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Μόλις πριν είκοσι χρόνια η κινητικότητα των φοιτητών θεωρούταν τρόπος 
προσέγγισης του κόσµου και, κατά συνέπεια, δηµιουργίας των καλύτερων διεθνών 
δικτύων. Τα πανεπιστήµια καλωσόρισαν τους διεθνείς φοιτητές, αλλά σπάνια κατέβαλαν 
προσπάθειες για να τους προσελκύσουν. Σήµερα, η διασυνοριακή εκπαίδευση 
κατανοείται συνήθως ως µοχλός της οικονοµικής ανάπτυξης. Μεταξύ του 1998 και του 
2003 ο αριθµός των αλλοδαπών φοιτητών στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 50% 
φθάνοντας τα 2 εκατοµµύρια. Η αύξηση του ανταγωνισµού τόσο µεταξύ των χωρών όσο 
και µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών και 
ακαδηµαϊκών, καθώς και η εµφάνιση νέων µορφών διασυνοριακής εκπαίδευσης 
συνιστούν ένα νέο πλαίσιο για τη χάραξη πολιτικής. Επιπλέον, τα οφέλη, ειδικά τα 
οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τη διασυνοριακή εκπαίδευση, αποκτούν ολοένα 
µεγαλύτερη βαρύτητα. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις πολιτικές για τη διεθνοποίηση της 
ανώτατης εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη το νέο αυτό πλαίσιο και στόχους.  

Η διασυνοριακή ανώτατη εκπαίδευση παρέχει στις χώρες πραγµατικές ευκαιρίες στο 
χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισµού, της πολιτικής και της οικονοµίας. Για την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, είναι αναγκαίο κάθε χώρα να καθορίσει τη δική της 
προσέγγιση η οποία θα είναι προσαρµοσµένη στην κατάσταση και τους στόχους που η 
ίδια θέτει και η οποία θα εγγράφεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερο από αυτό της εκπαίδευσης. 
Είναι επίσης αναγκαία η σύνδεση της πολιτικής µε τις οικονοµικές και κοινωνικές 
πολιτικές, καθώς απαιτούνται εργαλεία που δεν ανήκουν άµεσα στη σφαίρα της 
εκπαίδευσης, όπως οι πολιτικές θεωρήσεων εισόδου και οι πολιτικές εµπορίου.  
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Επισηµαίνονται τέσσερις κύριοι τρόποι προσέγγισης της διασυνοριακής ανώτατης 
εκπαίδευσης. Η προσέγγιση της αµοιβαίας κατανόησης προσδίδει έµφαση κυρίως στους 
πολιτικούς, πολιτιστικούς και ακαδηµαϊκούς στόχους, καθώς και στους στόχους 
αναπτυξιακής βοήθειας. Η προσέγγιση της µετανάστευσης ειδικευµένων εργαζοµένων 
περικλείει τους σκοπούς της προσέγγισης της αµοιβαίας κατανόησης, αλλά επίσης 
συνεπάγεται την εφαρµογή  µιας πιο ενεργούς και στοχοθετηµένης προσέγγισης για την 
προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών. Στόχος της είναι να προσελκύσει ταλαντούχους 
φοιτητές (και ακαδηµαϊκούς) στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής ή να βοηθήσει 
στη διαµόρφωση ανταγωνιστικότερης ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα 
υποδοχής. Η προσέγγιση της δηµιουργίας εισοδηµάτων ενσωµατώνει τους σκοπούς της 
αµοιβαίας κατανόησης και της µετανάστευσης ειδικευµένων εργαζοµένων, αλλά 
συµπεριλαµβάνει  επίσης άµεσα εµπορικούς στόχους. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, 
οι διεθνείς φοιτητές καταβάλλουν εξολοκλήρου το κόστος της εκπαίδευσής τους, γενικά, 
χωρίς δηµόσια επιδότηση. Η προσέγγιση της ανάπτυξης ικανοτήτων ενθαρρύνει τη χρήση 
της εισαγόµενης ανώτατης εκπαίδευσης, όπως κι εάν παρασχέθηκε, ως ένα σχετικά 
γρήγορο τρόπο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων σε µια αναδυόµενη χώρα. Όµως, οι 
προσεγγίσεις αυτές δεν είναι όλες εξίσου προσιτές σε όλες τις χώρες και, επιπλέον, η 
κάθε µια εγείρει τα δικά της προβλήµατα. Ο στόχος δεν είναι απλώς η προώθηση της 
εξαγωγής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Όπως συνέβη σε ορισµένες χώρες της Ασίας 
και της Μέσης Ανατολής, η εισαγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών µπορεί να αποδειχτεί 
εξίσου ωφέλιµη όσο και η εξαγωγή τους.  

Το κεφάλαιο αυτό εγείρει πολλά ζητήµατα πολιτικής τα οποία συνιστούν πρόκληση. 
Πώς µπορεί η διασυνοριακή ανώτατη εκπαίδευση να ωφελήσει αµερόληπτα και τις 
αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες; Μολονότι µπορεί να συνδράµει τις 
δεύτερες, ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους οικονοµικές και εκπαιδευτικές ικανότητες, 
θα µπορούσε επίσης να επιφέρει τη διαρροή επιστηµόνων και τη µείωση της στήριξης 
της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Και ποιος είναι ο αντίκτυπος της διασυνοριακής 
εκπαίδευσης στα εθνικά συστήµατα ανώτατης εκπαίδευσης και στις εκπαιδευτικές 
πολιτικές των χωρών όσον αφορά την πρόσβαση, την ποιότητα και τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση; Ποια θέση θα πρέπει να υιοθετήσουν οι µη αγγλόφωνες χώρες απέναντι 
στα αγγλικά ως γλώσσα διδασκαλίας;  
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Περίληψη του  
κ. A. Schleicher 

 

Εισαγωγή 
 

1.  Έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην 
εκπαίδευση. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ οι νεότερες γυναίκες έχουν σήµερα πολύ 
περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τίτλους σπουδών ανώτερης δευτεροβάθµιας ή 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά γυναικών. Τα ποσοστά 
αποφοίτησης των γυναικών από το πανεπιστήµιο πλέον ισούνται ή υπερβαίνουν αυτά 
των ανδρών στα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να υποεκπροσωπούνται στους κλάδους των µαθηµατικών και των επιστηµών. Το 
κεφάλαιο αυτό εισηγείται την ανάγκη στόχευσης των δράσεων που λαµβάνονται στον 
τοµέα αυτό στους νέους και µάλιστα στα παιδιά.  

2.  Μολονότι οι διαφορές µεταξύ των φύλων ως προς τις µαθητικές επιδόσεις 
τείνουν να είναι µέτριες, υφίστανται σαφείς διαφορές µεταξύ κοριτσιών και αγοριών ως 
προς το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και την ευχαρίστηση που νοιώθουν κατά την 
ενασχόλησή τους µε τα µαθηµατικά, καθώς και ως προς την «αυτοαντίληψη», τα 
συναισθήµατα και τις στρατηγικές µάθησης που σχετίζονται µε τα µαθηµατικά. Τα 
δεκαπεντάχρονα κορίτσια συνήθως αναφέρουν ότι έχουν λιγότερη εµπιστοσύνη στις 
µαθηµατικές τους ικανότητες και ότι αισθάνονται µεγαλύτερη αγωνία, ανικανότητα και 
άγχος στην ώρα των µαθηµατικών σε σχέση µε τα αγόρια.  

3.  Η µάθηση εξαρτάται από την παρακίνηση και την αυτοπεποίθηση, καθώς και 
από τις γνωστικές δεξιότητες. Έτσι, τα εκπαιδευτικά συστήµατα που βελτίωσαν τις 
επιδόσεις των κοριτσιών στα µαθηµατικά και τις επιστήµες, πρέπει επίσης να τονώσουν 
το ενδιαφέρον των κοριτσιών για αυτά τα µαθήµατα. Υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για αυτό: 
η µάθηση υψηλής ποιότητας απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Συνεπάγεται τον 
έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας, καθώς και τη σαφή διερεύνηση της σχέσης µεταξύ 
της κεκτηµένης γνώσης και των νέων πληροφοριών, τη διατύπωση υποθέσεων για 
πιθανές συνδέσεις και την επαλήθευση των υποθέσεων αυτών σε συνάρτηση µε το νέο 
υλικό. Οι µαθητές θα καταβάλλουν προσπάθειες µόνο εάν ένα µάθηµα τους ενδιαφέρει 
πολύ ή εάν υπάρχει εξωτερική επιβράβευση της καλής επίδοσης. Έτσι, οι µαθητές πρέπει 
να είναι πρόθυµοι να γνωρίσουν τη διαδικασία της µάθησης. Από την άποψη της 
διδασκαλίας τούτο υποδηλώνει ότι οι αποτελεσµατικοί τρόποι µάθησης, που 
συµπεριλαµβάνουν τη θέσπιση στόχων, την επιλογή στρατηγικής και τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας, µπορούν και πρέπει να προάγονται από το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον και τους διδασκάλους τόσο για τα αγόρια όσο και για τα 
κορίτσια. Η παρακίνηση και η αυτοπεποίθηση είναι ως εκ τούτου απαραίτητες, ούτως 
ώστε τα αποτελέσµατα να προάγουν τη δια βίου µάθηση.  
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4.  Συνολικά, τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
πρέπει να µεταβάλουν ορισµένες στάσεις και µαθησιακές συµπεριφορές, ειδικά των 
κοριτσιών, απέναντι στα µαθηµατικά και να θεωρήσουν την προσπάθεια αυτή εξίσου 
πρωταρχικό σκοπό της αποστολής των εκπαιδευτικών συστηµάτων όσο και η γνωστική 
διδασκαλία. Τούτο έχει συνέπειες τόσο στην αρχική κατάρτιση όσο και στην 
επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Περίληψη του 

κ. P. Santiago 

 

Η θετική στάση των εκπαιδευτικών είναι βασική προτεραιότητα των υπευθύνων 
χάραξης πολιτικής, δεδοµένων των στοιχείων που καταδεικνύουν ότι η διδακτική 
απόδοση είναι ίσως η κύρια κινητήρια δύναµη της µάθησης. Η παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της σχολικής 
µεταρρύθµισης. Το κεφάλαιο αυτό αναζητά αυτό που έχει όντως σηµασία για τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και τους καλύτερους τρόπους παρακίνησής τους. Η έρευνα για 
την παρακίνηση των εργαζοµένων χρησιµοποιείται για να διασαφηνίσει πώς η 
«εσωτερική» και η «εξωτερική» παρακίνηση µπορεί να παραγάγει εργασιακά 
αποτελέσµατα όπως η απόδοση, η ικανοποίηση και η ευεξία. Η ανάλυση τονίζει ότι η 
παρακίνηση υποστηρίζει την επιτυχία τόσο του έργου των εκπαιδευτικών όσο και κάθε 
προσπάθεια σχολικής µεταρρύθµισης. Το κεντρικό µήνυµα είναι ότι οι ενέργειες των 
εκπαιδευτικών πρέπει να πηγάζουν από τους ίδιους ως απόρροια της αποδοχής τους και 
της ταύτισής τους µε τις αξίες και τους στόχους των πρακτικών και των κανονισµών των 
σχολείων. 

Μολονότι οι απολαβές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, η πολιτική για τους 
εκπαιδευτικούς πρέπει να αντιµετωπίσει πολλά περισσότερα ζητήµατα. Οι εκπαιδευτικοί 
προσδίδουν µεγάλη έµφαση στην ποιότητα των σχέσεών τους µε τους µαθητές και τους 
συναδέλφους τους, στην υποστήριξη που τους παρέχει η διοίκηση του σχολείου, στις 
καλές συνθήκες εργασίας, καθώς και στις ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για λόγους βελτίωσης θα µπορούσε να προσφέρει 
ευκαιρίες αναγνώρισης και προβολής του έργου τους και, επίσης, να βοηθήσει τους 
διδάσκοντες και τα σχολεία να εντοπίσουν τις προτεραιότητες που αφορούν την 
επαγγελµατική εξέλιξη.  

Το κεφάλαιο αυτό προτείνει τέσσερις τρόπους βελτίωσης της απόδοσης, της 
ικανοποίησης και της ευεξίας των εκπαιδευτικών: (α) ενίσχυση της εσωτερικής 
παρακίνησης των εκπαιδευτικών, (β) τόνωση της «αυτοπαρακίνησης» των 
εκπαιδευτικών, (γ) ισόρροπη χρήση των εξωτερικών επιβραβεύσεων και (γ) κάλυψη των 
αναγκών των εκπαιδευτικών για καλές συνθήκες εργασίας. Τούτο συνεπάγεται την 
αναθεώρηση της διδασκαλίας, ώστε να περιλαµβάνει µεγαλύτερες προκλήσεις και 
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ποικιλία, την εξασφάλιση ευκαιριών επαγγελµατικής ανάπτυξης, την παροχή 
εποικοδοµητικών σχολίων σχετικά µε την απόδοση, τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, τέλος, την καλλιέργεια ενός ισχυρού αισθήµατος 
επαγγελµατικής ταύτισης και αξίας. 

Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση θα ωφελούσε επίσης τη διδακτική σταδιοδροµία 
βοηθώντας στην κάλυψη των σχολικών αναγκών και, επίσης, παρέχοντας περισσότερες 
ευκαιρίες και ευρύτερη αναγνώριση των εκπαιδευτικών. Η µεγαλύτερη έµφαση στη 
διοίκηση του σχολείου θα βοηθούσε στην κάλυψη της ανάγκης των εκπαιδευτικών για 
αναγνώριση της αξίας τους και υποστήριξη στην εργασία τους. Επιπλέον, ένα καλά 
καταρτισµένο επαγγελµατικό και διοικητικό προσωπικό µπορεί να συνδράµει στη 
µείωση του φόρτου των εκπαιδευτικών. Οι καλύτερες εγκαταστάσεις για την 
προετοιµασία και την οργάνωση του προσωπικού θα βοηθούσαν στην καλλιέργεια της 
συλλογικότητας. Τέλος, οι πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα για τους πιο 
έµπειρους εκπαιδευτικούς, θα απέτρεπαν την επαγγελµατική εξουθένωση και θα 
συγκρατούσαν σηµαντικές δεξιότητες στα σχολεία. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Περίληψη της 

κας J. Looney 

 

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει πώς η διαµορφωτική αξιολόγηση, δηλαδή η συχνή, 
αµφίδροµη αξιολόγηση της κατανόησης των µαθητών και της προόδου στον εντοπισµό 
των µαθησιακών αναγκών και στη διαµόρφωση της διδασκαλίας, µπορεί να βοηθήσει τις 
χώρες να επιτύχουν ποιότητα και ισότητα στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Μεταξύ του 
2002 και του 2004, ο ΟΟΣΑ εξέτασε την πολιτική και την πρακτική της διαµορφωτικής 
αξιολόγησης σε υποδειγµατικά σχολεία της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε 
οκτώ συστήµατα (Αγγλία, Αυστραλία [Κουίνσλαντ], ∆ανία, Ιταλία, τρεις επαρχίες του 
Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Σκωτία και Φινλανδία). Η έκθεση «∆ιαµορφωτική αξιολόγηση: 
Βελτίωση της µάθησης στις δευτεροβάθµιες σχολικές τάξεις» (ΟΟΣΑ, 2005) περιείχε 
επίσης άρθρα από την αγγλόφωνη, γαλλόφωνη και γερµανόφωνη βιβλιογραφία για τη 
διαµορφωτική αξιολόγηση. 

Κάθε µία από τις υπό εξέταση χώρες έκανε σηµαντικά βήµατα στην προώθηση της 
πρακτικής της διαµορφωτικής αξιολόγησης. Οι χώρες παρακινούνται από τα ποσοτικά 
και τα ποιοτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία που ενσωµατώνει τη 
διαµορφωτική αξιολόγηση βοήθησε στη βελτίωση των µαθητικών επιδόσεων και 
επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να καλύψουν τις ανάγκες του συνεχώς 
διαφοροποιούµενου µαθητικού πληθυσµού, βοηθώντας στην προώθηση της ισότητας των 
µαθητικών αποτελεσµάτων. 

• Μολονότι η κάθε µία από τις χώρες που συµµετείχε στη µελέτη εφαρµόζει πολιτικές 
για την προώθηση της πρακτικής της διαµορφωτικής αξιολόγησης, η πολιτική µπορεί 
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να επιτύχει ακόµα περισσότερα. Οι χώρες που χρησιµοποιούν ένα µείγµα 
προσεγγίσεων και επενδύουν σε µεγάλο βαθµό στην προώθηση των αλλαγών και 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ενδεχοµένως να προβούν σε ακόµα ευρύτερες 
αλλαγές.  

• Υπάρχει νοµοθεσία που προωθεί και στηρίζει την πρακτική της διαµορφωτικής 
αξιολόγησης και που την καθιερώνει ως προτεραιότητα. Καταβάλλονται προσπάθειες 
ενθάρρυνσης της χρήσης των αθροιστικών µετρήσεων για διαµορφωτικούς λόγους. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές για την αποτελεσµατική διδασκαλία και τη διαµορφωτική 
αξιολόγηση εντάχθηκαν στα εθνικά προγράµµατα σπουδών και σε άλλα αντικείµενα. 
Η παροχή εργαλείων και υποδειγµάτων στηρίζει την αποτελεσµατική διαµορφωτική 
αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται επενδύσεις σε ειδικές πρωτοβουλίες και καινοτόµα 
προγράµµατα που ενσωµατώνουν µεθόδους διαµορφωτικής αξιολόγησης. 
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση υπάρχει επίσης και για την επαγγελµατική εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα χρειαστεί να ενισχύσουν το 
µείγµα πολιτικών και να διενεργήσουν σηµαντικότερες επενδύσεις, εάν θέλουν να 
προωθήσουν πραγµατικές αλλαγές στη διδασκαλία και την αξιολόγηση. 

Οι χώρες θα χρειαστεί επίσης να ευθυγραµµίσουν µε καλύτερο τρόπο τις 
προσεγγίσεις πολιτικής τόσο σε µακροεπίπεδο όσο και σε µικροεπίπεδο. Στο βασικότερο 
επίπεδο, ευθυγράµµιση σηµαίνει ότι οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί φορείς διασφαλίζουν 
ότι οι πολιτικές δεν ανταγωνίζονται η µία την άλλη. Σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο, τα 
συστατικά στοιχεία της διαµορφωτικής και της αθροιστικής αξιολόγησης 
αλληλοενισχύονται. Η συνεκτικότερη χρήση της διαµορφωτικής αξιολόγησης στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα πιθανόν να βοηθήσει τους εµπλεκόµενους φορείς να 
καταρρίψουν τα εµπόδια που δυσχεραίνουν την ευρύτερη εφαρµογή της στις σχολικές 
τάξεις. 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

Ανώτατη Εκπαίδευση: οιότητα, Ισονοµία και Αποδοτικότητα 

από τη 

Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας του ΟΟΣΑ 

Αθήνα, Ελλάδα 

27-28 Ιουνίου 2006 

 

Το κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνει τέσσερα έγγραφα που προέκυψαν από τη Σύνοδο 
των Υπουργών Παιδείας του ΟΟΣΑ, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 27-28 Ιουνίου 
2006. Το πρώτο έγγραφο είναι η περίληψη των συνοµιλιών της συνόδου που εκπόνησε η 
Προεδρία. Περιγράφει πως οι Υπουργοί συµφώνησαν να προχωρήσουν πέρα από τη 
διάσταση της επέκτασης καθιστώντας την ανώτατη εκπαίδευση όχι µόνο ευρύτερη, αλλά 
και καλύτερη. Απαιτούνται µεταρρυθµίσεις σε έξι τοµείς: βελτίωση της χρηµατοδότησης, 
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µεγαλύτερη ισοτιµία πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, σαφέστερη εστίαση στη 
διδακτική ύλη, προώθηση της κοινωνικής λογοδοσίας και της διαφορετικότητας, στήριξη 
της έρευνας και της καινοτοµίας και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αυξανόµενης 
µετανάστευσης και της διεθνοποίησης. 

Το δεύτερο έγγραφο παρουσιάζει την οµιλία του γενικού γραµµατέα του ΟΟΣΑ, κ. 
Angel Gurría. Ο κ. Gurría υπενθύµισε στη σύνοδο τον κεντρικό ρόλο του διεθνούς 
διαλόγου στην ανώτατη εκπαίδευση, που οφείλεται στα νέα διεθνή όργανα, όπως η 
Ευρωπαϊκή ∆ιαδικασία της Μπολόνιας, στο γεγονός ότι οι ερευνητές και οι φοιτητές 
εργάζονται και φοιτούν µακριά από τις πατρίδες τους, καθώς και στον παγκόσµιο 
ανταγωνισµό για τις δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Υποστήριξε την επείγουσα ανάγκη 
µεταρρύθµισης της χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες όπου η ανώτατη 
εκπαίδευση χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο, αλλά δε διαθέτει επαρκείς πόρους για να 
ανταποκριθεί στο κόστος της επέκτασης. Ο κ. Gurría έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην 
ανάγκη για καλύτερη µέτρηση των αποτελεσµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης και 
πρότεινε τη δηµιουργία του «Προγράµµατος PISA για την ανώτατη εκπαίδευση», που θα 
παρακολουθεί τις δεξιότητες των φοιτητών. 

Το τρίτο έγγραφο είναι το έγγραφο εργασίας που χρησιµοποιήθηκε για να πλαισιώσει 
το διάλογο κατά τη σύνοδο. Καλύπτει τους παράγοντες που επηρεάζουν το µέλλον της 
ανώτατης εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας, της παγκοσµιοποίησης, 
της δηµογραφίας και της διακυβέρνησης. Εξετάζει τους στόχους της ανώτατης 
εκπαίδευσης και τις συνέπειες για τη διακυβέρνηση, καθώς και τα ερωτήµατα για το 
ποιος πρέπει να πληρώσει για την ανώτατη εκπαίδευση, εάν υπάρχουν καλύτεροι τρόποι 
µέτρησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και πως θα µπορούσαµε να 
βελτιώσουµε τη συνεισφορά της στην οικονοµία. 

Το τελευταίο έγγραφο παρέχει µία σειρά δεικτών σε µορφή γραφηµάτων. Οι δείκτες 
αυτοί καλύπτουν το ευρύτερο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο, την πρόσβαση, τη 
συµµετοχή και την εξέλιξη, τις δαπάνες για την ανώτατη εκπαίδευση, την οικονοµική 
απόδοση και τη διεθνοποίηση. 
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. 

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται 
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της 

πρωτότυπης έκδοσης. 

 

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των 
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική 

γλώσσα. 

∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ 
www.oecd.org/bookshop/

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ικαιωµάτων και 
Μεταφράσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. 

rights@oecd.org

Fax: +33 (0)1 45 24 99 30 

OECD Rights and Translation unit (PAC) 
2 rue André-Pascal 

75116 Paris 
France 

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο www.oecd.org/rights/
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