά κε επλννχκελσλ φζν
θαη ησλ επλννχκελσλ καζεηψλ.
56. Πεξίπνπ ζηηο κηζέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ε αλαινγία καζεηή-εθπαηδεπηηθψλ έρεη ζεηηθή
ζρέζε κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ ζρνιείσλ – κε άιια ιφγηα, ηα κε
επλννχκελα ζρνιεία ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο αλά καζεηή. Ζ Διιάδα
είλαη κία απφ απηέο ηηο ρψξεο (Πίλαθαο II.2.3). Απηή ε ζεηηθή ζρέζε ζπλαληάηαη επίζεο ζην
Βέιγην, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Δζζνλία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ
Οιιαλδία. Σν ζεκαληηθφ κέηξν ηεο θαηαλνκήο πφξσλ δείρλεη φηη απηέο νη ρψξεο
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαινγία καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ έιιεηςε
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πξνλνκίσλ. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε Σνπξθία, ε ινβελία, ην Ηζξαήι θαη ε Απζηξία
επλννχλ ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθά επλννχκελνπο καζεηέο θαη ζρνιεία, δίλνληάο ηνπο
πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξνπο θαζεγεηέο.
57. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, νη πεξηζζφηεξν επλννχκελνη καζεηέο
απνιακβάλνπλ πςειφηεξε αλαινγία θαιχηεξα θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πιήξνπο
απαζρφιεζεο (Πίλαθαο II.2.2). Ζ εηθφλα είλαη παξφκνηα φηαλ εμεηάδνληαη ζρνιεία νη
δηεπζπληέο ησλ νπνίσλ αλέθεξαλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. ηελ
Διιάδα, εληνχηνηο, νη κε επλννχκελνη καζεηέο απνιακβάλνπλ θαηαξηηζκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο ζε αλάινγν επίπεδν κε ηνπο επλννχκελνπο
καζεηέο. Όια απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε Διιάδα εμαζθαιίδεη ίζε θαηαλνκή
αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά.
Μέζε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ ζηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα
58. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή δπζκελήο ζέζε δελ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε επίδξαζε ζηηο
καζεζηαθέο επηδφζεηο ζηελ Διιάδα (Πίλαθαο II.1.2): πεξίπνπ ην 13% ηεο δηαθνξάο ζηηο
καζεζηαθέο επηδφζεηο ζηελ Διιάδα εμεγείηαη απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ελψ ν
κέζνο φξνο ζηνλ ΟΟΑ είλαη 14%. ηελ Ηζιαλδία, ηελ Δζζνλία, ηε Φηλιαλδία, ηε Ννξβεγία,
ηνλ Καλαδά, ηελ Ηαπσλία, ηελ Κνξέα θαη ηελ Ηηαιία, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ
καζεηψλ έρεη θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ηνπο. Αληηζέησο, ζηελ
Οπγγαξία, ην Βέιγην, ηελ Σνπξθία, ηε Υηιή, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Γεξκαλία, ηηο ΖΠΑ, ηε
Γαιιία θαη ηε Νέα Εειαλδία, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν έρεη άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ
επίδξαζε ζηηο αλαγλσζηηθέο επηδφζεηο. Με άιια ιφγηα, ζε απηέο ηηο ρψξεο, δχν καζεηέο απφ
δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα
καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα απ’ φηη ζεκεηψλεηαη ζπλήζσο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη απηέο νη ρψξεο δελ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα κεγαιχηεξν πνζνζηφ
θνηλσληθννηθνλνκηθά κε πξνλνκηνχρσλ καζεηψλ, αιιά νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε επίδξαζε ζηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα.
59. Αλ νη αληζφηεηεο ζηηο θνηλσλίεο ζπλδένληαλ πάληα ζηελά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθά κεηνλεθηηθήο ζέζεο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ε ηθαλφηεηα ηεο
δεκφζηαο πνιηηηθήο λα βειηηψζεη ηελ ηζφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο ζα
ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία ζρέζε
αλάκεζα ζηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο ζηηο ρψξεο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Γξάθεκα II.1.3), δειαδή,
νξηζκέλεο ρψξεο επηηπγράλνπλ αθφκα θαη ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο λα πεξηνξίζνπλ ηελ
επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία.
60. ε γεληθέο γξακκέο, ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν
πξνβιέπεη ηελ ζρνιηθή απφδνζε πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Οη πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ PISA πξνέξρνληαη
απφ κε επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, αιιά αξθεηνί απφ ηνπο κε
επλννχκελνπο ζπκκαζεηέο ηνπο έρνπλ εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ αμηνιφγεζε θαη
δηαςεχδνπλ ηηο πξνβιέςεηο. Απηνί νη καζεηέο δείρλνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα μεπεξάζεη θαλείο
ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θξαγκνχο πξνο ηελ επηηπρία. Δλψ ε επηκνλή δελ θπξηαξρεί ζε
φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, εληνπίδεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επίκνλσλ καζεηψλ ζρεδφλ
ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ6. ηελ Διιάδα, ην 7% ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
έρεη κεγάιε αληνρή, σο πξνο ην φηη βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ 25% ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθά
κε πξνλνκηνχρσλ καζεηψλ ζηε ρψξα ηνπο, αιιά έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απ’ φηη ζα
πξνέβιεπε θαλείο βάζεη ηνπ ππφβαζξνχ ηνπο (Πίλαθαο II.3.3). Αλά ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ,
έλαο κέζνο φξνο 8% καζεηψλ δηαζέηνπλ αληνρή, ελψ ην πνζνζηφ ηνπο μεπεξλά ην 11% ζηελ
Κνξέα, ηε Φηλιαλδία θαη ηηο ρψξεο θαη νηθνλνκίεο εηαίξνπο αγθάε-Κίλα, Υνλγθ-Κνλγθ
Κίλα, Μαθάν-Κίλα θαη ηγθαπνχξε. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ φηη, ζηελ
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Διιάδα, νη πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ δελ πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη κφλν
ζηνπο κε επλννχκελνπο καζεηέο αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο
εμαηηίαο άιισλ παξαγφλησλ, φπσο απηνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Άιια πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρακειέο επηδφζεηο
61. Αμίδεη λα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ηξεηο αθφκα πιεπξέο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ
ππφβαζξνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηηο καζεηηθέο επηδφζεηο.
χλζεζε νηθνγέλεηαο: ηελ Διιάδα, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο είλαη πνιχ
ιηγφηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (11% ησλ 15ρξνλσλ πξνέξρνληαη απφ
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ 17%). Οη Έιιελεο
καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ έλαλ κέζν
θίλδπλν ρακειψλ επηδφζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ
ΟΟΑ (Πίλαθαο II.2.5). Ζ δηαθνξά ζηελ επίδνζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ
πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη απφ άιιν ηχπν νηθνγελεηψλ είλαη 19
βαζκνί ζηελ Διιάδα, ελψ είλαη 18 ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.
πγθέληξσζε θνηλσληθννηθνλνκηθά κε επλννχκελσλ ζε ζρνιεία: Πεξίπνπ ην 25%
ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα πεγαίλεη ζε ζρνιεία πνπ ππνδέρνληαη καζεηέο
θνηλσληθννηθνλνκηθά κε επλννχκελνπο, ελψ ην 50% ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη θαη
νη ίδηνη κε επλννχκελνη (π.ρ. δειαδή ππάξρεη ππέξ-εθπξνζψπεζε). Σν 27%
βξίζθνληαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθά επλννχκελα ζρνιεία, ελψ κφλν ην 7% ησλ
καζεηψλ είλαη κε επλννχκελνη. Οη κε επλννχκελνη καζεηέο ηείλνπλ λα έρνπλ
ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο αλακελφκελεο φηαλ βξίζθνληαη ζε κε επλννχκελα
ζρνιεία θαη κε κεγάιε δηαθνξά απ’ φηη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.
Αληηζέησο, νη κε επλννχκελνη καζεηέο ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο φηαλ
πεγαίλνπλ ζε επλννχκελα ζρνιεία, αιιά ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απ’ φηη ζε πνιιέο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ελψ νη επλννχκελνη καζεηέο ηείλνπλ λα έρνπλ ηηο αλακελφκελεο
επηδφζεηο ζε απηά ηα ζρνιεία. ηα ζρνιεία πνπ ππνδέρνληαη καζεηέο απφ φια ηα
ππφβαζξα, νη κε επλννχκελνη καζεηέο ηείλνπλ λα ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα απ’ φηη
αλακέλεηαη θαη νη επλννχκελνη καζεηέο έρνπλ ηηο αλακελφκελεο επηδφζεηο (Πίλαθαο
II.5.10). Απηφ δείρλεη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζα πξέπεη
θπξίσο λα ζηξέθνληαη ζηα ζρνιεία πνπ ππνδέρνληαη κε επλννχκελνπο καζεηέο
παξά πξνο κεκνλσκέλνπο καζεηέο απφ κε επλννχκελν ππφβαζξν.
Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν
62. Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζα εληζρχζνπλ ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα κφλν
αλ έρνπλ σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε κέζα ζηελ
ηάμε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ PISA δείρλνπλ φηη ηα ζρνιεία θαη νη ρψξεο φπνπ νη καζεηέο
δνπιεχνπλ κέζα ζε έλα θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζδνθίεο πςειψλ επηδφζεσλ θαη
απφ ηελ πξφζεζε λα δνπιέςνπλ, απφ θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, απφ
πςειφ εζηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηείλνπλ λα
επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηά κέζν φξν ζε φιεο ηηο ρψξεο. Αθφκα θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη άιιεο πιεπξέο ηνπ καζεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ κεηξψληαη απφ ην PISA, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη αλαγλσζηηθέο
επηδφζεηο ζρεηίδνληαη ζεηηθά ζε πςειφηεξεο αμίεο, ζε ζρνιηθφ επίπεδν, ζηνλ δείθηε ηνπ
επηζηεκνληθνχ πεξηβάιινληνο ζε 16 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
Διιάδαο, κε ηνλ δείθηε ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζε 10 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο θαη ζηνλ δείθηε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
θαζεγεηή θαη επεξεάδνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε 14 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο IV.2.13γ).
ηελ Διιάδα, ε δηαθνξά ζηηο αλαγλσζηηθέο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ δείρλνπλ
πςειφηεξα ή ρακειφηεξα επίπεδα απηψλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη
ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.
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63. Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλεηαη επίζεο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ. Οη γνλείο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη
πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζζέηνληαο έηζη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ελψ νη δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ησλ ζρνιείσλ θαη λα
νδεγήζνπλ ην ζρνιείν πξνο ηελ επίηεπμή ηνπο. Οη γνλείο απηνί ηείλνπλ επίζεο λα
πξνέξρνληαη απφ επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Ζ αμηνιφγεζε PISA δείρλεη
φηη ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ νη
γνλείο γηα πςειέο επηδφζεηο είλαη φηη ηείλεη λα έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηηο πςειφηεξεο ζρνιηθέο
επηδφζεηο ζε 19 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, αιιά ζρεηίδεηαη
ζεηηθά κε ηηο επηδφζεηο κφλν ζε 4 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο,
εθφζνλ ιεθζεί ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ
(Πίλαθεο IV.2.13β θαη IV.2.13γ).
64. Ζ αμηνιφγεζε PISA δείρλεη επίζεο φηη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ
θαη ησλ ζρνιείσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ακθφηεξα ζπλδένληαη κε ηηο επηδφζεηο, κε πνιινχο θαη ζεκαληηθνχο
ηξφπνπο. Απηφ νθείιεηαη ίζσο ζην φηη καζεηέο απφ επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ
ππφβαζξν θέξνπλ καδί ηνπο έλα πςειφηεξν επίπεδν πεηζαξρίαο θαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηηο ζρνιηθέο αμίεο ή ίζσο επεηδή νη γνλετθέο πξνζδνθίεο γηα πεηζαξρία κέζα
ζηελ ηάμε θαη αθνζίσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πςειφηεξεο ζε ζρνιεία πνπ δέρνληαη
καζεηέο απφ επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Αληηζέησο, ηα κε επλννχκελα
ζρνιεία ίζσο λα δέρνληαη ιηγφηεξε γνλετθή πίεζε γηα επηβνιή πεηζαξρίαο ή δηαβεβαίσζε φηη
έλαο εθπαηδεπηηθφο απψλ ή ρσξίο δέζκεπζε απέλαληη ζην θαζήθνλ ζα αληηθαηαζηαζεί. Με
ιίγα ιφγηα, νη καζεηέο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρνιεία κε πεξηζζφηεξν επλντθφ θιίκα,
ελ κέξεη γηαηί ηα ζρνιεία απηά έρνπλ ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο απφ
επλννχκελν ππφβαζξν θαη ελ κέξεη γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθννηθνλνκηθέο
παξακέηξνπο. Ζ επίδξαζε ηεο γνλετθήο πίεζεο ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, έρεη πεξηνξηζκέλεο επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο θαη, ζε
κεξηθέο ρψξεο, νη παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αηκφζθαηξα εληφο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ε
πεηζαξρία θαη νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηηο επηδφζεηο,
αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ή δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο.
65. Απηέο νη αλαιχζεηο εμεηάδνληαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα παξαθάησ.
ρέζε εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ
66. Οη ζεηηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο
πεξηβάιινληνο πνπ είλαη πξφζθνξν γηα κάζεζε. Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη καζεηέο, ηδηαίηεξα νη
κε επλννχκελνη καζεηέο, ηείλνπλ λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξν θαη λα έρνπλ ιηγφηεξα
πεηζαξρηθά πξνβιήκαηα φηαλ αηζζάλνληαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά.
Μηα εμήγεζε είλαη φηη νη ζεηηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληαη θαη εληζρχνπλ ηε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε. Σν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο
PISA δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκθσλήζνπλ ή λα δηαθσλήζνπλ κε αξθεηέο δειψζεηο
ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζρνιείν. Απηέο νη δειψζεηο
πεξηιακβάλνπλ ην αλ νη καζεηέο ηα πεγαίλνπλ θαιά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ νη
εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία, αλ νη θαζεγεηέο
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ηνπο καζεηέο, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο αλ
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε βνήζεηα θαη αλ νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ δίθαηα ηνλ θάζε
καζεηή.
1. 67. Οη καζεηέο ζηελ Διιάδα αλέθεξαλ φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ είλαη ρεηξφηεξεο απ’ φηη ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (ρήκα
IV.4.1). Γηα παξάδεηγκα, ην 62% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί
153

πάξα πνιχ κε ηε δήισζε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αθνχλ πξαγκαηηθά απηφ
πνπ έρεη λα πεη έλαο καζεηήο (ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 67%), ην 63% ζπκθσλεί
ή ζπκθσλεί πάξα πνιχ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε αλ έλαο
καζεηήο ρξεηάδεηαη παξαπάλσ βνήζεηα (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ 79%), ην 65%
ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί πάξα πνιχ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ δίθαηα ηνπο
καζεηέο (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 79%), ην 66% ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί πάξα
πνιχ κε ηε δήισζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο
επεκεξία (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ 66%) θαη ην 87% ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί πάξα πνιχ
κε ηε δήισζε φηη έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο (ν κέζνο φξνο ηνπ
ΟΟΑ είλαη 85%). Τπάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλκαζεηψλ θαη επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα. Γηα παξάδεηγκα, ην 15% ησλ
καζεηψλ ζηελ Διιάδα πνπ αλαθέξνπλ θαθή ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ έρεη 1,4
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπίπηεη επίζεο ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ηηο
ρακειφηεξεο επηδφζεηο, πνζνζηφ παξφκνην κε ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο
IV.4.1)7.
68. ην πξφγξακκα PISA 2000, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ παξφκνηα
εξσηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην 2000, 65% ησλ καζεηψλ ζπκθψλεζε ή ζπκθψλεζε πάξα
πνιχ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθνχλ πξαγκαηηθά ηη έρεη λα πεη έλαο
καζεηήο, αιιά απηφ ην πνζνζηφ κεηψζεθε θαηά 3 κνλάδεο ην 2009 (Πίλαθαο V.5.11).
Πεηζαξρηθφ πεξηβάιινλ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ
69. Σν πεηζαξρηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηε
κάζεζε. Οη ηάμεηο θαη ηα ζρνιεία κε ηα πεξηζζφηεξα πεηζαξρηθά πξνβιήκαηα είλαη ιηγφηεξν
πξφζθνξα γηα κάζεζε, κηαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν
πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ήζπρν πεξηβάιινλ πξηλ μεθηλήζεη ε δηδαζθαιία. Οη
πεξηζζφηεξεο δηαθνπέο κέζα ζε κία ηάμε απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ απφ ηα
καζήκαηά ηνπο. Σν πξφγξακκα PΗSA δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηε
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία γίλνληαη δηαθνπέο θαηά ηα καζήκαηα γιψζζαο. Σν πεηζαξρηθφ
πεξηβάιινλ θαίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε PISA απφ ηε ζπρλφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάλησλ:
νη καζεηέο δελ αθνχλ ηνλ θαζεγεηή, επηθξαηεί ζφξπβνο θαη αλαζηάησζε· ν θαζεγεηήο πξέπεη
λα πεξηκέλεη απ’ ηνπο καζεηέο ηνπ λα θάλνπλ εζπρία· νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ
ζσζηά θαη αξρίδνπλ λα δνπιεχνπλ αξθεηή ψξα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο.
70. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ηπγράλνπλ πεηζαξρεκέλσλ ηάμεσλ ζηα
καζήκαηα γιψζζαο, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. Οη Έιιελεο καζεηέο αλέθεξαλ
ην ρεηξφηεξν πεηζαξρηθφ θιίκα κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο
IV.4.2). Πεξίπνπ ην 62% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ αλέθεξε φηη ν θαζεγεηήο ηνπο δελ πξέπεη λα
πεξηκέλεη γηα λα εζπράζνπλ νη καζεηέο ζρεδφλ πνηέ ή κεξηθέο θνξέο (ν κέζνο φξνο ηνπ
ΟΟΑ είλαη 72%), ην 55% αλέθεξε φηη ζρεδφλ πνηέ ή κφλν ζε κεξηθά καζήκαηα έλησζε φηη
νη καζεηέο δελ άθνπγαλ (ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 71%), ην 65% αλέθεξε φηη ζρεδφλ
πνηέ ή κφλν ζε κεξηθά καζήκαηα νη καζεηέο αξρίδνπλ λα δνπιεχνπλ αξθεηή ψξα κεηά ηελ
έλαξμε ησλ καζεκάησλ (ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 75%), ην 58% αλέθεξε φηη ν ζφξπβνο
ή ε αηαμία δελ επεξεάδεη ηα καζήκαηα πνηέ ή κφλν κεξηθέο θνξέο (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ
είλαη 68%), θαη ην 56% ησλ καζεηψλ αλέθεξε φηη κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ νπζηαζηηθά ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο (ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 81%) (Γξάθεκα IV.4.2).
71. Απφ ην 2000, ην πεηζαξρηθφ θιίκα ζηελ Διιάδα έρεη ειαθξψο βειηησζεί απφ νξηζκέλεο
απφςεηο αιιά έρεη επηδεηλσζεί απφ άιιεο (Πίλαθαο V.5.12). Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ
αλαθέξνπλ φηη ζρεδφλ πνηέ ή κφλν ζε κεξηθά καζήκαηα αηζζάλνληαη φηη αξρίδνπλ λα
δνπιεχνπλ αξθεηά κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη φηη ν ζφξπβνο ή ε αλαζηάησζε ηνπο
επεξεάδεη ζρεδφλ πνηέ ή κφλν ζε κεξηθά καζήκαηα, απμήζεθε θαηά πέληε πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ή παξαπάλσ απφ ην 2000. Αληηζέησο, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αλέθεξαλ φηη
πνηέ ή κφλν ζε κεξηθά καζήκαηα αηζζάλνληαη φηη νη καζεηέο δελ αθνχλ απηφ πνπ ιέεη ν
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θαζεγεηήο, κεηψζεθε θαηά 15 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ
αλέθεξαλ φηη κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ηθαλνπνηεηηθά απμήζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο
απφ ην 2000.
72. ηελ Διιάδα, ε ζρέζε αλάκεζα ζην θιίκα πεηζαξρίαο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ
είλαη αζζελέζηεξε απ’ φηη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζαλφηεηα γηα ην
15% ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξεη ην αξλεηηθφ πεηζαξρηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη θαη ην 15% ησλ
καζεηψλ κε ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο είλαη ε ρακειφηεξε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ
(Πίλαθαο IV.4.2).8
Μέζν επίπεδν ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
73. Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην βαζκφ πνπ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηε
κάζεζε, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαηά ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA θιήζεθαλ λα
αλαθέξνπλ ζε πνηφ βαζκφ ζεσξνχζαλ φηη ε κάζεζε ζηα ζρνιεία ηνπο εκπνδίδεηαη απφ
παξάγνληεο φπσο νη ρακειέο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ πξνο ηνπο καζεηέο, νη θαθέο
ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ, νη απνπζίεο ησλ θαζεγεηψλ, ε αληίζηαζε ησλ θαζεγεηψλ
απέλαληη ζηελ αιιαγή, ην γεγνλφο φηη νη θαζεγεηέο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ ηνπο, ε απζηεξφηεηα ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο καζεηέο θαη ην φηη νη καζεηέο δελ
ελζαξξχλνληαη λα εθπιεξψζνπλ φιεο ηνπο ηηο δπλαηφηεηεο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ
κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ σο πξνο απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη νη αλαθνξέο απφ ηνπο δηεπζπληέο
ζρνιείσλ ηνλίδνπλ έλα ζχλνιν πξνθιήζεσλ: ην 24% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα είλαη
εγγεγξακκέλν ζε ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη δηεπζπληέο αλαθέξνπλ φηη ε κάζεζε εκπνδίδεηαη σο
έλα βαζκφ ή πνιχ επεηδή νη καζεηέο δελ ελζαξξχλνληαη λα εθπιεξψζνπλ φιεο ηνπο ηηο
δπλαηφηεηεο (κέζνο φξνο ΟΟΑ 23%), ην 24% είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ζρνιεία ησλ νπνίσλ
νη δηεπζπληέο αλαθέξνπλ φηη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην πξνζσπηθφ αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή
(κέζνο φξνο ΟΟΑ 28%), ην 30% βξίζθεηαη ζε ζρνιεία φπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο,
νη θαζεγεηέο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (κέζνο φξνο ΟΟΑ 28%) θαη ην
36% βξίζθεηαη ζε ζρνιεία φπνπ νη ρακειέο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ έλαληη ησλ καζεηψλ
παξεκπνδίδνπλ ηε κάζεζε (αληηζέησο, ζηε Φηλιαλδία, ην πνζνζηφ απηφ είλαη κφιηο 6% θαη ν
κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 22%) (Γξάθεκα IV.4.5). Μφλν, φκσο, ην 14% ησλ δηεπζπληψλ
ζεσξνχλ φηη ε απνπζία ησλ θαζεγεηψλ είλαη πξφβιεκα (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ 17%).
Πσο νξγαλψλεηαη ε εθπαίδεπζε: αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
74. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ φπνπ θνηηνχλ νη 15ρξνλνη καζεηέο, είλαη
ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη νη καζεηέο πνπ αμηνινγνχληαη βάζεη ηνπ PISA βξίζθνληαη ηφζν
ζηελ θαηψηεξε φζν θαη ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο θαη ε θαηαλνκή απηή
δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. ηελ Διιάδα, ην 93% ησλ 15ρξνλσλ πνπ
αμηνινγήζεθαλ βάζεη ηνπ PISA βξίζθνληαη ζε ζρνιεία αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ελψ πάλσ απφ ην 95% ησλ 15ρξνλσλ βξίζθνληαη ζε ζρνιεία θαηψηεξεο
δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Ηζπαλία, ηε Φηλιαλδία, ηε Γαλία, ηελ Πνισλία, ηε νπεδία, ηελ
Ηζιαλδία, ηελ Δζζνλία θαη ηε Γεξκαλία (Πίλαθαο IV.3.1). Σα νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ αθνξνχλ θπξίσο ηα ζρνιεία αλψηαηεο δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Διιάδα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ
ζρνιείσλ, ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ζρνιείσλ, ηεο
αλαινγίαο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηεο δηαθνξάο ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ ζρνιείσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, είλαη θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ αλψηεξεο
δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Διιάδα.
75. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ ζηξέςεη ην δεκφζην θαη θξαηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ
πφξσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο ζηα απνηειέζκαηα, πξάγκα πνπ είλαη πξνθαλέο
φηαλ ε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε εμεηάδεηαη ζε δηαδνρηθέο
αμηνινγήζεηο ηνπ PISA. Δπηπιένλ, κεξηθέο ρψξεο έρνπλ θάλεη κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο λα
απνθεληξψζνπλ ηε δηαδηθαζία απνθάζεσλ, ελζαξξχλνληαο ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζε
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ηνπηθέο αλάγθεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ PISA δείρλεη κηα
ζαθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ ζηε δηαρείξηζε πνιηηηθψλ
δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα αλά ηα ζπζηήκαηα φηαλ ε απηνλνκία
ζπλδπάδεηαη κε ηε ινγνδνζία.
Πνιχ πεξηνξηζκέλε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ δηδαθηέα χιε, ηηο πνιηηηθέο
αμηνιφγεζεο θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ
76. Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη καζεηέο θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζρνιεία θαη ν
βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ηα ζρνιεία ζεσξνχληαη απηφλνκεο νληφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ
αλεμάξηεηεο νξγαλσζηαθέο απνθάζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε πεξηθεξεηαθνχο, ηνπηθνχο
ή εζληθνχο θνξείο, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο
PISA δείρλνπλ φηη ε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ησλ
αμηνινγήζεσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Γξάθεκα
IV.2.4α). Γηα παξάδεηγκα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ζηα ζρνιεία
κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή αμηνιφγεζεο
καζεηψλ, ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη, ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηα βηβιία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ζπλήζσο εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο
επηδφζεηο.
77. ηελ Διιάδα, ην επίπεδν ζρνιηθήο επζχλεο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο σο πξνο
ηελ αλάπηπμε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη ην ρακειφηεξν κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. ηελ Διιάδα, ην 20% ησλ καζεηψλ βξίζθεηαη ζε ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη
δηεπζπληέο αλαθέξνπλ φηη κφλν νη δηεπζπληέο ή/θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ κεξίδην επζχλεο ζηελ
θαζηέξσζε πνιηηηθψλ αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ 66%), ην 6% αλέθεξε
φηη κφλν νη δηεπζπληέο ή/θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ αξθεηή επζχλε γηα ηελ απφθαζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 50%), ην 1% αλέθεξε φηη κφλν νη
δηεπζπληέο ή/θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ αξθεηή επζχλε γηα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα (κέζνο
φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 50%), ην 1% αλέθεξε φηη κφλν νη δηεπζπληέο ή/ θαη θαζεγεηέο έρνπλ
αξθεηή επζχλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ (κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ
είλαη 45%), θαη ην 7% αλέθεξαλ φηη κφλν νη δηεπζπληέο ή/ θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ αξθεηή
επζχλε ζηε επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 78%)
(Γξάθεκα IV.3.3β).
78. Σα δεδνκέλα απφ ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA δείρλνπλ επίζεο φηη ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δεκνζηεχνπλ δεδνκέλα επηηπρίαο, ηα ζρνιεία κε ηε
κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ
πςειά επίπεδα επηδφζεσλ. ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ηα ζρνιεία δελ
δεκνζηεχνπλ δεδνκέλα επηηπρίαο, έλαο καζεηήο πνπ θνηηά ζε έλα ζρνιείν κε κεγαιχηεξε
απηνλνκία ζηε δηαρείξηζε πφξσλ απ’ φηη έλα κέζν ζρνιείν ηνπ ΟΟΑ, ηείλεη λα πεηχρεη 3,2
κνλάδεο ρακειφηεξνπο ζηελ αλάγλσζε απ’ φηη έλαο καζεηήο πνπ πεγαίλεη ζε έλα ζρνιείν κε
κέζν επίπεδν απηνλνκίαο. Αληηζέησο, ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φπνπ ηα ζρνιεία
δεκνζηεχνπλ ζηνηρεία επηηπρίαο, έλαο καζεηήο πνπ θνηηά ζε ζρνιείν κε απηνλνκία πνπ
ππεξβαίλεη ηνλ κέζν φξν επηηπγράλεη 2,6 βαζκνχο παξαπάλσ ζηελ αλάγλσζε απφ έλαλ
καζεηή πνπ θνηηά ζε ζρνιεηφ κε κέζν βαζκφ απηνλνκίαο (Πίλαθαο IV.2.5).
79. Ζ Διιάδα επίζεο παξνπζηάδεη απηνλνκία θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ θαηαλνκή πφξσλ
(Πίλαθαο IV.3.5). πγθξίλνληαο ζρνιεία ζηελ Διιάδα, ε ζρέζε αλάκεζα ζηα επίπεδα ηεο
απηνλνκίαο ελφο ζρνιείνπ ζηελ θαηαλνκή πφξσλ θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο επηδφζεηο βξίζθεηαη
πεξίπνπ ζηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. ε κεξηθέο ρψξεο, φκσο, φπνπ πεξηζζφηεξα ζρνιεία
δεκνζηεχνπλ δεδνκέλα, νη καζεηέο ζηα ζρνιεία κε κεγαιχηεξε επζχλε ζηελ θαηαλνκή
πφξσλ, ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Υηιή, κηα κεξίδα
καζεηψλ ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη δηεπζπληέο δήισζαλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα επζχλεο
ζηελ θαηαλνκή πφξσλ έρνπλ 2,0 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπίπηνπλ επίζεο ζην
πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ κε ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο. ηε Υηιή, ην 36% ησλ καζεηψλ
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βξίζθεηαη ζε ζρνιεία φπνπ ηα δεδνκέλα ησλ επηδφζεσλ δεκνζηεχνληαη, ελψ ζηελ Διιάδα,
ιηγφηεξν απφ ην 31% ησλ καζεηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ηέηνηα ζρνιεία (Πίλαθαο IV.3.13).
Πνιχ πεξηνξηζκέλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ζρνιείσλ
80. ε νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη ή αθφκα θαη
ππνρξεψλνληαη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Δληνχηνηο, νη κεηαξξπζκίζεηο
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε πνιιέο ρψξεο έδσζαλ κεγαιχηεξε εμνπζία ζηνπο γνλείο θαη ηνπο
καζεηέο λα επηιέγνπλ ζρνιεία πνπ ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή
πξνηηκήζεηο ηνπο. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ πσο αλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο έρνπλ ζσζηή
πιεξνθφξεζε θαη επηιέμνπλ ζρνιεία βάζεη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ, απηφ ζα εληζρχζεη ηνλ
αληαγσληζκφ κεηαμχ ζρνιείσλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα γηα ηα ηδξχκαηα λα νξγαλψζνπλ
πξνγξάκκαηα θαη λα δηδάζθνπλ κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο
ησλ καζεηψλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο κηαο απνηπρεκέλεο
επηινγήο. ε κεξηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα ζρνιεία δελ αληαγσλίδνληαη κφλν γηα
εγγξαθέο αιιά θαη γηα επηρνξεγήζεηο. Έλαο ηχπνο είλαη άκεζε επηρνξήγεζε απφ ην δεκφζην
ζε ηδξχκαηα πνπ έρνπλ απηφλνκε δηαρείξηζε, βάζεη εγγξαθψλ ή καζεηηθψλ σξψλ
δηδαζθαιίαο. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη, γηα παξάδεηγκα, λα δίλνληαη ρξήκαηα ζηνπο καζεηέο
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κέζσ ππνηξνθηψλ ή θνππνληψλ γηα λα ηα εμαξγπξψλνπλ ζε δεκφζηα
ή ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Γξάθεκα IV.3.4).
81. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ην 76%
ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκα
ζρνιείν αλαθνξηθά κε ηηο εγγξαθέο. Μφλν ζηελ Διβεηία, ηε Ννξβεγία θαη ηε ινβελία,
πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 50% ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε
αληαγσληζκφ κε άιια γηα ηηο εγγξαθέο. Αληηζέησο, ζηελ Οιιαλδία, ηελ Απζηξαιία, ην
Βέιγην, ηε ινβαθία θαη ηελ Ηαπσλία, πάλσ απφ ην 90% ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία πνπ
βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ κε άιια ζρνιεία γηα ηηο εγγξαθέο. ηελ Διιάδα, ην 60% ησλ
καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκα γηα
εγγξαθέο (Πίλαθαο IV3.8α).
82. Πεξίπνπ 13 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ επηηξέπνπλ ζε γνλείο θαη θνηηεηέο λα επηιέμνπλ δεκφζηα
ζρνιεία θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνππφληα ή θνξνινγηθέο κνλάδεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείν.
Έληεθα ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηελ ειεπζεξία λα επηιέμνπλ δεκφζην ζρνιείν,
αιιά δελ παξέρνπλ θνππφληα ή θνξνινγηθέο κνλάδεο. Γχν ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πεξηνξίδνπλ
ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο ζηελ επηινγή δεκφζησλ ζρνιείσλ, αιιά πξνζθέξνπλ θνππφληα
ή θνξνινγηθέο κνλάδεο γηα λα θνηηήζνπλ ζε άιια ζρνιεία. Σέινο, ζε 4 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη
γνλείο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ ην δεκφζην ζρνιείν πνπ είλαη πην θνληά ζην ζπίηη
ηνπο θαη δελ ηνπο πξνζθέξεηαη θαλελφο είδνπο επίδνκα γηα λα θνηηήζνπλ ζε άιια ζρνιεία
(Γξάθεκα IV.3.4).
83. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ζρνιείσλ, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζην
πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA, είλαη ζπλεπήο κε ην ζχζηεκα επηινγήο ζρνιείνπ φπσο απηφ
αλαθέξεηαη απφ ηελ θεληξηθή θαη πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε θαη είλαη κεγαιχηεξνο ζε
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ
δεκφζηα ζρνιεία θαη πξνζθέξνπλ επηδφκαηα κε ηε κνξθή θνππνληψλ ή θνξνινγηθψλ
κνλάδσλ γηα λα θνηηήζνπλ ζε άιια ζρνιεία. ε ρψξεο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην 85%
ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη βξίζθνληαη ζε
αληαγσληζκφ κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκα ζρνιείν γηα εγγξαθέο. Σν ρακειφηεξν επίπεδν
ζρνιηθνχ αληαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ζε ρψξεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζε
δεκφζηα ζρνιεία θαη δελ πξνζθέξνπλ επηδφκαηα γηα θνίηεζε ζε άιια ζρνιεία. ε κηα κέζε
ρψξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ην 53% ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία, ησλ νπνίσλ νη
δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ γηα εγγξαθέο καζεηψλ ηνπιάρηζηνλ κε
έλα αθφκα ζρνιείν (Γξάθεκα IV.3.4). Σα επίπεδα ζρνιηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη παξφκνηα ζε
ρψξεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε δεκφζησλ ζρνιείσλ, αιιά παξέρνπλ επηδφκαηα.
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ηηο ρψξεο απηέο, πεξίπνπ ην 75% ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία νη δηεπζπληέο ησλ νπνίσλ
αλέθεξαλ φηη βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ κε άιια ζρνιεία γηα εγγξαθέο. Ζ ρξήζε θνππνληψλ
ή θνξνινγηθψλ κνλάδσλ θαη αλνηρηήο επηινγήο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ελζαξξχλεη
ηλ ζρνιηθφ αληαγσληζκφ γηα εγγξαθέο. Δληνχηνηο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ
είλαη ιηγφηεξν ζπρλφο ζε αγξνηηθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, φπνπ ηα δεκφζηα ζρνιεία
ζπλήζσο βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά ην έλα απφ ην άιιν, πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα
επηινγήο γηα γνλείο θαη καζεηέο ζην ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ζπίηη ηνπο. (Πίλαθαο
IV.2.6).
84. Ο αληαγσληζκφο θαη νη επηδφζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ κηαο ρψξαο θαίλεηαη πσο
ζρεηίδνληαη. Όηαλ, φκσο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ
θαη ησλ ζρνιείσλ, ε ζρέζε απνδπλακψλεηαη, κηαο θαη νη επλννχκελνη καζεηέο είλαη
πηζαλφηεξν λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία πνπ αληαγσλίδνληαη γηα εγγξαθέο (Πίλαθεο IV.2.4β θαη
IV.2.4γ). Απηφ κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθννηθνλνκηθά
επλννχκελνη καζεηέο, πνπ ηείλνπλ λα επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, είλαη επίζεο
πηζαλφηεξν λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία πνπ αληαγσλίδνληαη γηα εγγξαθέο, αθφκα θη αλ ιάβνπκε
ππφςε ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζε ηδησηηθά ζρνιεία (Πίλαθαο IV.2.6). ηελ
Διιάδα, ν ζρνιηθφο αληαγσληζκφο δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηδφζεηο αθφκα θη αθνχ ιεθζεί
ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη δεκνγξαθηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ
(Πίλαθαο IV.2.4β).
85. Γηαηί είλαη πηζαλφηεξν νη θνηλσληθννηθνλνκηθά επλννχκελνη καζεηέο λα θνηηνχλ ζε
ζρνιεία ηεο επηινγήο ηνπο; Γηα λα θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο
επηιέγνπλ ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο, ην πξφγξακκα PISA έζεζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ζρνιείσλ ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο γνλείο πνπ δηαλεκήζεθε ζε
νρηψ ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ γνλείο γηα ηελ Διιάδα).
Καηά κέζν φξν, νη θνηλσληθννηθνλνκηθά κε επλννχκελνη γνλείο είλαη θαηά 13 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαθέξνπλ απηφ πνπ ζεσξνχλ «ρακειά έμνδα» θαη
«νηθνλνκηθή βνήζεηα» σο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ επηινγή ζρνιείνπ (Πίλαθαο
IV.2.7) Δλψ γνλείο απφ θάζε ππφβαζξν αλαθέξνπλ ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα σο
ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ επηινγή ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά ηνπο, νη θνηλσληθννηθνλνκηθά
επλννχκελνη γνλείο είλαη, θαηά κέζν φξν, 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πην πηζαλφλ λα ζεσξήζνπλ
απηφ ηνλ παξάγνληα σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ζε ζρέζε κε ηνπο κε επλννχκελνη γνλείο. Δίλαη
πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ νη γνλείο, εμαηηίαο
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, γηαηί νη πξνηεξαηφηεηεο νξηζκέλσλ ηθαλνπνηνχληαη ήδε ζε
ζρνιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα επλννχκελνπο γνλείο. Δληνχηνηο, απηέο νη δηαθνξέο δείρλνπλ
φηη νη κε επλννχκελνη γνλείο ζεσξνχλ φηη έρνπλ πνιχ ιηγφηεξεο επηινγέο ζρνιείσλ γηα ηα
παηδηά ηνπο εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Αλ ηα παηδηά πξνεξρφκελα απφ απηφ ην
ππφβαζξν δελ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία πςειψλ επηδφζεσλ εμαηηίαο ησλ πςειψλ
ζρνιηθψλ δηδάθηξσλ, ηφηε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο γνλείο
κεγαιχηεξε επηινγή ζρνιείσλ ζα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ.
Αλαινγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν
86. Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Δληνχηνηο, κε κία
νινέλα θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, πξνγξακκάησλ θαη παξφρσλ, νη
θπβεξλήζεηο δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλεξγαζίεο γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ πφξνπο γηα ηελ παηδεία
θαη λα ζρεδηάζνπλ λέεο πνιηηηθέο πνπ επηηξέπνπλ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν θαη λα κνηξάδνληαη ην θφζηνο θαη ηα νθέιε πεξηζζφηεξν ηζφηηκα.
Ζ ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν έλαο ηξφπνο λα
θηλεηνπνηεζνχλ πφξνη απφ δηάθνξεο πεγέο, αιιά κεξηθέο θνξέο ζεσξείηαη θη έλαο ηξφπνο λα
γίλεη ε εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθή. Σα δεκφζηα ζρνιεία δελ δηαρεηξίδνληαη
αλαγθαζηηθά απφ ην δεκφζην. Αληηζέησο, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θνλδχιηα
ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηδξχκαηα, αλάινγα κε ηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχο θαηαλνκήο.
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Πξάγκαηη, ηα ζρνιεία πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δεκφζην είλαη ην πιένλ ζχλεζεο
κνληέιν ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (βι. ελφηεηα γηα επηινγή ζρνιείσλ,
παξαπάλσ).
87. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνζνζηφ 15% ησλ καζεηψλ είλαη εγγεγξακκέλν ζε ππφ ηδησηηθή
δηαρείξηζε ζρνιεία πνπ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα είηε απφ ηδηψηεο είηε απφ ην δεκφζην, αλ θαη
ζε πνιιέο ρψξεο νη θπβεξλεηηθέο αξρέο δηαηεξνχλ ζεκαληηθφ έιεγρν επί απηψλ ησλ
ζρνιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο λα θιείζνπλ ζρνιεία κε θαθέο επηδφζεηο. Οη
εγγξαθέο ζηα ππφ ηδησηηθή δηαρείξηζε ζρνιεία μεπεξλά ην 50% γηα ηνπο 15ρξνλνπο καζεηέο
ζηελ Οιιαλδία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηε Υηιή, ελψ ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ Κνξέα πνζνζηφ
πεξίπνπ 35% κε 40% ησλ καζεηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ηέηνηα ζρνιεία. ηελ Διιάδα, ην
3% ησλ καζεηψλ θνηηά ζε ζρνιεία πνπ είλαη ππφ ηδησηηθή δηαρείξηζε θαη ην 97% θνηηά ζε
ζρνιεία πνπ είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ (Πίλαθαο IV.3.9).
88. Καηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ηα ππφ ηδησηηθή δηαρείξηζε ζρνιεία παξνπζηάδνπλ
έλα πιενλέθηεκα ζηηο επηδφζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 30 κνλάδσλ ζηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο
αλάγλσζεο PISA (Πίλαθαο IV.3.9). Παξφια απηά, φηαλ ιεθζεί ππφςε ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιεηψλ, ηα δεκφζηα ζρνιεία
εκθαλίδνληαη λα έρνπλ έλα κηθξφ πιενλέθηεκα εθηά κνλάδσλ θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ
ΟΟΑ. ηελ Διιάδα, ηα δεκφζηα ζρνιεία έρνπλ επηδφζεηο 55 κνλάδεο παξαπάλσ απφ ηα
ζρνιεία πνπ είλαη ππφ ηδησηηθή δηαρείξηζε, φηαλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ
ππφβαζξν καζεηψλ θαη ζρνιείσλ δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.
89. Σν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζε ηέζζεξηο νκάδεο,
νη νπνίεο κνηξάδνληαη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηξέπνπλ ζηνπο
γνλείο θαη ηα ζρνιεία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
ηνπο. Ζ νκαδνπνίεζε απηή βαζίδεηαη ζηα επίπεδα ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ζρνιηθνχ
αληαγσληζκνχ. Γχν θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο, ελψ
ηέζζεξηο νκάδεο δεκηνπξγνχληαη βάζεη ηεο ζρέζεο κεηαμχ απηψλ ησλ παξακέηξσλ: ηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ απηνλνκία ζηα ζρνιεία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ελζαξξχλνπλ κεγαιχηεξν
αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ· θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ρακειά
επίπεδα απηνλνκίαο θαη πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ· εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πςειή απηνλνκία ζηα ζρνιεία, αιιά πεξηνξηζκέλν αληαγσληζκφ
κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ· θαη ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ρακειά επίπεδα απηνλνκίαο ζηα
ζρνιεία αιιά ελζαξξχλνπλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ (Γξάθεκα IV.3.5).
ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ην πην ζχλεζεο ζρήκα είλαη εθείλν πνπ δίλεη ζηα ζρνιεία
ηελ ειεπζεξία λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ χιε, αιιά πεξηνξίδεη ηνλ
αληαγσληζκφ γηα εγγξαθέο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα επίπεδα επηινγψλ γηα γνλείο θαη καζεηέο θαη ππάξρεη
ρακειφο αληαγσληζκφο γηα εγγξαθέο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ. ε απηέο ηηο ρψξεο δελ
είλαη δηαζέζηκα πνιιά ηδησηηθά ζρνιεία. Δίθνζη-δχν ρψξεο ηνπ ΟΟΑ εκπίπηνπλ ζε
απηή ηελ θαηεγνξία.
Σα ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζρεηηθά ρακειά επίπεδα απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία
θαη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο ζηνπο γνλείο είλαη επίζεο ζρεηηθά ζπλήζε ζηηο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ: 4 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνπλ απηφ ην
ζρήκα θαζψο θαη 11 ρψξεο θαη νηθνλνκίεο εηαίξνη.
Έμη άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πξνζθέξνπλ πςειά επίπεδα απηνλνκίαο θαη επηινγψλ,
είηε κε ηε κνξθή πςεινχ επηπέδνπ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ είηε σο αληαγσληζκφ
κεηαμχ ζρνιείσλ γηα εγγξαθέο. ηα ζπζηήκαηα απηά, ηα ζρνιεία έρνπλ ηελ
ειεπζεξία λα επηιέμνπλ κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο
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ζηφρνπο εθκάζεζεο, ελψ γνλείο θαη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ
δηαθφξσλ ζρνιείσλ γηα εγγξαθή.
Δηεξνγελείο ζρνιηθέο ηάμεηο
90. Αλ θαη ε εθκάζεζε θαη ε δηδαζθαιία βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο,
ππνζηεξίδνληαη απφ κηα πεξίπινθε νξγάλσζε πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα πάληα, απφ ηελ
επηινγή θαη ηελ εηζαγσγή καζεηψλ ζε ζρνιεία θαη ηάμεηο, έσο ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ
ηνπο, ηε δηακφξθσζε δηδαθηέαο χιεο, ηελ πξνψζεζε επηηπρεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ
δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο, ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο θαη ηηο
απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ – φια κε
ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ηα ζρνιεία νξγαλψλνληαη γηα λα θαηαλείκνπλ καζεηέο ζε πξνγξάκκαηα, ζρνιεία θαη
ηάμεηο.
91. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε πςειέο επηδφζεηο, είλαη επζχλε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πνηθηιία ησλ καζεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηηο
ηθαλφηεηεο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην, ρσξίο λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ
ηε ρξνληά ή λα ηνπο κεηεγγξάςνπλ ζε ζρνιεία κε απαηηήζεηο ρακειψλ επηδφζεσλ. Σα
δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο PISA δείρλνπλ φηη ε δεκηνπξγία νκνγελψλ ζρνιείσλ ή/ θαη
ηάμεσλ κέζσ ηεο επηινγήο δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο κέζεο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ, αιιά ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηηο κεγαιχηεξεο παξαιιαγέο ζηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ θαη ηελ ζαθψο κεγαιχηεξε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, φζν πην λσξίο γίλεηαη ε επηινγή ζηελ θαξηέξα ελφο
καζεηή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ζηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Απηφ δείρλεη φηη ε επηινγή κάιινλ εληζρχεη ηηο αληζφηεηεο, θαζψο
νη καζεηέο απφ κε επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν εθηίζεληαη ζπλήζσο ζε
καζεζηαθέο επθαηξίεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ζπγθξηηηθά κε ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ πην επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν (Γξάθεκα IV.2.1α).
92. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA δείρλνπλ επίζεο φηη ε επαλάιεςε ηεο ηάμεο δελ
ζπλδέεηαη αξλεηηθά κφλν κε ηελ ηζνλνκία αιιά θαη κε ηε κέζε επίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπζηήκαηα ζρνιείσλ κε πςειά πνζνζηά επαλάιεςεο
ηάμεσλ ηείλνπλ λα είλαη ζπζηήκαηα κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο καζεηψλ. Δπηπιένλ, φζν
πεξηζζφηεξν ηα ζρνιεία νκαδνπνηνχλ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ζε φια ηα
καζήκαηα θαη φζν ζπρλφηεξα ηα ζρνιεία κεηαθέξνπλ καζεηέο ζε άιια ζρνιεία ιφγσ
ρακειήο αθαδεκατθήο επίδνζεο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο,
ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ, αθφκε θαη αθνχ
ιεθζεί ππφςε ην εζληθφ εηζφδεκα. Παξφιν πνπ ε κεηαθνξά καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζε άιια
ζρνιεία ελδέρεηαη λα είλαη επσθειήο ζην ίδην ην ζρνιείν, ε πξαθηηθή απηή θαίλεηαη φηη έρεη
αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ επίδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, θαη κε
κεγαιχηεξεο δηαθνξέο επίδνζεο κεηαμχ ζρνιείσλ (Γξάθεκα IV.2.1α θαη Πίλαθαο IV.2.1). Ζ
κεηαθνξά καζεηψλ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ελδέρεηαη λα πιήηηεη ηε καζεηηθή επίδνζε,
θαζψο ε αιιαγή ζρνιείνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο νη καζεηέο
έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ κνηξάδνληαη ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν
απνκαθξχλνληαη θαη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ εθ λένπ δίθηπα θηιίαο θαη ζηήξημεο ζην λέν
ηνπο ζρνιείν. Δπηπιένλ, φηαλ νη ζρνιηθέο κεηαθνξέο ππνθηλνχληαη απφ πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε θαη εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, νη καζεηέο πνπ
κεηαθέξνληαη εθηφο ζρνιείνπ είλαη πηζαλφλ λα γίλνληαη δεθηνί ζε ζρνιεία κε κεγαιχηεξα
πνζνζηά παξφκνησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πνπ κεηαθέξνληαη γηα ηέηνηνπο ιφγνπο φρη κφλν
πιεξψλνπλ ην ηίκεκα απφ άπνςε απψιεηαο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αιιά έρνπλ ιηγφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα επσθειεζνχλ απφ ζπκκαζεηέο κε πςειφηεξεο επηδφζεηο. Δπίζεο, ζε
ζπζηήκαηα φπνπ ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ή ε επαλάιεςε ηάμεο απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή,
ε εθπαηδεπηηθή θαη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα έρνπλ θίλεηξν γηα λα πξνζπειάζνπλ πξνβιήκαηα
κεηαθίλεζεο καζεηψλ, παξά λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα θαη πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα
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επηιχζνπλ ηα ππνθείκελα πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ζπλήζσο δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία
ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηα ζρνιεία ηνπο (Γξάθεκα IV.2.2).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ κεηαθηλείηαη δείρλεη
επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο.
93. Σν πξφγξακκα PISA ηαμηλνκεί ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα ζε 12 νκάδεο, ζχκθσλα κε ηηο
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο δηαθνξνπνίεζεο9 πνπ πηνζεηνχλ (Γξάθεκα IV.3.2).
Γεθαηξείο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, δηαθξίλνληαη απφ
ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ηππηθήο δηαθνξνπνίεζεο. ε απηά ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα,
νη καζεηέο δελ εηζάγνληαη κε ζχζηεκα, ηα ζρνιεία δελ είλαη επηιεθηηθά ζηηο
δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη νη καζεηέο ζπλήζσο δελ επαλαιακβάλνπλ ηάμεηο θαη δελ
κεηαθέξνληαη ζε άιια ζρνιεία. Καηά ζπλέπεηα, νη ηάμεηο ηείλνπλ λα είλαη
εηεξνγελείο. ηελ Διιάδα, ην 95% ησλ καζεηψλ εηζάγνληαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
ζε ειηθία 6 ή 7 εηψλ θαη κφιηο 6% ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ επαλαιάβεη
κία ηάμε, θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηε ζρνιηθή βαζκίδα
κεηαμχ 15ρξνλσλ καζεηψλ, ελψ ε Διιάδα ηαμηλνκείηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε
ρακειά επίπεδα θάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο (Πίλαθαο IV.3.1). Ζ πξψηε επηινγή ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιακβάλεη ρψξα ζε ειηθία 15 εηψλ, νπφηε θαη πξνζθέξνληαη
δχν δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο 15ρξνλνπο καζεηέο (Πίλαθαο
IV.3.2α). Πνζνζηφ πεξίπνπ 6% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ επηιέγνπλ
ηνπο καζεηέο βάζεη καζεηηθψλ κεηξψσλ αθαδεκατθήο πξνφδνπ θαη/ή ζπζηαηηθέο
απφ ηα ζρνιεία πξνέιεπζεο (Πίλαθαο IV.3.2β). Έηζη, ε Διιάδα ηαμηλνκείηαη
κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ρακειφ επίπεδν νξηδφληηαο δηαθνξνπνίεζεο
ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. Σειηθά, πνζνζηφ 42% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ζρνιεία πνπ ελδέρεηαη λα κεηαθέξνπλ δχζθνινπο καζεηέο ζε άιια ζρνιεία
(Πίλαθαο IV.3.3α), αιιά κφιηο 0,4% θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ νκαδνπνηνχλ ηνπο
καζεηέο βάζεη ηθαλφηεηαο ζε φια ηα καζήκαηα. Έηζη ε Διιάδα ηαμηλνκείηαη κεηαμχ
ησλ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ρακειά πνζνζηά νξηδφληηαο δηαθνξνπνίεζεο ζε
ζρνιηθφ επίπεδν.
ρνιηθά ζπζηήκαηα ζε έμη άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δηαβαζκίδνπλ ηνπο καζεηέο ζε
δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα βάζεη ηεο αθαδεκατθήο ηνπο επίδνζεο, ζπλήζσο πξηλ ηελ
ειηθία ησλ 15 εηψλ. ε ηέηνηνπ είδνπο ζρνιηθά ζπζηήκαηα δελ ζπλεζίδεηαη
επαλάιεςε ηάμεσλ νχηε θαη νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρνιηθφ επίπεδν.
ε ηέζζεξηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα εθαξκφδνπλ επίζεο νξηδφληηα
δηαθνξνπνίεζε ζε επίπεδν ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη πξψηκε επηινγή
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα βάζεη αθαδεκατθήο επίδνζεο,
αιιά γεληθφηεξα δελ ζπλεζίδεηαη επαλάιεςε ηάμεσλ ή δηαθνξνπνίεζε ζρνιηθνχ
επηπέδνπ.
Μεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάζεηε δηαθνξνπνίεζε
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ νκνγελή καζεζηαθά πεξηβάιινληα νη Κάησ Υψξεο
θαη ε Διβεηία εθαξκφδνπλ επίζεο πςειφ βαζκφ νξηδφληηαο δηαθνξνπνίεζεο ηφζν
ζε ζρνιηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο.
94. Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο έρνπλ αλαπηχμεη εμεδεηεκέλα
ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ
λα είλαη αλεμάξηεηνη θαη δηα βίνπ καζεηέο. Σείλνπλ λα επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνληαη ζηε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, έηζη ψζηε λα ηα
αληηκεησπίδνπλ κε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Δπίζεο, βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ζπλεηδεηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο πνπ ελδερνκέλσο δηαθξίλνληαη ζηηο δηθέο ηνπο
πξαθηηθέο, πξάγκα πνπ ζπρλά ζεκαίλεη φρη έρνπλ απιψο λα έρνπλ επίγλσζε ηνπ ηη θάλνπλ,
αιιά λα αιιάδνπλ θαη ηελ ππνθείκελε λννηξνπία. ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα νη βέιηηζηεο
πξαθηηθέο δηαδίδνληαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ελζαξξχλνληαη λα θάλνπλ ηηο
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απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηηο ίδηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάιηζηα φρη κε απνθιεηζηηθά πιηθά
θίλεηξα. Όπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ, ε πξνζσπνπνίεζε επηηπγράλεηαη δεκηνπξγψληαο
επέιηθηα καζεζηαθά κνλνπάηηα κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο παξά ζέηνληαο
εμαηνκηθεπκέλνπο ζηφρνπο ή εθαξκφδνληαο ηελ θαζηεξσκέλε ηρλειάηεζε, πνπ ζπρλά
απνδεηθλχεηαη φηη ππνβαζκίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαη παξέρνπλ εχθνινπο
ηξφπνπο απνθπγήο πξνβιεκάησλ παξά επίιπζεο απηψλ, ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη
ζηα ζρνιεία.
Με ηππνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ηεζη
95. Όπσο εμεηάζηεθε ζηελ έθδνζε ηνπ 2009 ηνπ ΟΟΑ Education at a Glance θαηά ηελ
πεξαζκέλε δεθαεηία, νη αμηνινγήζεηο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ είλαη ζπλήζεηο ζε πνιιέο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ – θαη ηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη επξχηεξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν
ζε δεκφζηεο φζν θαη εμεηδηθεπκέλεο δηαβνπιεχζεηο. Ωζηφζν, ην ζθεπηηθφ ησλ αμηνινγήζεσλ
θαη ε θχζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ρσξψλ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πεξηιακβάλνπλ
δηαθνξεηηθέο κνξθέο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή επηζεψξεζεο θαζψο θαη δηαζθάιηζε
πνηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξνζπάζεηεο απηναμηνιφγεζεο.
96. Μηα άπνςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπζηήκαηα ινγνδνζίαο αθνξά ηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ
εμεηάζεσλ βάζεη πξνηχπσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζρνιηθφ κάζεκα θαη αμηνινγνχλ έλα κείδνλ κέξνο ησλ γλψζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη
καζεηέο πνπ ην δηδάζθνληαη (Bishop, 1998, 2001). Οπζηαζηηθά, ε επίδνζε πξνζδηνξίδεηαη ζε
ζρέζε κε έλα εμσηεξηθφ πξφηππν πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ηνπο άιινπο καζεηέο ζηελ ίδηα
ηάμε ή κε ην ζρνιείν. Οη ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο έρνπλ ζπλήζσο άκεζε επίδξαζε ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ – θαη ελδερνκέλσο ην κέιινλ ηνπο– θαη είλαη πηζαλφλ λα ηνπο
ελζαξξχλνπλ λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. Άιια ηππνπνηεκέλα ηεζη, πνπ
ελδέρεηαη λα είλαη πξναηξεηηθά θαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηα ζρνιεία, έρνπλ ζπρλά κφλν
έκκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο καζεηέο. Όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ηππνπνηεκέλεο
αμηνινγήζεηο ελδέρεηαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ αλαιφγσο ηε δηδαζθαιία
ηνπο. ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Βξαδηιία, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Μαιαηζία, ην Μεμηθφ, ε
Πνισλία θαη ε Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, ηέηνηνπ είδνπο ηεζη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα
λα πξνζδηνξίδνληαη νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή γηα λα θαζνδεγνχλ ηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημε (γηα ζηνηρεία, βι. ηελ έθδνζε ηνπ 2009 ηνπ Education at a Glance). ε επίπεδν
ζρνιείνπ, ζηνηρεία απφ ηππνπνηεκέλα ηεζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαλνκή επηπξφζζεησλ πφξσλ θαη πνηεο παξεκβάζεηο απαηηνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηνχλ ζηφρνη επίδνζεο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν.
96. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα πνπ
πξνυπνζέηνπλ εμσηεξηθέο εμεηάζεηο βάζεη πξνηχπσλ είλαη θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 16
κνλάδεο αλψηεξεο απφ καζεηέο ζε ζρνιηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο
εμεηάζεηο (Γηάγξακκα IV.2.6a).
97. Απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ππάξρνπλ εμσηεξηθέο εμεηάζεηο βάζεη πξνηχπσλ γηα καζεηέο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηε Γαλία, ηελ Δζζνλία, ηε
Φηιαλδία, ηε Γαιιία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ηζιαλδία, ηελ Ηξιαλδία, ην Ηζξαήι, ηελ Ηηαιία, ηελ
Ηαπσλία, ηελ Κνξέα, ην Λνπμεκβνχξγν, ηηο Κάησ Υψξεο, ηε Νέα Εειαλδία, ηε Ννξβεγία,
ηελ Πνισλία, ηε Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, ηε ινβελία, ηελ Σνπξθία θαη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην. ηελ Απζηξαιία, νη ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο θαιχπηνπλ ην 81% ησλ καζεηψλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηνλ Καλαδά ην 51% θαη ζηε Γεξκαλία ην 35%. ηελ
Απζηξία, ην Βέιγην, ηε Υηιή, ηελ Διιάδα, ην Μεμηθφ, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηε
νπεδία θαη ηελ Διβεηία, ηέηνηνπ είδνπο εμεηάζεηο δελ ππάξρνπλ ή ππάξρνπλ κφλν ζε
νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο (Πίλαθαο IV.3.11).
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98. ην πξφγξακκα PISA ην 2009, δεηήζεθε απφ δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα αλαθέξνπλ ηνπο
ηχπνπο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία ηνπο:
ηππνπνηεκέλα ηεζη, ηεζη πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, βαζκνιφγεζε βάζεη
θξίζεο εθπαηδεπηηθνχ, εξγαζίεο ή θαθέινπο καζεηψλ. Πεξίπνπ 76% ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ εγγξάθνληαη ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκέλα ηεζη. Σα
ηππνπνηεκέλα ηεζη είλαη ζρεηηθά ζπάληα ζηε ινβελία, ην Βέιγην, ηελ Ηζπαλία, ηελ Απζηξία
θαη ηε Γεξκαλία, φπνπ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ησλ 15ρξνλσλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ζρνιεία πνπ αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο κε ηππνπνηεκέλα ηεζη. Αληίζεηα, ε ρξήζε
ηππνπνηεκέλσλ ηεζη είλαη νπζηαζηηθά πάγηα πξαθηηθή ζην Λνπμεκβνχξγνπ, ηε Φηιαλδία, ηελ
Κνξέα, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Πνισλία, ηε Γαλία, ηε νπεδία θαη ηε Ννξβεγία, φπνπ
πνζνζηφ άλσ ηνπ 95% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηνχ ηνπ
είδνπο ηελ αμηνιφγεζε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν (Πίλαθαο IV.3.10). ηελ Διιάδα, ην
65% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκέλα ηεζη.
Γηεπζεηήζεηο πεξηνξηζκέλεο ινγνδνζίαο
99. Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο πνηθίιεη πνιχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ε επίπεδν ζρνιηθήο
κνλάδαο, νη ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζρνιεία σο
κέηξν ζχγθξηζεο κε άιια ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν, ή γηα λα
ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία. Πεξίπνπ ην 59% ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα
λα ζπγθξηζνχλ ηα επίπεδα επίδνζεο κε άιια ζρνιεία ή κε πεξηθεξεηαθά/εζληθά ζεκεία
αλαθνξάο. Ζ ελ ιφγσ πξαθηηθή είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηε Νέα
Εειαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ 90% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα ζπγθξηηηθνχο ζθνπνχο. ην Βέιγην,
ηελ Ηαπσλία, ηε Απζηξία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Διιάδα, πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ ελφο ηξίηνπ
ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο επίδνζεο θαηά απηφλ ηνλ
ηξφπν (Πίλαθαο IV.3.12).
100. Δίλαη ζπλεζέζηεξν γηα ηα ζρνιεία λα ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν απφ έηνο ζε έηνο: θαηά κέζν φξν
ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πεξίπνπ 77% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία. ε 21
ρψξεο, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
δεδνκέλα θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Μφλν ζηε Γαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Διβεηία θαη ηελ
Απζηξία πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 50% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν. ηελ Διιάδα,
πνζνζηφ 62% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν.
101. Γεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ
λα πξνζδηνξηζηνχλ απφςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ή ην πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ ζα
κπνξνχζε λα βειηησζνχλ. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ην 77% ησλ καζεηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη
ζε ζρνιεία πνπ αλέθεξαλ φηη αθνινπζνχλ απηή ηελ πξαθηηθή θαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
ην 90% ησλ καζεηψλ ζηε Νέα Εειαλδία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ
Ηζιαλδία, ηελ Πνισλία, ην Μεμηθφ, ηε Υηιή, ηελ Ηζπαλία θαη ην Ηζξαήι θνηηνχλ ζε ζρνιεία
πνπ αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ επίδνζεο είλαη
ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Διβεηία, φπνπ πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 50%
ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ
θαηά απηφλ ην ηξφπν.
102. Αληίζεηα κε ηηο εμσηεξηθέο εμεηάζεηο βάζεη πξνηχπσλ, ην πξφγξακκα PISA δελ δείρλεη
φηη ε επηθξάηεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηεζη ζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ επίδνζε
(Γηάγξακκα IV.2.6a). Δλδερνκέλσο απηφ νθείιεηαη κεξηθψο ζην γεγνλφο φηη ην πεξηερφκελν
θαη ε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηεζη δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ ζρνιείσλ θαη
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ζπζηεκάησλ. Ωζηφζν, εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κε εληνλφηεξε επηθξάηεζε ηππνπνηεκέλσλ
ηεζη ηείλνπλ λα δείρλνπλ κηθξφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ
θαη ζπλεπψο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν δείρλεη λα έρνπλ κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ
επίδνζε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ απφςεηο ζηελ δηδαζθαιία ή ην πξφγξακκα πνπ
επηδέρνληαη βειηίσζεο θαζψο θαη ηηο πςειέο αλαινγίεο ησλ ζρνιείσλ ηα δεδνκέλα
καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη ηαθηηθά απφ δηνηθεηηθέο αξρέο.
103. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA 2009 ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε
θχζε ησλ ζπζηεκάησλ ινγνδνζίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
πιεξνθνξίεο (Πίλαθαο IV.3.13). Οξηζκέλα ζρνιηθά ζπζηήκαηα δεκνζηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα
καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηηο
ζπγθξηηηθέο επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη, φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα επηινγήο
ζρνιείνπ, λα γλσζηνπνηνχλ ζηνπο γνλείο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ,
κέζν πνζνζηφ 37% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ δεκνζηνπνηνχλ δεδνκέλα
καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ζην θνηλφ αιιά ζην Βέιγην, ηε Φηιαλδία, ηελ Διβεηία, ηελ
Ηαπσλία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Ηζπαλία πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σζηφζν,
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ δεκνζηνπνηνχλ
δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ. ηελ Διιάδα, πνζνζηφ 31% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ζρνιεία πνπ δεκνζηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ. ε νηθνλνκίεο επηά
ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ελλέα ρψξεο εηαίξνπο, ηα ζρνιεία
νη δηεπζπληέο ησλ νπνίσλ αλέθεξαλ φηη δεκνζηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε απφ φηη ηα ζρνιεία πνπ δελ ηα δεκνζηνπνηνχλ, πξηλ
ιεθζνχλ ππφςε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ππφβαζξα καζεηψλ θαη ζρνιείσλ.
Δπηπιένλ, εθφζνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ζρνιεία πνπ ηείλνπλ λα δεκνζηνπνηνχλ ηα
δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ηείλνπλ λα είλαη θνηλσληθννηθνλνκηθά επλννχκελα
ζρνιεία, ην πιενλέθηεκα απηφ ζηελ επίδνζε δελ παξαηεξείηαη αλ ιεθζεί ππφςε ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν (Γηάγξακκα IV.2.6β).
105. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνζνζηφ 66% ησλ καζεηψλ θαηά κέζν φξν θνηηνχλ ζε ζρνιεία,
ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ θαηαγξάθνληαη ελίνηε απφ δηνηθεηηθέο
αξρέο. ε 25 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία, ελψ ζηελ Διιάδα θνηηνχλ ζε πνζνζηφ 55% (Πίλαθαο IV.3.13).
106. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πεξίπνπ 33% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ
θαηαλνκή ησλ πφξσλ. ην Ηζξαήι, ηε Υηιή θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνζνζηφ κεγαιχηεξν
ηνπ 70% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία φπνπ ν δηεπζπληήο αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
πφξνη θαηαλέκνληαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ επίδνζεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή
δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε ζηελ Ηζιαλδία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηαπσλία, ηε Γεκνθξαηία ηεο
Σζερίαο θαη ηε Φηιαλδία, φπνπ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ζρνιεία ζηα νπνία ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά απηφλ ηνλ
ηξφπν.
107. Οξηζκέλα ζρνιηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ζηνπο
γνλείο κε κνξθή θαξηειψλ αλαθνξάο θαη απνζηέιινληαο ζην ζπίηη αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ
δηακνξθψζεη εθπαηδεπηηθνί. Κάπνηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ ζπγθξηηηθά κε άιινπο καζεηέο ζηε
ρψξα, ηελ πεξηθέξεηα ή ην ζρνιείν (Πίλαθαο IV.3.14). ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κέζε αλαινγία
52% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ ζρεηηθά κε εζληθά ή πεξηθεξεηαθά ζεκεία αλαθνξάο θαη/ή ζαλ νκάδα ζρεηηθή
κε ηνπο καζεηέο ζηελ ίδηα βαζκίδα ζε άιια ζρνιεία. ε 17 ρψξεο, φκσο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία
πνπ δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ κε
θαλέλα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξφπνπο. Αληίζεηα, ζηε νπεδία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο,
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ηελ Κνξέα, ηε Υηιή, ηε Ννξβεγία θαη ηελ Σνπξθία, πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% ησλ καζεηψλ πνπ
θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ζηνπο γνλείο απηά ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζε εζληθφ θαη
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.
108. Καηά κέζν φξν ην 59% ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θνηηά ζε ζρνιεία, ησλ
νπνίσλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαθνινχζεζε
εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Πίλαθαο IV.3.15). Πνζνζηφ καζεηψλ άλσ ηνπ 80% ζηελ
Πνισλία, ην Ηζξαήι, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Σνπξθία, ην Μεμηθφ, ηελ Απζηξία θαη ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θνηηνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία, ελψ πνζνζηφ 30% ησλ καζεηψλ ή
κηθξφηεξν ζηε Φηιαλδία, ηελ Διβεηία, ηελ Διιάδα θαη ηε νπεδία θνηηνχλ ζε ηέηνηα
ζρνιεία. Πνιιά ζρνιεία ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζπκπιεξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε
πνηνηηθέο αμηνινγήζεηο, φπσο αλαζεσξήζεηο ηζφηηκσλ δαζθάισλ, αμηνινγήζεηο απφ
δηεπζπληέο ζρνιείσλ ή αλψηεξν πξνζσπηθφ, ή παξαηεξήζεηο επηζεσξεηψλ ή άιισλ
πξνζψπσλ εθηφο ζρνιείνπ. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ρξεζηκνπνηνχλ
ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο, άκεζε παξαηήξεζε ή αλαζεσξήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σζηφζν, δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζηε
Φηιαλδία αλέθεξαλ φηη ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο κεζφδνπο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Πνζνζηφ πεξίπνπ 18% ησλ καζεηψλ ζηε
Φηιαλδία θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αμηνινγήζεηο καζεηψλ γηα λα
παξαθνινπζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πνζνζηφ πεξίπνπ 20% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε
ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πην πνηνηηθέο θαη πην άκεζεο κεζφδνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κφιηο 2% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ
παξαθνινπζνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ παξαηήξεζεο ησλ ηάμεσλ απφ
επηζεσξεηέο ή άιινπο εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο. ηελ Διιάδα, ην 27% ησλ καζεηψλ
θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ην 15% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο
παξαηήξεζε ζηελ ηάμε απφ δηεπζπληέο ή αλψηεξν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ην 31% ησλ
καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαζεψξεζε ηζφηηκσλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη 26% ησλ καζεηψλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζσ παξαηήξεζεο ζηελ ηάμε απφ επηζεσξεηέο ή άιια πξφζσπα εθηφο
ζρνιείνπ.
109. Απμαλφκελε ήηαλ επίζεο ε ηάζε κεηαμχ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ
αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ζηε δηδαζθαιία σο θξηηήξην βαζηθνχ κηζζνχ θαη επηπιένλ παξνρψλ
ζε εθπαηδεπηηθνχο ζε δεκφζηα ηδξχκαηα. Κη ελψ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο εθαξκφδνληαλ ζε
πνζνζηφ 38% ζηηο 29 ρψξεο κε δηαζέζηκα ζηνηρεία ην 2002, ην 2008, ηηο εθάξκνδε κφιηο ην
45% απηψλ ησλ ρσξψλ (Πίλαθαο D.3.3 ζηελ έθδνζε ηνπ 2010 ηνπ ΟΟΑ Education at a
Glance).
110. Σν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA νκαδνπνηεί ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζε ηέζζεξηο νκάδεο
κε θνηλά πξνθίι βάζεη ηξηψλ δηαζηάζεσλ (Γηάγξακκα IV.3.6). Ζ πξψηε είλαη εάλ ηα
δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο
πξνζδηνξηζκνχ ζεκείσλ αλαθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο. Ζ δεχηεξε είλαη εάλ ηα δεδνκέλα
καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην
ζρνιείν. Ζ ηδέα είλαη φηη ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα
καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ θξηηεξίσλ αλαθνξάο ή
πιεξνθφξεζεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθξίλνληαη κε άιια ζρνιεία, λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν, θαη λα θαηαγξάθεηαη ε
πξφνδφο ηνπο απφ δηνηθεηηθέο αξρέο, λα δεκνζηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ θαη λα παξέρνπλ ζηνπο γνλείο ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο κε ζπγθξίζεηο
καζεζηαθνχ πιεζπζκνχ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σα ζρνιηθά ζπζηήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
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Μηα πξψηε νκάδα ρσξψλ, πνπ απνηειείηαη απφ 16 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ηείλεη λα
ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θξηηεξίσλ
αλαθνξάο ή πιεξνθφξεζε θαη γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν.
Σξεηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θξηηεξίσλ αλαθνξάο ή πιεξνθφξεζε, αιιά φρη
γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν.
Μηα ηξίηε νκάδα, πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ρξεζηκνπνηεί
δεδνκέλα καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην
ζρνιείν, αιιά φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θξηηεξίσλ αλαθνξάο ή πιεξνθφξεζε.
Ζ ηέηαξηε νκάδα, πνπ πεξηιακβάλεη ελλέα ρψξεο ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο Διιάδαο, έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα καζεζηαθψλ
επηηεπγκάησλ είηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θξηηεξίσλ αλαθνξάο ή πιεξνθφξεζε ή γηα
ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν.
Αλαπνηειεζκαηηθέο επηινγέο δαπαλψλ
111. Απνηειεζκαηηθά ζρνιηθά ζπζηήκαηα πξνυπνζέηνπλ νξζφ ζπλδπαζκφ θαηαξηηζκέλνπ
πξνζσπηθνχ κε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, επαξθείο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θαη
εγθαηαζηάζεηο, θαη καζεηέο κε θίλεηξα έηνηκνπο γηα κάζεζε. Ζ επίδνζε φκσο ζηηο δηεζλείο
ζπγθξίζεηο δελ κπνξεί λα ζπλδέεηαη απιψο κε ηα ρξήκαηα: ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη δαπάλεο
αλά καζεηή εξκελεχεη κφιηο ην 9% ηεο δηαθχκαλζεο ζην κέζν φξν ηεο επίδνζεο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ζην πξφγξακκα PISA (Γηάγξακκα I.2.2).
112. Ζ έξεπλα ζπλήζσο απνθαιχπηεη αζζελή ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη
καζεηηθήο επίδνζεο, κε ηε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε λα εξκελεχεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ
πνηφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ) παξά απφ
πιηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηδηαίηεξα κεηαμχ βηνκεραλνπνηεκέλσλ εζλψλ. Ζ γεληθά
αζζελήο ζρέζε κεηαμχ πφξσλ θαη επίδνζεο πνπ ζεκεηψλεηαη ζε πεξαζκέλεο έξεπλεο
παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA. ε επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην επίπεδν εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ν κφλνο ηχπνο
εζφδσλ ζχκθσλα κε ην PISA θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηε καζεηηθή επίδνζε είλαη ην επίπεδν
ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην εζληθφ εηζφδεκα (Γηάγξακκα IV.2.8). Οη
κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηε ηάμεο απφ ηελ άπνςε φηη εάλ ηα
επίπεδα δαπαλψλ είλαη φκνηα, ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα ζπζηάδνπλ ηηο κηθξέο ηάμεηο γηα
πςειφηεξνπο κηζζνχο. Οη δηαπηζηψζεηο ηνπ PISA ππνδειψλνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ δίλνπλ
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πςειφηεξνπο κηζζνχο εθπαηδεπηηθψλ αληί γηα κηθξφηεξεο ηάμεηο, φπσο
ζηελ Ηαπσλία ή ηελ Κνξέα, ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ην
αληίζεην. ηελ Διιάδα, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αλά καζεηή
ειηθίαο απφ 6 έσο 15 είλαη θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ· ην κέγεζνο ηεο ηάμεο γηα
δηδαζθαιία καζεκάησλ είλαη 23 καζεηέο, δει. Κάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (ν κέζνο
φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 25)· θαη ε αλαινγία ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ θαηά
θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (Πίλαθαο IV.3.21α, IV.3.21β
θαη IV.3.22). Σν γεγνλφο φηη δελ ζπλδέεηαη ην επίπεδν πφξσλ θαη επίδνζεο κεηαμχ ζρνιηθψλ
ζπζηεκάησλ δελ ζεκαίλεη φηη ηα επίπεδα πφξσλ δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηελ επίδνζε.
Αληίζεηα, ππνδειψλεη φηη δεδνκέλεο ηεο δηαθχκαλζεο ζηνπο πφξνπο πνπ παξαηεξείηαη ζην
PISA, δελ ζπλδένληαη κε ηελ επίδνζε ή ηελ ηζνλνκία. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη νη επηδφζεηο
ελφο ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πζηεξεί ζε εθπαηδεπηηθνχο, ππνδνκή, εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο
ζα θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα· αιιά δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά
ζπζηήκαηα ζην PISA εκθαλίδνληαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πφξσλ γηα ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε, ε απνπζία ζρέζεο κεηαμχ δηαθφξσλ εηδψλ πφξσλ, φζν θαη
ηζνλνκίαο θαη επίδνζεο, ελδέρεηαη απιψο λα νθείιεηαη ζε έιιεηςε επαξθνχο δηαθνξνπνίεζεο
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ.
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Παξνρή πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ
113. Σν εάλ θαη γηα πφζν θαηξφ νη καζεηέο είραλ εγγξαθεί ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη
επίζεο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Πνιιέο απφ ηηο αληζφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ πθίζηαληαη ήδε κφιηο νη καζεηέο
εηζάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκέλνπλ φζν νη καζεηέο πξννδεχνπλ ζην
ζρνιηθφ ζχζηεκα. Πξνγελέζηεξε εηζαγσγή ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ελδέρεηαη λα κεηψζεη απηέο
ηηο αληζφηεηεο. Καηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνζνζηφ 72% ησλ ζεκεξηλψλ
15ρξνλσλ καζεηψλ αλαθέξνπλ φηη θνίηεζαλ ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα πεξηζζφηεξν απφ
έλαλ ρξφλν. Ζ θνίηεζε γηα δηάζηεκα πιένλ ηνπ έηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ήηαλ
ζρεδφλ θαζνιηθή ζηελ Ηαπσλία (97%), θαη ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Οπγγαξία, ην Βέιγην, ηελ
Ηζιαλδία θαη ηε Γαιιία, θαη πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% 15ρξνλσλ αλαθέξνπλ φηη είραλ θνηηήζεη
ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν. ηελ Διιάδα, ην 66% ησλ
καζεηψλ αλέθεξε φηη είραλ θνηηήζεη ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πέξαλ ηνπ έηνπο. Πιένλ ηνπ
90% ησλ καζεηψλ ζε 27 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο (95%), είραλ
θνηηήζεη ζε ζρνιείν πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην δηάζηεκα θαη
98% θαη πιένλ ησλ καζεηψλ ζηελ Ηαπσλία, ηελ Οπγγαξία, ηε Γαιιία θαη ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο αλέθεξαλ φηη έρνπλ θνηηήζεη. Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη ζπάληα ζηελ
Σνπξθία, φπνπ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ 15ρξνλσλ είραλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν. Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα δηάζηεκα
πιένλ ηνπ έηνπο είλαη αζπλήζηζηε ζηε Υηιή, ηελ Ηξιαλδία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Πνισλία,
φπνπ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ησλ καζεηψλ είραλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο γηα αλάινγν δηάζηεκα (Πίλαθαο IV.3.18).
114. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA 2009 δείρλνπλ φηη, γεληθά, νη καζεηέο πνπ
είραλ θνηηήζεη ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε ζηελ
ειηθία ησλ 15 απφ καζεηέο πνπ δελ είραλ θνηηήζεη (Γηάγξακκα II.5.9 θαη Πίλαθαο II.5.5). ε
32 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, νη καζεηέο πνπ είραλ θνηηήζεη ζε
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο μεπεξλνχζαλ ζε επηδφζεηο ηνπο
καζεηέο πνπ δελ είραλ θνηηήζεη θαζφινπ ζε ζρνιεία πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο – ζε πνιιέο
ρψξεο αληηζηνηρεί κε πάλσ απφ έλα έηνο θνίηεζεο ζην ζρνιείν. Ζ δηαπίζησζε απηή ηζρχεη
γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο αθφκε θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ
ππφβαζξν ησλ καζεηψλ. Ωζηφζν, ζε δηάθνξεο ρψξεο, πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο
ζηελ επίδξαζε ηεο θνίηεζεο ζε ζρνιεία πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ επίδνζε ζηελ
αλάγλσζε φηαλ νη καζεηέο θζάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ,
ζην Ηζξαήι, ην Βέιγην, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία, νη επηδφζεηο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα δηάζηεκα πιένλ ηνπ έηνπο μεπεξλνχλ ζηε αλάγλσζε θαηά
ηνπιάρηζηνλ 64 κνλάδεο καζεηέο πνπ δελ θνίηεζαλ ζε ζρνιεία πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο,
δηαθνξά πνπ αληηζηνηρεί ρνληξηθά ζην αληίζηνηρν ελφο θαη κηζνχ έηνπο θνίηεζεο ζην
ζρνιείν. Απηφ ίζρπε θαη εθφζνλ ιήθζεθε ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ
καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε, ζηελ Δζζνλία, ηε Φηιαλδία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Κνξέα,
δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε κεηαμχ απηψλ πνπ θνίηεζαλ
ζε ζρνιεία πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα δηάζηεκα πιένλ ηνπ έηνπο θαη φζσλ δελ θνίηεζαλ
θαζφινπ, εθφζνλ ιήθζεθε ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ. ηελ
Διιάδα, ν κέζνο φξνο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ θνηηήζεη ζε ζρνιεία πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο γηα δηάζηεκα πιένλ ηνπ έηνπο ήηαλ 69 κνλάδεο πςειφηεξα ζηελ θιίκαθα
αλάγλσζεο ηνπ PISA απφ φζνπο δελ θνίηεζαλ θαζφινπ θαη κάιηζηα αθνχ ιήθζεθε ππφςε ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, ν κέζνο φξνο επίδνζεο είλαη 49 κνλάδεο. Σα
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ππνγξακκίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
θαη δηεζλείο ζπγθξίζεηο παηδηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δείρλνπλ πςειέο αλαινγίεο
εγγξαθψλ κεηαμχ ηφζν ησλ επλννχκελσλ φζν θαη ησλ κε επλννχκελσλ ειιήλσλ παηδηψλ.
115. Η επφκελε πξφθιεζε είλαη ε αχμεζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε κεηαγελέζηεξε ζρνιηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
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114. Έλαο παξάγνληαο πνπ ελδέρεηαη λα εξκελεχζεη ηηο παξαιιαγέο ζηελ επίδξαζε ηεο
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηε κεηαγελέζηεξε ζρνιηθή επίδνζε είλαη ε πνηφηεηα ηεο
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Απηή ε ππφζεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε επίδξαζε
ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπνπ ε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο είλαη κεγαιχηεξε, έρεη κηθξφηεξε αλαινγία καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ ή φπνπ
επσθειείηαη απφ πςειφηεξεο δεκφζηεο δαπάλεο αλά καζεηή (Πίλαθαο II.5.6).
115. Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε ζπγθξίλεηαη κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε
κεηαμχ καζεηψλ απφ θνηλσληθννηθνλνκηθά κεηνλεθηνχληα θαη πιενλεθηνχληα ππφβαζξα
(Πίλαθαο II.5.8). Οη καζεηέο επσθεινχληαη εμίζνπ απφ ηε θνίηεζε ζηελ πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε ζε 31 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο θαη 25 εηαίξσλ
ρσξψλ θαη νηθνλνκηψλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ε κφλε ρψξα ηνπ ΟΟΑ φπνπ ην
πξφγξακκα PISA απεηθνλίδεη φηη νη επλννχκελνη καζεηέο επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Έλα κέξνο ηεο δηαθνξάο ηεο επίδξαζεο ηεο θνίηεζεο ζηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά
θνηλσληθννηθνλνκηθά ππφβαζξα πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί παξάγνληεο
εθηφο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. εθπαίδεπζε εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ πνπ έιαβαλ νη
καζεηέο κεηαμχ 6 θαη 15 εηψλ) ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ 15ρξνλσλ
καζεηψλ.

1

Αλ θαη ε θαηάηαμε 25 είλαη ε θαιχηεξε εθηίκεζε, ιφγσ ζθαικάησλ ζηα δείγκαηα ή ηηο κεηξήζεηο ζα
κπνξνχζε λα είλαη κεηαμχ 22 θαη 29.

2

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ιάζε δεηγκαηνιεςίαο θαη κέηξεζεο, ε θαηάηαμε είλαη ε 30 ε.

3

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ζθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο θαη κέηξεζεο, ε θαηάηαμε είλαη ε 30 ε.

4

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα.

5

Απηφ κεηξάηαη απφ ηνλ δείθηε νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζέζεο ησλ καζεηψλ ζηελ
θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA . Ο δείθηεο έρεη κέζν φξν 0 θαη κηα ζπλήζε
παξέθθιηζε 1 γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ο δείθηεο αμίαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κε επλνεκέλνπο
καζεηέο είλαη -1,28 γηα ηελ Διιάδα θαη -1,14 γηα ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. Ζ αμία ηνπ δείθηε γηα ην
ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη -0,02 γηα ηελ Διιάδα θαη 0,00 γηα ηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ.

6

Οη επίκνλνη καζεηέο είλαη εθείλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ κε επλννχκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ
ππφβαζξν θαη έρνπλ πνιχ θαιχηεξεο επηδφζεηο απ’ φηη πξνβιέπεηαη γηα ην δηθφ ηνπο ππφβαζξν. Γηα λα
πξνζδηνξηζηνχλ απηνί νη καζεηέο, πξψηα εληνπίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ επηδφζεσλ θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
αμηνιφγεζεο PISA 2009. Έπεηηα, ε πξαγκαηηθή επίδνζε θάζε κε επλννχκελνπ καζεηή ζπγθξίλεηαη κε
ηελ πξνβιεπφκελε απφδνζε βάζεη ηεο κέζεο ζρέζεο κεηαμχ καζεηψλ απφ παξφκνην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ζε φιεο ηηο ρψξεο. Απηή ε δηαθνξά πξνζδηνξίδεηαη σο ε
ππνιεηπφκελε επίδνζε ηνπ καζεηή. Έλαο κε επλνεκέλνο καζεηήο θαηαηάζζεηαη σο επίκνλνο φηαλ ε
ππνιεηπφκελε επίδνζή ηνπ βξίζθεηαη ζην κεξίδην κε ηελ θαιχηεξε ππνιεηπφκελε επίδνζε καζεηψλ
απφ φιεο ηηο ρψξεο.

7

ηελ Διιάδα, κία κνλάδα ηνπ δείθηε ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ PISA ζπλδέεηαη ζεηηθά κε 11
βαζκνχο ζηελ θιίκαθα αλάγλσζεο PISA (Πίλαθαο IV.4.1).

8

ηελ Διιάδα, κία κνλάδα ηνπ δείθηε PISA πεηζαξρηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε 11
βαζκνχο ζηελ θιίκαθα αλάγλσζεο PISA (Πίλαθαο IV.4.2).

9

Ζ θάζεηε δηαθνξνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξννδεχνπλ ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φζν κεγαιψλνπλ. Παξφιν πνπ ν καζεζηαθφο πιεζπζκφο δηαθνξνπνηείηαη ζε
επίπεδν ζρνιηθήο βαζκίδαο νπζηαζηηθά ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA, ζε νξηζκέλεο
ρψξεο, ην ζχλνιν ησλ 15ρξνλσλ καζεηψλ θνηηνχλ ζην ίδην επίπεδν ζρνιηθήο βαζκίδαο, ελψ ζε άιιεο
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ρψξεο δηαζθνξπίδνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα ζρνιηθψλ βαζκίδσλ ζπλεπεία ησλ πνιηηηθψλ πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ ειηθία εηζαγσγήο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη/ή ηπρφλ επαλάιεςε ηάμεσλ. Ζ νξηδφληηα
δηαθνξνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε εληφο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο βαζκίδαο ή
εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Δλδερνκέλσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ή αλεμάξηεηα ζρνιεία νκαδνπνηνχλ
ηνπο καζεηέο αλαιφγσο ελδηαθεξφλησλ θαη/ή επηδφζεσλ. ε επίπεδν ζπζηήκαηνο, νξηδφληηα
δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα εθαξκφδεηαη απφ ζρνιεία πνπ επηιέγνπλ καζεηέο βάζεη ησλ αθαδεκατθψλ
ηνπο κεηξψσλ, πξνζθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα (επαγγεικαηηθά ή αθαδεκατθά, γηα
παξάδεηγκα) θαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ ειηθία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο γίλνληαη δεθηνί ζηα
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Αλεμάξηεηεο ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ νξηδφληηα
δηαθνξνπνίεζε, νκαδνπνηψληαο ηνπο καζεηέο βάζεη ηθαλφηεηαο ή απνβάιινληαο ηνπο καζεηέο απφ ην
ζρνιείν ιφγσ ρακειήο επίδνζεο, πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ή εηδηθψλ αλαγθψλ.
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