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Η Εκπαίδευζη με μια Μαηιά 2009: Δείκηες ηου ΟΟΣΑ
Περίληψη στα ελληνικά



Ζ έθδνζε «Ζ Δθπαίδεπζε κε κηα Μαηηά» είλαη ε εηήζηα επηηνκή ηνπ ΟΟΑ ησλ δηεζλώο
ζπγθξίζηκσλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε.



H έθδνζε ηνπ 2009 εμεηάδεη πώο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εμαθνινπζνύλ λα
επεθηείλνληαη, κε ζρεδόλ ηα δηπιάζηα άηνκα λα απνθνηηνύλ από ην παλεπηζηήκην ην 2007
από εθείλα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.



ην πιαίζην νηθνλνκηθήο ύθεζεο όπνπ νη πόξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη αιιά ε αλάγθε
επέλδπζεο ζε αλζξώπηλν θεθάιαην είλαη πςειή, ε έθδνζε ηνπ 2009 εμεηάδεη επίζεο ηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηηο εθβάζεηο πνπ πξνθαζνξίδνπλ αλ ηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζα είλαη αληάμηα ηνπ θόζηνπο ηνπο.
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Γηα λα εκπεδωζούλ: ε αποηειεζκαηηθή επέλδσζε ζπαληδόληωλ
πόρωλ ζηελ επέθηαζε ηωλ εθπαηδεσηηθώλ ζσζηεκάηωλ
ε νηθνλνκηθή ύθεζε, ε πίεζε γηα λα ιεηηνπξγνύλ απνδνηηθά ηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εληείλεηαη από δπν θαηεπζύλζεηο. Αθελόο ε
ραιηλαγώγεζε ησλ πόξσλ ζπρλά απμάλεηαη, αθεηέξνπ ε επέλδπζε ζην
αλζξώπηλν θεθάιαην απνβαίλεη αθόκε ζπνπδαηόηεξε, θαζόηη ε
απόθηεζε ησλ ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζα απνηειεί
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε.
Ζ έθδνζε «Η Εκπαίδευζη με μια Μαηιά 2009» θάλεη αλαιπηηθή
επηζθόπεζε ηνπ πώο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εμαθνινπζήζεη
λα αλαπηύζζνληαη, ησλ εθβάζεσλ ηνπο, ηνπ πώο ρξεκαηνδνηνύληαη θαη
ηνπ πώο δηνξγαλώλνληαη. Σα δεδνκέλα απηά επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε
επξένο θάζκαηνο αλαιύζεσλ ηνπ θαηά πόζν ηα ζπζηήκαηα απηά
απνδίδνπλ αμηαθώο θαη παξάγνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο επηζπκεηέο
εθβάζεηο

Η επέθηαζε ζσλετίδεηαη
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία όιν θαη ηαρέσο δηνγθώλνληαη νη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δηδηθόηεξα, ν αξηζκόο ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθπαίδεπζε πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο καζεηείαο
έρεη απμεζεί από κηα κηθξή κεηνλόηεηα ζηελ ηεξάζηηα πιεηνλόηεηα. Ζ
επέθηαζε απηή ζπλερίδεηαη θαζώο ε ζρεδόλ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζε
αλώηεξν δεπηεξνβάζκην επίπεδν αθνινπζείηαη από κηα δηαξθώο
δηεπξπλόκελε εγγξαθή ζε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ ηδξύκαηα. Σν 2007
έλα ηξίην ηεο θνόξηεο λεαξώλ (ειηθίαο 25-34 εηώλ) απέθηεζε πξνζόλ
ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ θαη ζε νξηζκέλεο ρώξεο (Καλαδα, Ηαπσλία,
Κνξέα θαη ε ρώξα εηαίξνο ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία) πέξαλ ησλ 50% ηεο
θνόξηεο λεαξώλ απέθηεζαλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γείθηεο Α1).
Ζ έθδνζε «Η Εκπαίδευζη με μια Μαηιά» πνζνινγεί απηή ηελ
επέθηαζε βάζεη πνζνζηώλ εγγξαθήο ζε δηάθνξεο ειηθίεο, έηε
θνίηεζεο, πνζνζηά απνθνίηεζεο θαη ην πξνθίι επίηεπμεο ηνπ ελήιηθνπ
πιεζπζκνύ. ύκθσλα κε θαζέλα από ηα θξηηήξηα απηά έρεη
ζπληειεζηεί κηα κεγάιε ζπλνιηθή επέθηαζε από ην 1995, αιιά νη
ρώξεο δηαθέξνπλ πνιύ σο πξνο ην κέγεζνο ηεο αλόδνπ θαη ηνλ βαζκό
ζηνλ νπνίν έρεη δηαηεξεζεί θαηά ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο πεξηόδνπ
απηήο.
Σν πνζνζηό εγγξαθήο (Γείθηες C1) γηα ηα άηνκα ειηθίαο 15-19
εηώλ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ είλαη 81%, αλεξρόκελν θαηά νθηώ
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο από ην 1995. Δλώ ζε πνιιέο ρώξεο, όπνπ ε
αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εγγξαθή ήηαλ ήδε ζρεδόλ θαζνιηθή ζηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ησλ 1990 δελ έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή αιιαγή, ζε
ρώξεο όπσο ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε Ηξιαλδία
θαη ε Πνισλία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηειεπηαίσο γνξγή αλάπηπμε
κέρξη πςειόηαηα επίπεδα εγγξαθήο, ελώ ην Μεμηθό θαη ε Σνπξθία
επίζεο έρνπλ επεθηείλεη ηαρέσο ηηο εγγξαθέο παξόηη αθόκε έρνπλ κόλν
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ην κηζό απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζε θνίηεζε. Παξόκνηα επέθηαζε
– θαηά επηά εθαηνζηηαίεο κνλάδεο – ηνπ πνζνζηνύ εγγξαθήο ζηελ
ειηθηαθή θαηεγνξία 20-29 ζεκαίλεη όηη θαηά κέζν όξν έλα ζηα
ηέζζεξα άηνκα ειηθίαο 20-29 θνηηά. ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία,
Διιάδα θαη Οπγγαξία, ην πνζνζηό έρεη ππεξβεί ην δηπιάζην από ην
1995, θαη ζε όιεο ηηο ρώξεο πιήλ ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ έρεη ζεκεησζεί θάπνηα αλάπηπμε.
Απηά ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζπληαηξηάδνληαη κε ηα αλεξρόκελα
πνζνζηά απνθνίηεζεο (Γείθηες Α2 θαη Α3). Δδώ, ε πην ρηππεηή
αιιαγή δηαθαίλεηαη ζην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ απνθηά πξώην
πξνζόλ ηζάμην κε εθείλν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη σο
Σξηηνβάζκην Σύπνπ Α – ε επηθξαηέζηεξε κνξθή ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Μέρξη ην 2007, 39% θαηά κέζν όξν έθζαζαλ ζε απηό ην
επίπεδν κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ, ζρεδόλ ην δηπιάζην εθείλσλ
ηνπ 1995. Έρνπλ ζεκεησζεί αλνδηθέο θηλήζεηο ζε όιεο ηηο ρώξεο, αιιά
νη απμήζεηο θαη ν ζπγρξνληζκόο ηνπο πνίθηιιε ζεκαληηθά. ηελ Γαλία,
Φηλιαλδία, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία θαη Ηζπαλία, ηαρύξξπζκεο
απμήζεηο από ην 1995 έσο ην 2000 αθνινπζήζεθαλ από επηβξάδπλζε
ηεο αύμεζεο ή αθόκε (ζηελ πεξίπησζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο) από
πηώζε θαηά ηα επόκελα επηά ρξόληα. Όκσο θαη’αληίζεζε, ε άλνδνο
ζπγθεληξώζεθε θαηά ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν ζηελ Διιάδα (αθόκε
ιακβάλνληαο ππ’όςε ηελ κείσζε ζηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα), Ηαπσλία,
Πνξηνγαιία θαη νπεδία. Σνύην ηζρύεη επίζεο γηα ηελ Σζέρηθε
Γεκνθξαηία θαη ηελ Διβεηία όπνπ ην πνζνζηό απνθνίηεζεο ζρεδόλ
ηξηπιαζηάζζεθε κεηαμύ 2000 θαη 2007. Ωο εθ ηνύηνπ κεξηθέο ρώξεο
εμαθνινπζνύλ λα κεηακνξθώλνπλ ηα ζπζηήκαηα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπο βάζεη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ εμππεξεηνύκελνπ
πιπζεζκνύ, ελώ γηα άιιεο έρεη ηνπιάρηζηνλ επέιζεη δηαθνπή ζηνλ
ξπζκό επέθηαζεο.
Ζ παξαηεηακέλε αύμεζε ζηα πνζνζηά απνθνίηεζεο ζεκαίλεη όηη
ηώξα νη λεόηεξνη ελήιηθεο είλαη ελ γέλεη θαιύηεξα θαηαξηηζκέλνη από
ηνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο ελήιηθεο (Γείθηες Α1). Γηα παξάδεηγκα,
ζρεδόλ 80% θαηά κέζν όξν ησλ αηόκσλ ειηθίαο 25-34 εηώλ αιιά κόλν
ιίγν πάλσ από ην ήκηζπ ησλ αηόκσλ ειηθίαο 55-64 εηώλ έρνπλ επηηύρεη
ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο
όπσο ε Διιάδα, Ηξιαλδία θαη Κνξέα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
λεόηεξσλ εξγαδνκέλσλ, εληνύηνηο κόλν κεηνςεθία εθείλσλ πνπ
θνληεύνπλ λα αθππεξεηήζνπλ, έρεη εθπαηδεπζεί κέρξη ην επίπεδν απηό.
Ζ απόθηεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη αλέβεη κεηαμύ απηώλ
ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ θαηά κέζν όξν από ηνλ έλα ζηνπο πέληε έσο
πέξαλ ηνπ ελόο ζε ηέζζεξηο.

Γηάγρακκα A3.2 : Πνζνζηά
ηξηηνβάζκηαο απνθνίηεζεοηύπνπ Α ην 1995, 2000 θαη
2007 (απνθνίηεζε πξώηεο
θνξάο)

Σξία εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο επέθηαζεο είλαη:


έλα επξύ ράζκα ησλ θύισλ ππέξ ησλ ζειέσλ ζε κεξηθέο
ρώξεο αιι’όρη ζε άιιεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Φηλιαλδία,
Διιάδα, Οπγγαξία, Ννξβεγία, Πνισλία, ινβαθηθή
Γεκνθξαηία θαη νπεδία, πεξίπνπ ην δηπιάζην ησλ ζειέσλ
έλαληη ησλ αξξέλσλ απνθηά ηίηινπο ηεο Σξηηνβάζκηαο Σύπνπ
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Α, θαη ζηε Ηζιαλδία είλαη αθόκε πέξαλ ηνπ δηπιάζηνπ.
Αθεηέξνπ όκσο, ζηελ Απζηξία, Γεξκαλία θαη Διβεηία δελ
ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ θύισλ θαη ζηε Ηαπσλία
πεξηζζόηεξνη άξξελεο από ζήιεηο απνθνηηνύλ ζην επίπεδν
απηό (Γείθηες Α3).


έλαο δηαξθώο απμαλόκελνο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεηαη από
ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό. Από ην 2006 έσο ην 2007, νη
δηεζλείο θνηηεηέο απμήζεθαλ θαηά 3.3% κέρξη πέξαλ ησλ 3
εθαηνκκπξίσλ ηξηηνβάζκησλ θνηηεηώλ (Γείθηες C2).



ε επίδξαζε ζε κεξηθέο ρώξεο ηεο πιπζεζκηαθήο αλάπηπμεο,
ε νπνία επηβάιιεη επηπξόζζεηεο πηέζεηο επί ηνπ ζπζηήκαηνο
αλώηεξεο εθπαίδεπζεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ Ηξιαλδία,
Ηζπαλία θαη Σνπξθία.

Η ποηόηεηα ηωλ εθπαηδεσηηθώλ εθβάζεωλ
Παξόηη ηα πξνζόληα είλαη ζπνπδαία έλδεημε ηεο επηηπρνύο
νινθιεξώζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, ε έθζεζε «Η Εκπαίδευζη με
μια Μαηιά» παξαζέηεη θάζκα από άιιεο εθβάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
επίπεδα απαζρόιεζεο θαη κηζζώλ θαη θνηλσληθέο εθβάζεηο.
Μειέηεο όπσο ην Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Γηεζλώλ
Φνηηεηώλ (PISA)1 θαηακεηξνύλ απεπζείαο ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο
πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο. ηελ παξνύζα έθδνζε
παξνπζηάδεηαη έλα λέν κέηξν, εζηηαδόκελν ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ
απνθηήζεη πςειό επίπεδν επηζηεκνληθήο ηθαλόηεηαο ζηελ ειηθία ησλ
15 (Γείθηες Α4 θαη Α5). Πνιινί από ηνπο θνηηεηέο απηνύο ζα
πξνρσξήζνπλ ζε απαζρόιεζε ζε επηζηεκνληθά επαγγέικαηα πνπ είλαη
βαξπζήκαληα γηα ηελ νηθνλνκία ελόο έζλνπο. Απηόο ν δείθηεο
απνθαιύπηεη επξείεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ζρεηηθά κε ην
πνζνζηό ησλ επηηπρέζηεξσλ ζηελ επηζηήκε θνηηεηώλ. Σέηνηνη
θνηηεηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ απόιαπζε ηεο επηζηήκεο θαη από
άιιεο ζεηηθέο λννηξνπίεο πξνο απηή. Πεξίπνπ έλα ηέηαξην από
εθείλνπο θαηέρνπλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζέζε ππνδεέζηεξε ηνπ κέζνπ
όξνπ γηα ηε ρώξα ηνπο, ην νπνίν δεηθλύεη όηη ην θνηλσληθό
κεηνλέθηεκα δελ είλα αλππέξβιεην εκπόδην.
Οη ζπλέπεηεο γηα ηηο επθαξίεο απόθηεζεο εξγαζίαο είλαη
ζεκαληηθόηεξεο από πνηέ ζηελ ζεκεξηλή δπζρεξή αγνξά εξγαζίαο.
Δθείλνη κε εθπαίδεπζε θάησ από ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε πςειόηεξν θίλδπλν αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα
κηαο ύθεζεο από εθείλνπο κε θαιύηεξα πξνζόληα (Γείθηες Α6).
Δμάιινπ, είλαη πνιύ πηζαλόηεξν όηη νη λένη κε ππνδεέζηεξα πξνζόληα
πνπ θαζίζηαληαη άλεξγνη ζα παξακείλνπλ πνιύ θαηξό εθηόο εξγαζίαο:
ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο πέξαλ ηνπ εκίζενο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο 2534 εηώλ κε ππνδεέζηεξα πξνζόληα είλαη καθξνρξόληνη άλεξγνη
(Γείθηες C3). Δπίζεο νη απαζρνινύκελνη απνιακβάλνπλ πςειά
κηζζνινγηθά επηκίζζηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
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– πέξαλ ηνπ 50% ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο – θαη ζε νξηζκέλεο ρώξεο
απηά ηα επηκίζζηα έρνπλ απμεζεί (Γείθηες Α7). Αλάκεζα ζηηο ρώξεο
ηνπ ΟΟΑ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνδίδεη θαηά κέζν όξν θαζαξή
ηξέρνπζα αμία δηπιάζηα πεξίπνπ από ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα ή
κεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γείθηες Α8).

Γηάγρακκα A4.1 : Πνζνζηό
ησλ επηηπρέζηεξσλ ζηελ
θιίκαθα επηζηήκεο ζην PISA
2006

Σέηνηεο νηθνλνκηθέο εθβάζεηο ζπκπιεξώλνληαη θέηνο κε λέν
δείθηε θνηλσληθήο έθβαζεο (Γείθηες Α9). Ζ έκθαζε ηίζεηαη ζε ηξεηο
πηπρέο πνπ αληαλαθινύλ ηελ πγεία θαη ηελ ζπλεθηηθόηεηα ηεο
θνηλσλίαο: απηναμηνινγνύκελε πγεία, πνιηηηθό ελδηαθέξνλ θαη
δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζύλε. Όιεο απηέο νη θνηλσληθέο εθβάζεηο έρνπλ
ζεηηθή ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή επίηεπμε, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο
ην πνην επίπεδν θαίλεηαη λα πξνζδίδεη ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα.
Δίλαη πνιύ πηζαλόηεξν νη θνηηεηέο πνπ νινθιεξώλνπλ ηελ αλώηεξε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε λα αλαθέξνπλ θαιή πγεία παξά εθείλνη πνπ
δελ ηελ νινθιεξώλνπλ. Ζ αύμεζε ηνπ πνιηηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ε
πεπνίζεζε όηη ηα πεξηζζόηεξα άηνκα πξνζπαζνύλ λα είλαη δίθαηα
ζπζρεηίδνληαη κάιινλ κε ηελ επίηεπμε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο.

Η τρεκαηοδόηεζε ηες εθπαίδεσζες
Σν επίπεδν ησλ δαπαλώλ πνπ νη ρώξεο αθηεξώλνπλ ζηελ
εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη ελ κέξεη κε ηνπο εζληθνύο πόξνπο, αλ θαη ν
ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ησλ δαπαλώλ αλά θνηηεηή θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ
ΑΔΠ είλαη ζαθέζηεξνο ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην παξά ζην
ηξηηνβάζκην επίπεδν (Γείθηες Β1). Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ
θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη ζε ζρεδόλ ην ήκηζπ ησλ ρσξώλ
ηαρύηεξα από ην ΑΔΠ (Γείθηες Β2). Κάησ ηνπ ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ
ηνύην έρεη νδεγήζεη ζε απόηνκεο απμήζεηο ζηηο δαπάλεο αλά θνηηεηή,
αιιά ζην ηξηηνβάζκην επίπεδν νη απμήζεηο ζηηο δαπάλεο δελ έρνπλ
ζπκβαδίζεη πάληνηε κε ηελ άλνδν ζηνλ αξηζκό θνηηεηώλ, επνκέλσο νη
δαπάλεο αλά θνηηεηή έρνπλ πέζεη ζην έλα ηξίην ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ
θαη ησλ ρσξώλ εηαίξσλ (Γείθηες Β1).
Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε εμαθνινπζνύλ λα αμηνπνηνύλ έλα
κεγάιν πνζνζηό ησλ δεκόζησλ πόξσλ, αλ θαη ην κεξίδην ηνπο από ηνπο
δεκόζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο πνηθίιιεη από 22% ζην Μεμηθό έσο
ιηγόηεξν ησλ 10% ζηελ Γεξκαλία, Ηηαιία θαη Ηαπσλία (Γείθηες Β4).
Γεδνκέλσλ ησλ πηέζεσλ γηα ηελ εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ
ρξεκαηνδόηεζεο, νη δαπάλεο από ηδησηηθέο πεγέο εμειίζζνληαη
ηαρύηεξα από ηηο δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο
πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Μνινλόηη θαηά κέζν όξν ην 85% ησλ ζπλνιηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ δαπαλώλ πξνέξρεηαη από δεκόζηεο πεγέο, ην κεξίδην
είλαη πνιύ κηθξόηεξν γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε κεξηθέο
ρώξεο, θαη νη ηδησηηθέο πεγέο παξέρνπλ ηώξα ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηό ζηελ Απζηξαιία, Καλαδά,
Ηαπσλία, Κνξέα, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηηο ρώξεο εηαίξνπο Υηιή θαη
Ηζξαήι (Γείθηες Β3). εκαληηθή αηηία ηνύηνπ είλαη ηα
αληηπαξαβαιιόκελα επίπεδα ησλ εηήζησλ δηδάθηξσλ: ελώ ζε επηά

Γηάγρακκα B2.1 : Γαπάλεο ζε
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα σο
πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ γηα όια ηα
επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο (1995,
2000, 2006)
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ρώξεο ηνπ ΟΟΑ είλαη αλύπαξθηα, ην έλα ηξίην ησλ ρσξώλ ρξεώλεη
πιένλ ησλ 1.500 δνιαξίσλ ΖΠΑ (Γείθηες Β5).

Γηδαθηηθές θαη καζεζηαθές ζσλζήθες
Πξνθεηκέλνπ λα απνβνύλ απνδνηηθά ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα,
ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ νη νξζέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο. Σνύην είλαη ελ κέξεη δήηεκα δηάζεζεο πόξσλ. Αλάκεζα ζηηο
ρώξεο ηνπ ΟΟΑ ην κέζν κέγεζνο ηάμεο ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε είλαη ιίγν πεξηζζόηεξν ησλ 21 καζεηώλ αλά ηάμε
(Γείθηες D2). Τπεξβαίλεη ηνπο 26 αλά ηάμε ζε κόλν 3 ρώξεο κέιε ηνπ
ΟΟΑ, θαη από ην 2000 έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο πηώζεηο ζηα
κεγέζε ησλ ηάμεσλ ζε νξηζκέλεο ησλ ρσξώλ όπνπ ήζαλ ηα πην ςειά,
ηδίσο ζηελ Κνξέα θαη Σνπξθία.

Γηάγρακκα D6.1 : Καηαλνκή
ηνπ αλαισζέληνο ζηελ ηάμε
ρξόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ζπλήζνπο καζήκαηνο (2007-08)

Μηα πηπρή ηεο δηάζεζεο πόξσλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε
όπνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε πνηθηιία από εθείλε ηνπ κεγέζνπο ησλ
ηάμεσλ είλαη νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Γείθηες D3). Καηόπηλ
15 εηώλ πείξαο, νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία
θπκαίλνληαη από ην δηπιάζην ηνπ ΑΔΠ αλά θεθαιήλ ζηελ Κνξέα κέρξη
ιηγόηεξν ηνπ 75% ηνπ ΑΔΠ αλά θεθαιήλ ζηελ Ηζιαλδία θαη Ννξβεγία
θαη ζηηο ρώξεο εηαίξνπο όπσο ε Δζζνλία θαη ην Ηζξαήι.
Δπίζεο θαη ε δηνξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο πνηθίιιεη θαηά πνιύ, κε
ιηγόηεξεο από 650 ώξεο δηδαζθαιίαο ζηα δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία
ηεο Γαλίαο, Οπγγαξίαο, Σνπξθίαο θαη ηεο ρώξαο εηαίξνπ Δζζνλίαο
αιιά 1,080 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Γείθηες D4).
Μηα λέα ζεηξά δεηθηώλ από ηελ δηεζλή έξεπλα ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ
δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε (OECD Teaching and Learning
International Survey (TALIS)) θαζηζηά δπλαηή ηελ ιεπηνκεξέζηεξε
εμέηαζή ηεο δηδαζθαιίαο (Γείθηες D5 θαη D6). Απηή είλαη ε πξώηε
δηεζλήο κειέηε πνπ εζηηάδεηαη ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη ηηο
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία, βαζηζκέλε ζηηο
απαληήζεηο δαζθάισλ θαη δηεπζπληώλ ηεο θαηώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζε 23 ρώξεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ TALIS αλαθέξνπλ όηη ε ιήςε
αμηνινγήζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ έρεη ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζή ηνπο, νδεγεί ζε αιιαγέο ζηηο
πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο, θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημή ηνπο
σο εθπαηδεπηηθνί. Όκσο έλαο αξηζκόο ρσξώλ έρεη κηα ζρεηηθά αζζελή
δνκή αμηνιόγεζεο θαη δελ επσθειείηαη από ηηο πξαθηηθέο απηέο. Σν
έλα ηξίην ή πιένλ ησλ ζρνιείσλ ζηελ Απζηξία, Ηξιαλδία θαη
Πνξηνγαιία δελ είρε θαλέλα κέζν ζρνιηθήο αμηνινγεζεο θαηά ηα
πέληε πξνεγνύκελα ρξόληα. Καηά κέζν όξν, αλάκεζα ζηηο ρώξεο ηεο
TALIS, 22% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ έιαβαλ θακκία αλαηξνθνδόηεζε
ή εθηίκεζε θαηά ηα πέληε πξνεγνύκελα ρξόληα. Σν πνζνζηό απηό είλαη
άλσ ησλ 45% ζηελ Ηηαιία θαη Ηζπαλία (Γείθηες D5).
H TALIS επίζεο εμέηαζε ηηο πξαθηηθέο, πεπνηζήζεηο θαη
επαγγεικαηηθέο λννηξνπίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Γείθηες D6).
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Μνινλόηη θαηά κέζν όξν νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο πεξηζζόηεξεο
ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο αλαιώλνπλ ζρεδόλ 80% ηνπ ρξόλνπ καζήκαηόο
ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο πεξηζζόηεξεο
ρώξεο ράλνπλ πνιύηηκν ρξόλν καζήκαηνο ιόγσ ηαξαρώλ θαη
δηνηθεηηθώλ θαζεθόλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ κάιινλ λα βιέπνπλ
ηνπο θνηηεηέο σο ελεξγνύο ζπκκεηόρνπο ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο
θαη νηθνδόκεζεο γλώζεσλ παξά λα ζεσξνύλ ηνλ θύξην ξόιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ σο ε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ θαη ε επίδεημε ησλ
«ζσζηώλ ιύζεσλ». Ωζηόζν, κέζα ζηελ ηάμε νη δάζθαινη όισλ ησλ
ρσξώλ δίλνπλ πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηηο δνκεκέλεο πξνζεγγίζεηο πξνο
ηελ κάζεζε, κε ξεηώο δεισκέλεο επηδηώμεηο, παξά ζε πεξηζζόηεξεο
πξνζεγγίζεηο κε επίθεληξν ηνλ ζπνπδαζηή.

1
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