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Ηλεκτρονική έκδοση (σε μορφή PDF)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2017 τη σύνταξη της
Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2016 με θέμα:

Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης:
η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση
– Μέρος Β: το εθνικό πλαίσιο αναφοράς
Η Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση των ετών 2015
και 2016 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, υιοθετώντας το πρότυπο των Ετήσιων
Εκθέσεων 2012-2014 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, επικεντρώνεται στην ανάλυση όλων των βασικών
μεγεθών της τυπικής εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές
βαθμίδες της Προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED 0), της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 1), της Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) και της Ανώτατης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3), που
αναλύεται σε Γενική (ISCED 3A) και Τεχνική/ Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3Β), την περίοδο 2002-2014
και αναπτύσσεται σε τρία Μέρη (τόμους).

μια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση) από τις διεθνείς,
ευρωπαϊκές και εθνικές βάσεις δεδομένων σε βάθος
15-ετίας, συμβάλλοντας στην τεκμηρίωση ενός νέου
εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και την
ουσιαστική αντιμετώπιση των παθογενειών του, που
διαχρονικά εντείνουν σημαντικές εκπαιδευτικές και
κοινωνικές ανισότητες στη χώρα.

Στην Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση του 2016
(Μέρος Β) αναλύεται το εθνικό (ΕΛΣΤΑΤ) πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των
διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών, με διάκριση σε μεγέθη εισροών (επένδυση) και
εκροών (παραγόμενα αποτελέσματα) σε περιφερειακό (διοικητικές περιφέρειες) και τοπικό επίπεδο (περιφερειακές ενότητες ) και αναλύεται ανά βαθμίδα και
τμήμα εκπαίδευσης (Γενικό, Τεχνικό/ Επαγγελματικό),
τομέα ευθύνης (Δημόσιο, Ιδιωτικό) και τύπο σχολικής
μονάδας (Ημερήσιο, Εσπερινό). Η συγκεκριμένη έκθεση δημοσιοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2017.

Στο 1ο κεφάλαιο της Ετήσιας έκθεσης για την εκπαίδευση 2016 – Μέρος Β του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ γίνεται επισκόπηση όλων των διαθέσιμων βασικών οικονομικών
και μη-οικονομικών μεγεθών της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στην 1η ενότητα του κεφαλαίου αποτυπώνονται συνοπτικά όλα τα διαθέσιμα βασικά μη οικονομικά μεγέθη της Προσχολικής εκπαίδευσης (ISCED 0),
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 1), της Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) και της
Ανώτατης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3),
που αναλύεται σε Γενική (ISCED 3A) και Τεχνική/ Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3Β), της Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιου επίπεδου εκπαίδευσης
(ISCED 4), και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 56), με παρουσίαση ανά επιμέρους βαθμίδα χρονοσειρών για την περίοδο 2002-2014 και ανάλυση επιμέρους δεικτών σε Πίνακες τετραετίας (2011-2014), ενώ
στη 2η ενότητα του κεφαλαίου αποτυπώνονται πλήρως όλα τα διαθέσιμα βασικά οικονομικά μεγέθη (δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες) της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο
2005-2014 σύμφωνα με τους δημοσιοποιημένους Οικονομικούς Απολογισμούς του κράτους. Στην ίδια ενότητα αποτυπώνονται διαχρονικά οι δείκτες και οι στόχοι της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς στο
πλαίσιο του προγράμματος ΕΕ-2020, αλλά και δείκτες
για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας των νέων
στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Με τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης για την
εκπαίδευση του 2016 το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ως ανεξάρτητος
ερευνητικός φορέας στηριγμένος αποκλειστικά σε
ίδιους πόρους έχει πλήρως αποτυπώσει το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα (Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθ-

Τα στοιχεία για τα μεγέθη που παρουσιάζονται στο 1ο
κεφάλαιο έχουν αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως ετήσια δημοσιοποιούνται στη διαδικτυακή της πλατφόρμα και έχουν
αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή.

Στην Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση του 2015
(Μέρος Α) αναλύεται το διεθνές (ΟΟΣΑ - Education at
a glance 2014 & 2015, PISA 2006-2009-2012) και ευρωπαϊκό (ΕΕ-28, Eurostat Network EURYDICEC) πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση
όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη- οικονομικών μεγεθών με διάκριση σε μεγέθη εισροών (επένδυση) και εκροών (παραγόμενα αποτελέσματα) των
συστημάτων. Η συγκεκριμένη έκθεση δημοσιοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2016.
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Στο 2ο κεφάλαιο της έκθεσης επιχειρείται η αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου αναφοράς της ελληνικής
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας από τα τέλη της
δεκαετίας του 1970 και μετά.
Στο 3ο κεφάλαιο της μελέτης αποτυπώνονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθητικού
πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, τα σχολικά δίκτυα, οι δείκτες εισροών
στην εκπαίδευση (δείκτες υλικοτεχνικής υποδομής,
ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην εκπαίδευση,, καθώς και οι δείκτες εκροών/παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού, χαμηλή επίδοση του μαθητικού
πληθυσμού, και συνθετικός δείκτης εκροών (καλών
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων).
Η ανάλυση που επιχειρείται στο 4ο κεφάλαιο της μελέτης είναι κυρίως περιγραφική και συνίσταται σε μια
αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσα
από τη σύγκριση των κατανομών βασικών μεταβλητών
και δεικτών σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας για
κάθε επιμέρους βαθμίδα της εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2014. Τα βασικά μεγέθη που καταγράφονται
ανά περιφερειακή ενότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο
αυτό διακρίνονται σε: (α) μεταβλητές εισροών στις

οποίες περιλαμβάνονται οι υποδομές (αίθουσες ανά
τμήμα, μαθητές ανά τμήμα, εργαστήρια και λοιπές
υποδομές, καθώς και ο συνολικός δείκτης εισροών),
και το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες
(μαθητές ανά εκπαιδευτικό, το παρόν και μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο δείκτης επάρκειας διδακτικού
προσωπικού, καθώς και το λοιπό προσωπικό), και (β)
σε μεταβλητές εκροών, στις οποίες περιλαμβάνονται
ο δείκτης συγκράτησης του μαθητικού πληθυσμού,
και ο δείκτης επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού.
Στο 5ο κεφάλαιο της μελέτης χρησιμοποιούνται οι
μεταβλητές των χαρακτηριστικών του μαθητικού πληθυσμού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των εισροών (υποδομές, προσωπικό) και οι μεταβλητές που
αφορούν στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά
των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες εδρεύουν οι
σχολικές μονάδες, προκειμένου να διερευνηθεί κατά
πόσο διαφοροποιούνται αυτά τα χαρακτηριστικά στις
περιφερειακές ενότητες με υψηλά παραγόμενα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις περιφερειακές ενότητες
με χαμηλά παραγόμενα αποτελέσματα εκπαίδευσης.
Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο της μελέτης καταγράφονται
οι προκύπτουσες δυνατότητες και αδυναμίες του συστήματος στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης.

Η ταυτότητα της ελληνικής
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Όπως σημειώνεται και στην αντίστοιχη Ετήσια Έκθεση
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2010) το εκπαιδευτικό σύστημα έχει
αναπτυχθεί με βασικές κατευθυντήριες γραμμές ανά
βαθμίδα της εκπαίδευσης και δεν ακολουθεί συγκεκριμένες και δομημένες σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού επιλογές, που να αναγνωρίζουν οριζόντιες
και κατακόρυφες συνιστώσες (συστημική προσέγγιση).
Μελετώντας στην παρούσα έκθεση τις κατανομές των
δεικτών των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα σε μια
ευρύτερη περίοδο αναφοράς (2002-2014) το γενικό
αυτό συμπέρασμα επιβεβαιώνεται. Γι αυτό και η μεταρρύθμιση του συστήματος είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Επιπλέον όλων, ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν
μπορεί να υλοποιηθεί γιατί απαιτεί αναλυτική γνώση
των στοιχείων των παραμέτρων και των δεικτών του
συστήματος. Όμως, οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων
για την εκπαίδευση, ακόμα και στις περιπτώσεις που
αξιοποιούνται: α) δεν ανταποκρίνονται σε μια σύγχρονη και με δυνατότητα κοινωνικής και οικονομικής α-
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νάπτυξης πραγματικότητα σε τοπικό-περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, και β) αναφέρονται μόνο σε απολύτως στοιχειώδη ποσοτικά δεδομένα χωρίς να αναζητούν εξίσου στοιχειώδη ποιοτικά δεδομένα (π.χ. τρόποι διαχείρισης και χρήσης των υποδομών). Η συστηματική αποτύπωση των μεγεθών, ο ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτήρας τους, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία
μιας διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας της εξαγγελλόμενης πρόθεσης για εφαρμογή της καινοτομίας στην εκπαίδευση.
Το γεγονός ότι το σύστημα δεν ακολουθεί επιλογές
δομημένες σε ένα συστημικό στρατηγικό σχεδιασμό,
αλλά κατευθυντήριες γραμμές που αποβλέπουν είτε
στην χωρίς «προβλήματα» λειτουργία των επιμέρους
βαθμίδων, καθιστά το σύστημα δυσκίνητο και λόγω
συντήρησης ευάλωτο στη δημιουργία δυναμικών παθογενειών που το διασπούν και το καθιστούν αδρανές
σε βαθμό που να στερείται την αναγκαία για τη λειτουργία του ελκυστικότητα, ζωτικότητα, δυναμική και
ευελιξία. Αντί να ελκύει, να αναζωογονεί και να εμπνέει το νέο άνθρωπο, τον κουράζει, τον καταπιέζει,
τον φθείρει και μειώνει το δυναμισμό, τη φυσική του

περιέργεια, την απόλαυση και το χαμόγελο. Τα συμπτώματα είναι πολλά και δεν κρύβονται.
Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ουσιαστικά αναποτελεσματικό, αδύναμο και φοβικό.
Αναποτελεσματικό: επειδή αδυνατεί να ανταποκριθεί
(ή να εκφράσει) τις προσδοκίες της κοινωνίας, η οποία
καταβάλλοντας περίπου τα 2/5 της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης σε φορείς εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, είτε αναπληρώνει αδυναμίες
και ελλείψεις της δημόσιας εκπαίδευσης, είτε προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για επίδοση στα μέλη
της. Η πρώτη επιλογή, όμως, υποδηλώνει κενά στο
στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης, ενώ η δεύτερη υποδηλώνει ότι είτε το σύστημα δεν μεριμνά για
τον αδύνατο, είτε ότι δεν προσφέρει πολλαπλές επιλογές για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του.
Αδύναμο: επειδή δεν διαθέτει μηχανισμό που να εντοπίζει μέσα σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον τις εκάστοτε αδυναμίες-ανεπάρκειες, ή και τα
νέα δεδομένα και να αντιδρά διορθωτικά. Υποτιμώντας διαρκώς τα μικρά μεγέθη, επιχειρεί απλώς να
συντηρήσει τα μεγάλα.

Φοβικό: επειδή δεν μπορεί να αφομοιώσει την πραγματική κατεύθυνση της καινοτομίας, και πριν ακόμα
τη θέσει σε εφαρμογή, πιεζόμενο από τον αυτοματισμό της συντήρησης την αναπροσδιορίζει, υποτιμώντας τις επιπτώσεις που μια τέτοια παρέμβαση δημιουργεί στη συνοχή -και στη σύγκλιση – μεταξύ των
μερών. Το παραγόμενο τελικό αποτέλεσμα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, πιθανότατα απέχει –ή βρίσκεται
και στην αντίθετη κατεύθυνση- από την αρχική πρόθεση.
Οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων ομάδων εντός και
εκτός συστήματος είναι πολλές, σημαντικές, συχνά
αποκλίνουσες, ενώ το κόστος -κοινωνικό και οικονομικό- για τα νοικοκυριά από μόνο του θέτει αντίθετες
προτεραιότητες από εκείνη ενός δομημένου στρατηγικού σχεδιασμού. Περισσότερες προσπάθειες αλλαγής
έχουν επιχειρηθεί τα τελευταία 40 χρόνια στην αλλαγή
του τρόπου εισαγωγής των αποφοίτων του Λυκείου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντί των απολύτως
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων (στόχων, περιεχομένου
και παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων)
που στοιχειωδώς θα πρέπει να υιοθετηθούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο).

Χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των βασικών μεταβλητών των επιμέρους βαθμίδων της εκπαίδευσης θα
πρέπει να σημειωθούν κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά του μαθητικού
πληθυσμού (προφίλ) της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
 Το πρόβλημα της ανισορροπίας των φύλων εντοπίζεται κυρίως στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις εσπερινές σχολικές μονάδες
έναντι των ημερήσιων μονάδων της βαθμίδας. Το
ποσοστό των κοριτσιών που φοιτά στο Γενικό Λύκειο
είναι σταθερά -κατά την περίοδο 2002-2014- υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο Επαγγελματικό
Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ. Επίσης σταθερά
υψηλότερο κατά την περίοδο 2002-2014 είναι το
ποσοστό των κοριτσιών που φοιτούν στις ημερήσιες
σχολικές μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό των
κοριτσιών που φοιτούν στις εσπερινές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ίδια περίοδο, ο
ιδιωτικός τομέας της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζεται γενικά με μικρότερη ανισορροπία των φύλων έναντι της αντίστοιχης
ανισορροπίας που καταγράφεται στο δημόσιο τομέα
της βαθμίδας.

 Το ποσοστό των μαθητών/-τριών με ηλικία μεγαλύ-

τερη από την προβλεπόμενη για την τάξη που φοιτούν σε όλη την περίοδο αναφοράς καταγράφει τιμές υψηλότερες του 50,0% στο Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ, ενώ στο Γενικό

Λύκειο και στο Γυμνάσιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλότερο και σταθερά μειούμενο. Ευρύτερα,
στην συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών καταγράφουν σταθερά υψηλότερα ποσοστά κατά την περίοδο αναφοράς: (α) τα αγόρια έναντι των κοριτσιών σε
όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (β) ο δημόσιος τομέας έναντι
του ιδιωτικού τομέα της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και (γ) οι ημερήσιες σχολικές
μονάδες έναντι των εσπερινών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός

ότι το 2014 περίπου 250 μαθητές/-τριες του Γυμνασίου κανονικής ηλικίας (12 έως 15 ετών) φοιτούν σε
εσπερινές μονάδες, τόσο του δημόσιου, όσο και του
ιδιωτικού τομέα της βαθμίδας. Δηλαδή, κάποιοι μαθητές δεν φοιτούν το πρωί στο σχολείο τους, παρά
την υποχρεωτικότητα της βαθμίδας του Γυμνασίου,
και παρά την προστασία που προσφέρει το Σύνταγμα ως προς την εργασία τους σε ηλικία μικρότερης
των 15 ετών. Ο αριθμός είναι μικρός, αλλά το γεγονός θέτει ζήτημα ουσίας και νομιμότητας.

 Κατά την περίοδο αναφορά, οι αλλοδαποί όπως και

νωρίτερα οι παλιννοστούντες μαθητές φοιτούν κυρίως σε σχολικές μονάδες του δημόσιου τομέα, ενώ
ελάχιστοι φοιτούν στον ιδιωτικό τομέα των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Δείκτες εισροών και εκροών στην εκπαίδευση
Στην παρούσα έκθεση επιχειρείται να προσεγγιστεί η
έννοια της αποτελεσματικότητας, ή της απόδοσης των
επιμέρους βαθμίδων της εκπαίδευσης, διακρίνοντας
τις μεταβλητές σε μεγέθη εισροών και εκροών. Επειδή
οι έννοιες εισροές/ επένδυση, εκροές/αποτελέσματα
και απόδοση/λόγος εκροών προς εισροές αποκτούν
διαφορετική διάσταση όταν αναφέρονται στην επένδυση/παράγωγη κοινωνικών αγαθών όπως είναι η
εκπαίδευση, διευκρινίζεται ότι:
 η έννοια των εισροών στην εκπαίδευση, προφανώς
αποδίδει την έννοια της επένδυσης, αλλά διαφοροποιείται σημαντικά από την προσδοκία της επένδυσης που επικρατεί στην αγορά. Η εισροή στην εκπαίδευση δεν προσδοκά οφέλη από τα παραγόμενα
αποτελέσματα, το όφελος ενσωματώνεται στην
πραγματοποίηση της επένδυσης, αφού αποτελεί
προσφερόμενο από την πολιτεία κοινωνικό αγαθό
προς την τοπική κοινωνία και τους πολίτες.
 η έννοια των εκροών δεν έχει απολύτως καμία σχέση
με τον ορισμό των παραγόμενων αποτελεσμάτων
στην αγορά διότι τα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα: α) δεν είναι εμφανή σε σύνηθες χρονικό
διάστημα (εξάμηνο, έτος), και β) είναι δυναμικά, πολύμορφα και, στην πλειονότητά τους, μη μετρήσιμα.
Η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να περιγράψει ποια θεωρεί ως ικανοποιητικά εκπαιδευτικά
αποτελέσματα αποτελεί μια επιπλέον -ισχυρή- απόδειξη της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού.
 η έννοια της απόδοσης στην αγορά αποτελεί οικονομικό κριτήριο μιας επένδυσης και ορίζεται ως η αξία των παραγόμενων αποτελεσμάτων προς την επενδυθείσα για τη δημιουργία τους αξία. Ο λόγος
εκροών προς εισροές στην εκπαίδευση που αναλύθηκε στην παρούσα έκθεση δεν προσεγγίζει με τέτοιο τρόπο την έννοια, αλλά επιχειρεί μέσω αυτής να
αναδείξει πιθανές ελλείψεις, ανεπάρκειες, αλλά και
αντιφάσεις που το σύστημα περιλαμβάνει και δεν
επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των επενδυόμενων πόρων. Για παράδειγμα, η απόδοση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά)
δεν είναι δυνατό να συγκριθεί ως προς τα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα με οποιαδήποτε
άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες επάρκειας εισροών στην
εκπαίδευση αποτυπώνουν το βαθμό επάρκειας των
διαθέσιμων υποδομών και διδακτικού προσωπικού,
που σε μια δεδομένη χρονική στιγμή έχουν οι σχολικές
μονάδες, ώστε να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στο
εκπαιδευτικό τους έργο. Ως προς τους δείκτες εισροών, από την ανάλυση των στοιχείων που εκτέθηκαν
στην παρούσα έκθεση και τα οποία στηρίχθηκαν αποκλειστικά στα όσα η ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το Γενικό Λογιστήριο
του κράτους έχουν δημοσιοποιήσει, προκύπτουν οι
ακόλουθες παρατηρήσεις ομαδοποιημένες ανά μεγέθη Υποδομών, Προσωπικού και Χρηματοδότησης:
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 Μέγεθος σχολικών μονάδων: Η αναλογία μαθητές

ανά σχολική μονάδα διαφοροποιείται σημαντικά
μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2014 η υψηλότερη τιμή της αναλογίας καταγράφεται στις μονάδες
του Επαγγελματικού Λυκείου & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας
ΥΠΕΘ (με 208,9 μαθητές/μονάδα) και κατά φθίνουσα τιμή αναλογίας ακολουθούν: το Γενικό Λύκειο
(με 185,2 μαθητές/μονάδα), το Γυμνάσιο (με 173,0
μαθητές/μονάδα), το Δημοτικό (με 134,9 μαθητές/
μονάδα) και το Νηπιαγωγείο (με 28,7 μαθητές/ μονάδα). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των
Δημοτικών η συγκεκριμένη αναλογία επηρεάζεται
από το μεγάλο αριθμό ολιγοθέσιων μονάδων, που
κατά κανόνα έχουν ιδιαίτερα μικρή τιμή της αναλογίας μαθητές ανά σχολική μονάδα.

 Μέγεθος τμημάτων: Η αναλογία μαθητές ανά τμή-

μα διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2014 η υψηλότερη τιμή της
αναλογίας καταγράφεται στα τμήματα του Γυμνασίου (21,4 μαθητές/τμήμα) και κατά φθίνουσα τιμή
αναλογίας ακολουθούν: το Γενικό Λύκειο (με 21,3
μαθητές/τμήμα), το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό
(με 17,3 μαθητές/ τμήμα) και το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (με 16,7 μαθητές/τμήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση
των Δημοτικών, η συγκεκριμένη αναλογία επηρεάζεται από το μεγάλο αριθμό ολιγοθέσιων δημοτικών
σχολείων, που κατά κανόνα έχουν ιδιαίτερα μικρό
αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

 Δείκτης Επάρκειας Αιθουσών: Το γεγονός ότι η τιμή

της συγκεκριμένης αναλογίας σε όλες τις επιμέρους
βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ κοντά στην αντιστοιχία «μία
αίθουσα για κάθε τμήμα» έμμεσα χαρακτηρίζει ως
απολύτως παραδοσιακό το εκπαιδευτικό της σύστημα. Το επιπλέον πρόβλημα που προβάλλει είναι πόσο εκσυγχρονισμένες για την αξιοποίηση σύγχρονου
εκπαιδευτικού υλικού είναι οι συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας.

 Επάρκεια Υποδομών: Η επάρκεια των υποδομών σε

όλες τις επιμέρους βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποδεικνύεται κατώτερη των προαπαιτούμενων. Κατά την περίοδο αναφοράς και κατά μέση τιμή επάρκειας μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την υψηλότερη επάρκεια υποδομών παρουσιάζουν το Γυμνάσιο (72,4%) και το
Γενικό Λύκειο (70,4%), ενώ τη χαμηλότερη μέση επάρκεια καταγράφει το Επαγγελματικό Λύκειο &
ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (54,2%). Στο δείκτη επάρκειας υποδομών μιας σχολικής μονάδας, ανά βαθ-

μίδα εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη: η επάρκεια
αιθουσών ως προς τα τμήματα, η επάρκεια σε εργαστήρια (που αντιστοιχούν σε μαθησιακά αντικείμενα
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε βαθμίδας) και η επάρκεια σε λοιπές υποδομές
(υποστηρικτικές). Ως προς την επάρκεια των εργαστηρίων θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα
εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής,
με τα οποία έχει πλέον εξοπλιστεί η πλειονότητα των
σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμφανίζονται σημαντικές ελλείψεις σε εργαστήρια ξένων γλωσσών και τεχνολογίας, καθώς και
σε άλλες βασικές υποδομές μιας σχολικής μονάδας,
όπως η βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο και οι αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μαθητές ανά παρόντα εκπαιδευτικό: Το 2014 η αναλογία μαθητές ανά παρόντα εκπαιδευτικό διαφοροποιείται μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υψηλότερη τιμή της αναλογίας καταγράφεται στο Νηπιαγωγείο (με 12,2 μαθητές/ εκπαιδευτικό) και κατά φθίνουσα τιμή αναλογίας ακολουθούν: το Γενικό Λύκειο (με
10,7 μαθητές/ εκπαιδευτικό), το Δημοτικό (με 9,8 μαθητές/ εκπαιδευτικό), το Γυμνάσιο (με 8,8 μαθητές/
εκπαιδευτικό) και το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ
αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (με 7,8 μαθητές/ εκπαιδευτικό). Ο
συγκεκριμένος δείκτης κατά την περίοδο 2002-2010
κατέγραφε μείωση σε όλες τις επιμέρους βαθμίδες της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
την περίοδο 2010-2014 αντίστροφα καταγράφεται
αύξηση της συγκεκριμένης αναλογίας.
 Μέση ηλικία διδακτικού προσωπικού: Οι επιμέρους
βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς
τη μέση ηλικία του διδακτικού προσωπικού. Το
2014, η υψηλότερη μέση ηλικία του διδακτικού
προσωπικού καταγράφεται στο Γενικό Λύκειο (47,5
έτη) και κατά φθίνουσα σειρά μέσης τιμής ακολουθεί το Γυμνάσιο (46,3 έτη), το Επαγγελματικό Λύκειο
& ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (45,7 έτη), το Δημοτικό
(42,2 έτη) και το Νηπιαγωγείο (41,4 έτη). Η γήρανση
του διδακτικού προσωπικού στο σύστημα αποτελεί
το δεύτερο εξίσου σημαντικό πρόβλημα με την επάρκεια και ποιότητα των υποδομών στην ελληνική
εκπαίδευση.

 Επάρκεια διδακτικού προσωπικού (με 1η ανάθεση):

Η επάρκεια των σχολικών μονάδων σε διδακτικό
προσωπικό και ανά ειδικότητα, αποτελεί σημαντικό
ποιοτικό δείκτη των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, αλλά και παράγοντα επίτευξης υψηλών
επιδόσεων. Ωστόσο, μόνο το Γυμνάσιο καταγράφει
υψηλούς δείκτες επάρκειας διδακτικού προσωπικού
(κυρίως επειδή η ΕΛΣΤΑΤ δεν αποτυπώνει ειδικούς
τύπους Γυμνασίων, ή Γυμνασιακών τμημάτων, που
ακολουθούν διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπου-

δών, ενώ οι υπόλοιπες επιμέρους βαθμίδες της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε
καλύπτονται οριακά (Δημοτικό), είτε καλύπτουν την
ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού σε ειδικόη
ης
ης
τητες με 1 ανάθεση, με εκπαιδευτικούς 2 και 3
ανάθεσης. Οι διοικητικές και γεωγραφικές ανάγκες
της εκπαίδευσης είναι πολλές και με ιδιομορφίες σε
κάθε της βαθμίδα. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
για παράδειγμα, το θέμα της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού ως προς τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, που με τη διαρκή εξειδίκευση των μαθησιακών αντικειμένων, προϋποθέτει ολοένα και
μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών 1ης ανάθεσης,
ως προς τα μαθήματα, καθιστώντας ουσιαστικά ανεφάρμοστη τη δεύτερη και τρίτη ανάθεση των μαθημάτων, που για χρόνια αποτελούσε τη λύση για
όλες τις εκτός αστικών κέντρων περιοχές.

 Μόνιμο Διδακτικό Προσωπικό: Το 2014, οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα που υπηρετούν
στο Γενικό Λύκειο αντιστοιχούν στο 87,3% του παρόντος και με πλήρες ωράριο διδακτικού προσωπικού, που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη συγκεκριμένη χρονιά και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού
των μονίμων εκπαιδευτικών στις βαθμίδες ακολουθούν: το Επαγγελματικό Λύκειο (με 86,7%), το Γυμνάσιο (με 85,5%), το Νηπιαγωγείο (με 76,1%), και
το Δημοτικό (με 71,7%).

 Αποσπασμένοι στη μονάδα εκπαιδευτικοί: Το 2014,

οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στο Δημοτικό αντιστοιχούν στο
16,9% του παρόντος και με πλήρες ωράριο διδακτικού προσωπικού, που αποτελεί και την υψηλότερη
τιμή του δείκτη μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη
συγκεκριμένη χρονιά και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις
βαθμίδες ακολουθούν: το Νηπιαγωγείο (με 12,6%),
το Γενικό Λύκειο (με 10,0%), το Γυμνάσιο (με 9,21%),
και το Επαγγελματικό Λύκειο (με 9,16%).

 Αναπληρωτές στη μονάδα εκπαιδευτικοί: Το 2014,

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα
που υπηρετούν στο Δημοτικό αντιστοιχούν στο
11,4% του παρόντος και με πλήρες ωράριο διδακτικού προσωπικού, που αποτελεί και την υψηλότερη
τιμή του δείκτη μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη
συγκεκριμένη χρονιά και κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις βαθμίδες ακολουθούν: το Νηπιαγωγείο (με 11,3%), το
Γυμνάσιο (με 5,3%), το Επαγγελματικό Λύκειο (με
4,1%) και το Γενικό Λύκειο (με 2,7%).

 Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο: Η στελέ-

χωση των σχολικών μονάδων με διδακτικό προσωπικό πλήρους ωραρίου είναι υψηλή. Το 2014, η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των
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επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται στο Γενικό
Λύκειο με το 88,8% του παρόντος διδακτικού προσωπικού να υπηρετεί με πλήρες ωράριο, και κατά
φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: το
Γυμνάσιο με ποσοστό 88,3%, το Δημοτικό με ποσοστό 87,6%, το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ με ποσοστό 86,2% και το Νηπιαγωγείο με ποσοστό 57,3%. Συνολικά, οι κατηγορίες των
αποσπασμένων, των αναπληρωτών, των εκπαιδευτικών μη-πλήρους ωραρίου δημιουργούν προβλήματα
στη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων κάθε
σχολικής μονάδας, αφού δεν διευκολύνουν, λόγω
της προσωρινής παρουσίας τους σε αυτές, το μεσοβραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των δράσεών της.

 Διδακτικό προσωπικό με πρόσθετα ακαδημαϊκά

προσόντα: Το ποσοστό των εκπαιδευτικών με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα αποτελεί (οριακά) συγκριτικό πλεονέκτημα του δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα
βελτιωμένα ακαδημαϊκά προσόντα αποτελούν κίνητρο, παράλληλα με την προϋπηρεσία, για την διεκδίκηση θέσης στην διοικητική-επιστημονική ιεραρχία
της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το 2014 η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των
επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται στο Γενικό
Λύκειο με το 43,0% του διδακτικού προσωπικού να
υπηρετεί με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, και
κατά φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν:
το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας
ΥΠΕΘ με ποσοστό 42,2%, το Γυμνάσιο με ποσοστό
39,1%, το Νηπιαγωγείο με ποσοστό 27,4%, και το
Δημοτικό με ποσοστό 27,3%.

 Λοιπό προσωπικό ανά σχολική μονάδα: Παράλληλα

με τις διδακτικές υπηρεσίες που προσφέρει μια μονάδα οφείλει να παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέχρι σήμερα, η διοικητική υποστήριξη του διδακτικού έργου
στο δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης καλύπτεται κατεξοχήν από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν καταρτιστεί ώστε να παρέχουν σύγχρονες και
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. Αντίθετα το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στη
σχολική μονάδα αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, στις σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη
συμπληρωματικής επιστημονικής και παιδαγωγικής
συμβουλευτικής των μαθητών και του διδακτικού
προσωπικού, για θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη διδακτική υποστήριξη μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Τέλος, οι σχολικές μονάδες έχουν επίσης ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό, που να καλύπτει με επάρκεια τις προβλεπόμενες για εκπαιδευτικά ιδρύματα συνθήκες συ-
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ντήρησης, ασφάλειας και υγείας (τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό).
Όλα τα παραπάνω προσδίδουν στο λοιπό και βοηθητικό προσωπικό σημαντικό ρόλο για την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δαπάνη του κράτους αλλά και των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες εκπαίδευσης, αποδεικνύεται ότι η εκπαίδευση
χρηματοδοτείται και από τις δύο πηγές χρηματοδότησης με μια αναλογία 60-40.
Συγκεκριμένα το 2014 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση
ανήλθαν στο ποσό των 9.387,4 εκ.€ (ποσό που αντιστοιχεί στο 5,3% του ΑΕΠ), εκ των οποίων το 59,8%
(5.614,8 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για
εκπαίδευση, ενώ το 40,2% (3.772,6 εκ.€) αφορούν στις
ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα.
Ωστόσο, η ελληνική δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης υπολείπεται διαχρονικά του κοινοτικού
μέσου όρου. Η σύγκλισή της δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης με τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Οι συγκριτικοί δείκτες της δημόσιας χρηματοδότησης
της εκπαίδευσης στις περισσότερες μελέτες και βάσεις
δεδομένων αναλύονται με τον δείκτη δαπάνες ανά
μαθητή. Ενδεικτικά το 2014 και σε τρέχουσες τιμές:
 η δημόσια δαπάνη 1 για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
είναι 1.528,9€ ανά μαθητή, που αντιστοιχεί στο
64,3% της συνολικής δαπάνης (δημόσια και ιδιωτική) για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2.343,8€ ανά
μαθητή), ενώ το 35,7% (814,9 εκ.€) αφορούν στις
ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
αντίστοιχα.

 ενώ η δημόσια δαπάνη για Δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση το ίδιο έτος είναι οριακά υψηλότερη
1.588,0€ ανά μαθητή, που αντιστοιχεί στο 49,3%
της συνολικής δαπάνης Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3.218,2 ανά μαθητή), ενώ το 50,7% (1.630,2
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η δημόσια δαπάνη ανά μαθητή για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση το
2014 είναι οριακά υψηλότερη της αντίστοιχης για
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η ιδιωτική δαπάνη
ανά μαθητή για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια
χρονιά είναι διπλάσια της αντίστοιχης για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
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Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων οι οποίες δεν επιμερίζονται ανά βαθμίδα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Οι μεταβλητές των εκροών στην εκπαίδευση, είναι
δυσκολότερο να προσεγγιστούν, αφού επί της ουσίας
δεν μπορούν να αποτιμήσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων,
όπως οι γνώσεις, και κυρίως οι ικανότητες, οι στάσεις
και οι αξίες, που διαμορφώνουν την προσωπικότητα
και τη συμπεριφορά του μαθητή, και δια των οποίων
αποκτά συγκεκριμένες συμπεριφορές και διαμορφώνει κριτήρια επιλογών. Στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δείκτες επίδοσης και συγκράτησης των μαθητών μειώνονται κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό προς την Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου και καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές τους.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό ως μια επιπλέον αντίφαση
του συστήματος. Θα έπρεπε ο δείκτης προόδου των
μαθητών να είναι αυξητικός κατά τη μετάβαση από τις
μικρότερες προς τις μεγαλύτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποτυπώνοντας κυρίως το αδιαμφισβήτητο
κέρδος που κάθε μαθητής/-τρια αποκομίζει από την
πολυετή εμπειρία της σχολικής ζωής και τη μελέτη
μιας μεγάλης ποικιλίας μαθησιακών αντικειμένων,
που απαιτούν άσκηση και εσωτερικές πειθαρχίες,
και διαμορφώνουν βασικές στάσεις και προσωπικές
ικανότητες.
Στην παρούσα έκθεση τα ικανοποιητικά εκπαιδευτικά
αποτελέσματα που παράγονται στις επιμέρους βαθμίδες, επικεντρώθηκαν στο ποσοστό των μαθητών, που
δεν διακόπτουν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, δεν
απορρίπτονται και επαναλαμβάνουν την τάξη, και δεν
προάγονται ή αποφοιτούν οριακά (low achievers).
Από την έκθεση προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά των
μαθητών με υψηλό κίνδυνο αδικαιολόγητης διακοπής της φοίτησης είναι συγκεκριμένα. Σύμφωνα με
αυτά, περισσότερες πιθανότητες να διακόψουν έχουν:
α) τα αγόρια, β) οι μαθητές με μεγαλύτερη από την
προβλεπόμενη ηλικία φοίτησης, γ) οι μαθητές των
εσπερινών μονάδων, και δ) οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ σε
σύγκριση με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.
Τα χαρακτηριστικά των μαθητών με χαμηλή επίδοση
(επανάληψη της τάξης ή οριακή προαγωγή/ αποφοίτηση) είναι επίσης συγκεκριμένα. Σύμφωνα με αυτά,
περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν χαμηλή
επίδοση έχουν: α) τα αγόρια, β) οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και γ) οι μαθητές των εσπερινών μονάδων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου, καθώς και οι μαθητές των ημερήσιων σχολικών
μονάδων των Επαγγελματικών Λυκείων & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ.

Η εφαρμογή ενός στατιστικού μοντέλου για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της υψηλής επίδοσης
(προαγωγή ή αποφοίτηση με γενικό βαθμό «Άριστα»
και «Πολύ καλά») στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
υποδεικνύει ότι οι σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν υψηλή επίδοση μαθητών είναι εκείνες: των Γυμνασίων σε σύγκριση με τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, του ιδιωτικού τομέα σε σύγκριση
με το δημόσιο, με χαμηλό ποσοστό μαθητών με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική, με υψηλή αναλογία των κοριτσιών στο μαθητικό πληθυσμό, με χαμηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών, με υψηλή επάρκεια σε εργαστηριακές υποδομές, και με χαμηλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Όπως σημειώθηκε ήδη η συνολική απόδοση της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την
περίοδο 2005-2014 ουσιαστικά παρέμεινε οριακά μεταβαλλόμενη.
Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση της Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποδιδόμενη από μη
οικονομικούς δείκτες εισροών-εκροών) κινήθηκε οριακά περί τη μέση τιμή της περιόδου (88,5%) με εύρος
μέγιστης από ελάχιστη τιμή 7,5 ποσοστιαίες μονάδες,
ενώ η απόδοση της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποδιδόμενη από οικονομικούς δείκτες) κινήθηκε οριακότερα περί τη μέση τιμή της περιόδου (66,8%) με εύρος μέγιστης από ελάχιστη τιμή
1,7 ποσοστιαίες μονάδες.
Η μικρή έως οριακή μεταβολή των συνθετικών δεικτών απόδοσης της κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας
(2005-2014) και με τιμές υστέρησης ή οριακής απόδοσης της εκπαίδευσης είναι ενδεικτική ενός συστήματος που κινείται με δυνάμεις αδράνειας στην κατεύθυνση της διαχρονικής συντήρησης των παθογενειών
του, και δεν καταγράφει χαρακτηριστικά ενός δυναμικού, καινοτόμου και αναπτυξιακού εργαλείου στην
κατεύθυνση της προαγωγής της οικονομικής και κοινωνικής προόδου της χώρας.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η χρηματοδότηση ανά μαθητή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αυξάνεται σημαντικά (περίπου κατά 1.000€, ποσοστό
19,0% σε τρέχουσες τιμές την τετραετία 2005-2008)
και την ίδια περίοδο καταγράφηκε αύξηση του προσωπικού που υπηρετεί και της επένδυσης στις υποδομές της βαθμίδας, η αντίστοιχη μεταβολή των δεικτών
απόδοσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη συγκεκριμένη περίοδο είναι μικρότερη του 1,5%. Τελικά,
η αύξηση των εισροών στην εκπαίδευση αποδεικνύεται ικανή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την αύξηση αντίστοιχα των εκροών ποιότητας.
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Γεωγραφική κατανομή των ανισοτήτων
Η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να δομείται με πυρήνα τις τοπικές κοινωνίες. Η ποικιλομορφία των τοπικών κοινωνιών και οι διαφοροποιήσεις τους στην υλοποίηση των εθνικών πολιτικών παραδοσιακά αντιμετωπιζόταν ως αναμενόμενο πρόβλημα ελλείμματος
ή διαφοροποίησης της προσδοκώμενης ποιότητας των
εκροών των εθνικών πολιτικών, ενώ η διερεύνηση των
αιτίων της διαφοροποίησης και πολύ περισσότερο η
ενεργοποίηση μηχανισμών μείωσης των παρατηρούμενες αποκλίσεων σε τοπικό επίπεδο δεν αποτελούσαν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού των εθνικών
πολιτικών.
Η σύγχρονη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της
εκπαιδευτικής πολιτικής δεν επικεντρώνεται μόνο
στην επίτευξη των επιμέρους στόχων της, αλλά στο
βαθμό που αυτοί επιτυγχάνονται, ποιοτικά και ποσοτικά σε μικρότερα του εθνικού επίπεδα αναφοράς.
Τα τελευταία χρόνια οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο για το ρυθμό με τον οποίο
προσαρμόζονται στις εθνικές πολιτικές, αλλά αντίστροφα, επειδή τα δικά τους χαρακτηριστικά συνθέτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχεδιαζόμενης
εθνικής πολιτικής. Η πιο παραδοσιακή θεώρηση των
τοπικών κοινωνιών αναζητούσε αποκλειστικά σε αυτές
την ύπαρξη (η μη) κοινωνικών ανισοτήτων. Η πιο σύγχρονη θεώρηση επιπλέον αυτών επιδιώκει, διά των
τοπικών κοινωνιών, να αναδείξει τις ελλείψεις ή και
τις αδυναμίες του σχεδιασμού συνολικά της εθνικής
πολιτικής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ετήσια έκθεση για την
εκπαίδευση, μέρος μόνο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας θα μπορούσε να απεικονίσει, εάν δεν απέδιδε
το βαθμό που αυτή ενσωματώνεται στις τοπικές κοινωνίες και, ει δυνατόν, σε κάθε σχολική τους μονάδα.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 Η αναλογία μαθητές ανά σχολική μονάδα αποτελεί

μέγεθος ιδιαίτερης διαφοροποίησης μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων στις επιμέρους βαθμίδες της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρότι, καταγράφεται τάση μείωσης των διαφοροποιήσεων κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2014, οι
περιφερειακές ενότητες με τις υψηλότερες και τις
χαμηλότερες τιμές στην κατάταξη αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους, με τη διαφορά της αναλογίας μαθητές ανά σχολική μονάδα να αγγίζει τους 206 μαθητές στην περίπτωση των Επαγγελματικών Λυκείων & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ. Η πλειονότητα των
περιφερειακών ενοτήτων μέσα στην περίοδο της
κρίσης (2009-2014) τείνει προς την αύξηση της αναλογίας μαθητές ανά σχολική μονάδα στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.

 Η πλειονότητα των περιφερειακών ενοτήτων μέσα

στην περίοδο της κρίσης (2009-2014) τείνει προς την
αύξηση της αναλογίας μαθητές ανά τμήμα στη δευ-
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τεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας.
Το συμπέρασμα αυτό στηρίζει και η μεταβολή της
μέσης τιμής των περιφερειακών ενοτήτων η οποία
καταγράφει σαφή τάση μείωσης την περίοδο 20022008 (το 2008 διαμορφώνεται στους 13,6 μαθητές
ανά τμήμα), ενώ την περίοδο της κρίσης (2009-2014)
καταγράφει συνολική αύξηση κατά 22,9%.

 Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε

εργαστήρια Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ετήσιες τιμές του δείκτη σύγκλισης κυμαίνονται σε ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα από την αρχή της περιόδου (2003)
έως και το 2012 (με μέση τιμή της περιόδου 76,9%).
Τα δύο τελευταία έτη, ωστόσο, η παρατηρούμενη
αυξητική τάση καταγράφει μια κάμψη, με την τιμή
του δείκτη σύγκλισης να πέφτει σε χαμηλά επίπεδα
(42,6% το 2013 και 38,9% το 2014), γεγονός που υποδηλώνει μια μείωση της επένδυσης για εξοπλισμό
σε εργαστήρια πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε εργαστήρια Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η μέση τιμή των περιφερειακών ενοτήτων καταγράφει αυξητική τάση έως 2008, όπου καταγράφεται
και η υψηλότερη τιμή της περιόδου αναφοράς
(94,2%), ενώ μέσα στην περίοδο της κρίσης (20092014) η ετήσια μέση τιμή καταγράφει μείωση, δηλαδή ο αριθμός των σχολικών μονάδων που διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση μειώνεται ετησίως.
 Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε
εργαστήρια ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεταγραφόμενα ποσοστά στις επιμέρους
βαθμίδες είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε επίπεδο ουσιαστικής απαξίωσης των συγκεκριμένων εργαστηρίων.

 Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων καταγράφεται μια
σαφής τάση αύξησης του δείκτη επάρκειας σε όλες
τις επιμέρους βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων (ιδίως στη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση) αλλά με τάση περιορισμού τους καθώς
η πλειονότητα των περιφερειακών ενοτήτων συγκλίνει προς τον εξοπλισμό ολοένα και περισσότερων
σχολικών μονάδων με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

 Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε

βιβλιοθήκες καταγράφεται μια σαφής τάση αύξησης
του δείκτη επάρκειας σε όλες τις επιμέρους βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παράλληλη τάση μείωσης των διαφοροποιήσεων περί τη μέση τιμή, με αποτέλεσμα το 2014

αυτές να έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ σχετικά
υψηλό παραμένει ακόμη το εύρος μεταξύ των ακραίων τιμών στην κατάταξη. Όμως, στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση από το 2012 κι
έπειτα η πλειονότητα των περιφερειακών ενοτήτων
καταγράφει μείωση των σχολικών μονάδων που διαθέτουν βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα το 2014 σε αρκετές περιφερειακές ενότητες τα Επαγγελματικά
Λύκεια & ΕΠΑΣ να μην διαθέτουν πλέον σχολική βιβλιοθήκη.

 Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε

γυμναστήριο καταγράφεται μια σαφής τάση αύξησης του δείκτη επάρκειας σε όλες τις επιμέρους
βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, επίσης με εξαίρεση τα Επαγγελματικά
Λύκεια & ΕΠΑΣ, όπου παρατηρείται η αντίστροφη
τάση: από το 2012 κι έπειτα η πλειονότητα των περιφερειακών ενοτήτων καταγράφει μείωση της τιμής
του δείκτη επάρκειας, με αποτέλεσμα το 2014 στις
μισές σχεδόν περιφερειακές ενότητες της χώρας τα
Επαγγελματικά Λύκεια & ΕΠΑΣ να μην διαθέτουν
γυμναστήριο.

 Ως προς τη συνολική επάρκεια υποδομών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο
δείκτης είναι σχετικά θετική, με όλες τις βαθμίδες τις
εκπαίδευσης να παρουσιάζουν σαφή τάση αύξησής
του κατά την περίοδο αναφοράς. Επιπλέον, ο δείκτης επάρκειας υποδομών δεν αποτελεί μέγεθος ιδιαίτερης διαφοροποίησης μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων, ενώ οι παρατηρούμενες μεταβολές
κατά την περίοδο 2002-2014 δεν ανατρέπουν το παραπάνω συμπέρασμα. Εξαίρεση αποτελεί το Δημοτικό όπου οι περιφερειακές ενότητες με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές στην κατάταξη αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους με τις διαφορές στο
δείκτη επάρκειας υποδομών να αγγίζουν τις 50,0
ποσοστιαίες μονάδες.

 Επιπλέον, η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση καταγράφει εντονότερη ανομοιογένεια μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων συγκριτικά με τις
υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης σε όλους τους
δείκτες των υποδομών.

 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κυρίως στην ανώ-

τερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται το
παράδοξο οι δείκτες επάρκειας επιμέρους υποδομών να μεταβάλλονται προς την αντίθετη από την
επιθυμητή κατεύθυνση, αντί να αυξάνονται οι σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις υποδομές να μειώνονται. Αυτό παρατηρείται κυρίως στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση όπου μειώνεται το
πλήθος των εργαστηρίων πληροφορικής και τεχνολογίας, των βιβλιοθηκών και των γυμναστηρίων,
αλλά και στα Γενικά Λύκεια όπου καταγράφεται σαφής τάση μείωσης των εργαστηρίων τεχνολογίας, με
τη μέση τιμή να έχει διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καταγράφεται

μια σαφής τάση μείωσης του αριθμού των μαθητών
ανά εκπαιδευτικό από την αρχή της περιόδου αναφοράς, η οποία, ωστόσο, παρουσιάζει κάμψη από το
2010 κι έπειτα, όταν ο μέγιστος αριθμός μαθητών
ανά τμήμα αυξάνεται στους 25 μαθητές. Επιπλέον,
οι περιφερειακές ενότητες με τις υψηλότερες και τις
χαμηλότερες τιμές στην κατάταξη αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους σε όλες τις επιμέρους βαθμίδες
της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τις διαφορές της αναλογίας μαθητές ανά
εκπαιδευτικό να αγγίζουν τους 6,0 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο, καταγράφεται τάση περιορισμού των υπαρχουσών διαφοροποιήσεων κατά την περίοδο αναφοράς
2002-2014, σε αντίθεση με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου σημειώνεται διεύρυνσή τους.

 Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μια

σαφής τάση μείωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών ανά τμήμα ιδίως από το 2010 κι έπειτα. Επιπλέον, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι περιφερειακές ενότητες με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες
τιμές στην κατάταξη αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ
τους με τις διαφορές στην αναλογία εκπαιδευτικών
ανά τμήμα να αγγίζουν στην περίπτωση των Επαγγελματικών Λυκείων & ΕΠΑΣ τους 1,8 εκπαιδευτικούς ανά τμήμα. Αρνητικό είναι το γεγονός ότι παρατηρείται τάση διεύρυνσης των διαφοροποιήσεων
κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2014. Αντίθετα,
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σημειώνεται υψηλή ομοιογένεια των περιφερειακών ενοτήτων ως
προς την αναλογία εκπαιδευτικοί ανά τμήμα, λόγω
της αύξησης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ξένων
γλωσσών, πληροφορικής και μαθημάτων τέχνης) στη
βαθμίδα.

 Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μια

σαφής τάση μείωσης του ποσοστού των παρόντων
εκπαιδευτικών, από την αρχή της περιόδου αναφοράς έως και το 2010, ενώ η εικόνα ανατρέπεται το
2011, οπότε και ξεκινά μια ανοδική πορεία του δείκτη με τον περιορισμό των θέσεων διοίκησης, αλλά
και λόγω του περιορισμού των εγκρίσεων για άδειες
για σπουδές και για απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες
του δημοσίου. Επιπλέον, στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση οι περιφερειακές ενότητες
με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές στην
κατάταξη αποκλίνουν αρκετά μεταξύ τους με τις διαφορές στο ποσοστό να αγγίζουν τις 27,0 ποσοστιαίες μονάδες, με παράλληλη τάση διεύρυνσης των διαφοροποιήσεων. Αντίθετα, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σημειώνεται υψηλή ομοιογένεια των περιφερειακών ενοτήτων ως προς το ποσοστό του παρόντος διδακτικού προσωπικού.

 Οι περιφερειακές ενότητες με τις υψηλότερες και τις
χαμηλότερες τιμές στην κατάταξη αποκλίνουν αρκετά μεταξύ τους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες,
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με τη διαφορά του ποσοστού του μόνιμου διδακτικού προσωπικού να αγγίζει τις 37,0 ποσοστιαίες μονάδες στην περίπτωση των Δημοτικών. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική μείωση των διαφοροποιήσεων
μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

 Στο Δημοτικό διακρίνεται μια σαφής τάση αύξησης

του δείκτη επάρκειας διδακτικού προσωπικού των
Δημοτικών σχολείων στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας, με την τιμή του δείκτη, να έχει διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα. Στο Γυμνάσιο, έως και το
2011 ο δείκτης επάρκειας διδακτικού προσωπικού
καταγράφει αυξητική τάση, η οποία, ωστόσο, παρουσιάζει κάμψη από το 2012 κι έπειτα, με το σύνολο, ωστόσο, των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας
να παρουσιάζει τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του
100%. Επιπλέον στο Γενικό Λύκειο διακρίνεται έως
και το 2011 μια αυξητική τάση στον δείκτη επάρκειας διδακτικού προσωπικού του Γενικού Λυκείου
των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, ενώ από το
2011 κι έπειτα, παρατηρείται μια σαφής τάση μείωσης του συγκεκριμένου δείκτη, με την πλειονότητα
των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας να παρουσιάζει πλέον τιμές του δείκτη μικρότερες του 100%.
Στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση καταγράφεται έως και το 2012 μια αυξητική τάση στον
δείκτη επάρκειας διδακτικού προσωπικού του Επαγγελματικού Λυκείου & ΕΠΑΣ των περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας, ενώ από το 2012 κι έπειτα, παρατηρείται μια μικρή τάση μείωσης του συγκεκριμένου δείκτη, με την πλειονότητα των περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας να παρουσιάζει πλέον τιμές του
δείκτη μικρότερες του 100%. Οι περιφερειακές ενότητες με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές
στην κατάταξη αποκλίνουν αρκετά μεταξύ τους, ιδίως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μικρότερο βαθμό στο Δημοτικό, με τη διαφορά του δείκτη
επάρκειας διδακτικού προσωπικού να αγγίζει τις 63
ποσοστιαίες μονάδες στην περίπτωση των Γυμνασίων. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι καταγράφεται
τάση διεύρυνσης των διαφοροποιήσεων μεταξύ των
περιφερειακών ενοτήτων στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2014.

 Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2014, σε όλες τις

επιμέρους βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνεται μια σαφής τάση
αύξησης του ποσοστού του διδακτικού προσωπικού
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, με παράλληλη
μείωση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, οι οποίες, ωστόσο παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

 Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται μια σαφής τάση αύξησης της αναλογίας λοιπό προσωπικό
ανά σχολική μονάδα, από την αρχή της περιόδου
αναφοράς (2002). Αντίστροφη είναι η εικόνα της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ό-
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που η αναλογία λοιπό προσωπικό ανά σχολική μονάδα παρουσιάζει τάση μείωσης σχεδόν από την αρχή της περιόδου αναφοράς, ενώ στα Γυμνάσια και
τα Γενικά Λύκεια η τάση μείωσης του δείκτη εντοπίζεται την περίοδο της κρίσης (2009-2014), σε αντίθεση με την αρχή της περιόδου αναφοράς 2002-2008,
όπου καταγράφεται μια σημαντική αύξηση της συγκεκριμένης αναλογίας. Σε όλες τις επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης καταγράφονται σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων ως προς την αναλογία λοιπό προσωπικό ανά
σχολική μονάδα. Θετικό είναι το γεγονός ότι διακρίνεται μια σαφής τάση μείωσης των διαφοροποιήσεων κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2014, με μόνη
εξαίρεση το Γυμνάσιο όπου ο βαθμός διαφοροποίησης παραμένει αμετάβλητος.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

 Κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται μια μι-

κρή τάση μείωσης του δείκτη συγκράτησης του μαθητικού πληθυσμού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στο Δημοτικό ο δείκτης είναι σταθερά ίσος
με 99,3% σε όλη σχεδόν την περίοδο αναφοράς, ενώ
οι περιφερειακές ενότητες δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους σε όλες τις επιμέρους βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς, διακρίνεται μια

μικρή τάση αύξησης του δείκτη χαμηλής επίδοσης
του μαθητικού πληθυσμού στα Δημοτικά σχολεία,
ενώ στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια) όπου καταγράφεται μια σαφής αύξηση
του δείκτη χαμηλής επίδοσης των μαθητών, ενώ στη
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ο δείκτης χαμηλής επίδοσης των μαθητών αυξάνει σταθερά έως και το 2009, ενώ από το 2010 κι έπειτα
παρουσιάζει κάμψη. Οι περιφερειακές ενότητες εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένες ως προς το
δείκτη χαμηλής επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού, με παράλληλη τάση διεύρυνσης των διαφοροποιήσεων μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων
κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2014, με εξαίρεση
τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση όπου
διακρίνεται μια σαφής τάση μείωσής τους.

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Στο ακόλουθο τρισδιάστατο διάγραμμα διασποράς
αποδίδεται η συνολική κατανομή των 54 περιφερειακών ενοτήτων ως προς τους τρεις Δείκτες εκροών της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και αποδίδονται με
διαφορετικό χρωματισμό οι 5 ομάδες περιφερειακών
ενοτήτων που προέκυψαν από την ανάλυση. Τέλος,
στο χάρτη αποδίδονται γεωγραφικά οι 5 ομάδες περιφερειακών ενοτήτων που προέκυψαν από την ιεραρχική ταξινόμηση.

Διάγραμμα διασποράς των 54 περιφερειακών ενοτήτων ως προς τους Δείκτες εκροών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2014

1η ομάδα
2η ομάδα
3η ομάδα
4η ομάδα
5η ομάδα

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Χάρτης κατάταξης των περιφερειακών ενοτήτων (ιεραρχική ταξινόμηση) με βάση τους Δείκτες εκροών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 2014

1η ομάδα
2η ομάδα
3η ομάδα
4η ομάδα
5η ομάδα

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η μέση τιμή των
Δεικτών εκροών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ανά ομάδα (cluster), τα όρια των κλάσεων (δηλαδή η

μέγιστη και η ελάχιστη τιμή ανά μεταβλητή ανά ομάδα), καθώς και οι περιφερειακές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

Πίνακας: Ιεραρχική ταξινόμηση των περιφερειακών ενοτήτων σε 5 ομάδες - Περιγραφικές στατιστικές παράμετροι

1η ομάδα

Ομάδες

Περιγραφικά
στατιστικά

δείκτης
εκροών
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

δείκτης
εκροών
ΓΕΝΙΚΑ
ΛΥΚΕΙΑ

δείκτης
εκροών
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Μέγιστη Τιμή

92,3%

85,7%

61,2%

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

89,8%

81,8%

58,7%

Ελάχιστη Τιμή

86,5%

78,3%

55,9%

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2,2%

2,9%

1,8%

Μέγιστη Τιμή

90,8%

85,1%

52,5%

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ

5η ομάδα

4η ομάδα

3η ομάδα

2η ομάδα

Ελάχιστη Τιμή

86,7%
81,3%

77,8%
72,8%

Πλήθος

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2,8%

3,1%

3,7%

Μέγιστη Τιμή

88,2%

74,4%

32,6%

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

86,6%

71,5%

30,1%

Ελάχιστη Τιμή

85,0%

68,6%

27,6%

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2,3%

4,1%

3,6%

Μέγιστη Τιμή

86,4%

73,8%

49,0%

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

82,0%

68,8%

42,2%

Ελάχιστη Τιμή

76,5%

61,1%

36,7%

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2,5%

4,0%

3,7%

Μέγιστη Τιμή

79,8%

67,7%

37,4%

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

74,0%

61,7%

32,7%

Ελάχιστη Τιμή

68,5%

55,7%

28,6%

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

4,6%

4,9%

4,0%

Μέγιστη Τιμή

92,3%

85,7%

61,2%

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

84,7%

74,1%

45,3%

Ελάχιστη Τιμή

68,5%

55,7%

27,6%

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

4,8%

6,7%

7,6%

Γρεβενών

Κοζάνης

Καρδίτσας

Τρικάλων

Άρτας

Ευρυτανίας

Δράμας

Καβάλας

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Καστοριάς

Φλωρίνης

Λαρίσης

Μαγνησίας

Ιωαννίνων

Πρεβέζης

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Φθιώτιδος

Φωκίδος

Αργολίδος

Αρκαδίας

Κορινθίας

Αθηνών

Ανατ. Αττικής

Λέσβου

Χίου

Κυκλάδων

Χανίων

Λευκάδος

Ευβοίας

Έβρου

Κιλκίς

Χαλκιδικής

Θεσπρωτίας

Κερκύρας

Κεφαλληνίας

Ηλείας

Βοιωτίας

Λακωνίας

Μεσσηνίας

Πειραιώς

Σάμου

Δωδεκανήσου

Ηρακλείου

Λασιθίου

Ρεθύμνης

6

47,2%
38,2%

Περιφερειακές Ενότητες

26

2

16

Ξάνθης

4

Ροδόπης
Ζακύνθου
Δυτικής Αττικής

54

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Η κατάταξη των ομάδων στον πίνακα έχει γίνει με φθίνουσα σειρά ως προς τη μέση τιμή των ομάδων στον δείκτη εκροών των Γυμνασίων.

η

Η 1 ομάδα περιλαμβάνει 6 περιφερειακές ενότητες:
Γρεβενών, Κοζάνης, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας και
Ευρυτανίας. Η ομάδα αυτή καταγράφει τους υψηλότερους δείκτες εκροών σε όλη τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες της
ανάλυσης. Ένα χαρακτηριστικό των περιφερειακών
ενοτήτων της ομάδας αυτής είναι η γεωγραφική τους
γειτνίαση, αφού περιφερειακές ενότητες της Δυτικής
Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.
η
Η 2 ομάδα, που είναι και η μεγαλύτερη ως προς το
πλήθος, περιλαμβάνει 26 περιφερειακές ενότητες:
Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας,
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Πιερίας, Σερρών, Καστοριάς, Φλωρίνης, Λαρίσης,
Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Κυκλάδων και Χανίων. Η ομάδα αυτή
καταγράφει τους δεύτερους υψηλότερους δείκτες
εκροών σε όλη τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες της ανάλυσης. Αξίζει,
τέλος, να σημειωθεί ότι στην ομάδα αυτή εντοπίζεται
η πλειονότητα των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας (Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Νομαρχία Αθηνών και Ανατολικής Αττικής).

η

Η 3 ομάδα περιλαμβάνει 2 περιφερειακές ενότητες:
Λευκάδος και Ευβοίας. Στην ομάδα αυτή οι Δείκτες
εκροών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων δεν
απέχουν ιδιαίτερα από τη μέση τιμή των 54 περιφερειακών ενοτήτων, ενώ ο δείκτης εκροών των Επαγγελματικών Λυκείων & ΕΠΑΣ αποτελεί τον χαμηλότερο μεταξύ των πέντε ομάδων της ανάλυσης.
η
Η 4 ομάδα περιλαμβάνει 16 περιφερειακές ενότητες:
Έβρου, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Κερκύρας,
Κεφαλληνίας, Ηλείας, Βοιωτίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Σάμου, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου,
Λασιθίου και Ρεθύμνης. Η ομάδα αυτή καταγράφει
τους δεύτερους χαμηλότερους δείκτες εκροών στα
Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια, ενώ ο Δείκτες εκροών
της επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δεν απέχει ιδιαίτερα από τη μέση τιμή των 54 περιφερειακών ενοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 7 από τις
16 περιφερειακές ενότητες της ομάδας είναι νησιά,
ενώ και η Νομαρχία Πειραιά περιλαμβάνει επίσης
αρκετές νησιωτικές περιοχές.
η
Η 5 ομάδα, τέλος, περιλαμβάνει 4 περιφερειακές
ενότητες: Ξάνθης, Ροδόπης, Ζακύνθου και Δυτικής
Αττικής. Η ομάδα αυτή καταγράφει τους χαμηλότερους δείκτες εκροών στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια, και τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη στην επαγγελματική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση
με τις υπόλοιπες ομάδες της ανάλυσης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές
περιφερειακές ενότητες που αναδείχθηκαν από την
ιεραρχική ταξινόμηση έχουν εντοπιστεί και σε προγενέστερες έρευνες του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2009), που διερευνούσαν την ύπαρξη γεωγραφικών ανισοτήτων κατά την πρόσβαση των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, περιφερειακές ενότητες όπως: Ξάνθη,
Ροδόπη, Λευκάδα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά,
Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Δυτική Αττική και Πειραιάς είχαν
ήδη χαρακτηριστεί από τη μελέτη του 2009 ως ζώνες
εκπαιδευτικής προτεραιότητας με βάση τον δείκτη
πρόσβασής τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ κατά την τετραετία 20052008. Στον αντίποδα, περιλαμβανόντουσαν περιφε-

ρειακές ενότητες με υψηλό δείκτη Πρόσβασης όπως:
Χίος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Αρκαδία, περιφερειακές ενότητες δηλαδή που στην παρούσα έκθεη
η
ση εμφανίστηκαν να μετέχουν στην 1 και 2 ομάδαπεριφερειακών ενοτήτων που προέκυψαν από την
ιεραρχική ταξινόμηση.
Η αρχική αυτή διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία
αφού υπονοεί ότι οι όποιες γεωγραφικές-κοινωνικές
διαφοροποιήσεις στην παραγωγή συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αποτελέσματος, όπως στην περίπτωση
του παραδείγματος ήταν η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια, δεν είναι ανεξάρτητο αλλά σχετίζεται με αντίστοιχα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που παράγονται σε
προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο,
για την επαλήθευση της συγκεκριμένης διαπίστωσης
θα πρέπει να αναληφθεί περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα.
Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα των
ανισοτήτων στην εκπαίδευση είναι επίκαιρο για περισσότερο από 40 χρόνια στην επιστημονική έρευνα
για την εκπαίδευση και αποτελεί βασικό δείκτη ύπαρξης κοινωνικών ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία.
Όμως, το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να προσεγγίζεται με τον συστημικό του ακριβώς χαρακτήρα
ώστε να μην απομονώνονται επιμέρους χαρακτηριστικά του ή, ακόμα χειρότερα, να επιχειρούνται πολιτικές
λύσεις για κάθε ένα από αυτά. Η προσέγγιση αυτή,
εκτός από χαοτική, είναι και αδιέξοδη. Οι ανισότητες
του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να αναλύονται
ως αντιφατικά στοιχεία της λειτουργίας του που προκύπτουν από τον ημιτελή και μη δομημένο σχεδιασμό
του. Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού συστήματος
εμφανίζεται να έχει προκύψει ως προσάρτηση επιμέρους χαρακτηριστικών του και όχι ως άρθρωση λειτουργικού συστήματος με καλή περιγραφή και συλλειτουργία των μερών του. Γι’ αυτό και δεν συλλειτουργεί
με τα υπόλοιπα κοινωνικά συστήματα. Ίσως γι’ αυτό η
συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάταξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας αποτελεί και σήμερα αιτούμενο

Γενικά συμπεράσματα της μελέτης
Από το σύνολο των παρατηρήσεων της παρούσας ετήσιας έκθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
στο τμήμα του που επικεντρώνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
 Το σύστημα υποκρύπτει ασυνέπειες στη δομή και
τους στόχους του. Σε όλες τις παραμέτρους που ανιχνεύτηκαν στην παρούσα μελέτη, τα υποσυστήματα
και οι βαθμίδες αποκλίνουν σημαντικά και χωρίς
συνέπεια που να ανταποκρίνεται στη θέση τους στο
σύστημα. Για παράδειγμα, η επάρκεια υποδομών
διαφοροποιείται από βαθμίδα σε βαθμίδα και μπορεί να συγκλίνει σε μη επικοινωνούντα υποσυστή-

ματα. Το Γυμνάσιο αποτελεί το δυνατό σημείο της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους δείκτες, ενώ το Γενικό Λύκειο εμφανίζεται ως δυνατό
σημείο μόνο ως προς το δείκτη επάρκειας αιθουσών, όπου κατέχει την υψηλότερη τιμή μεταξύ όλων
των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας εμφανίζεται ως δυνατό
σημείο μόνο ως προς το ποσοστό του διδακτικού
προσωπικού με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα,
όπου κατέχει υψηλή τιμή μεταξύ των επιμέρους
βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ενώ σε όλους τους υπόλοιπους δείκτες
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κατέχει συνήθως την τελευταία θέση, ως το αδύνατο
σημείο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γι αυτό και δεν διαφοροποιεί άνισα τις Εισροές του
ανάλογα με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

 Το σύστημα δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους για

 Η Ελλάδα προσεγγίζει ικανοποιητικά τους ευρωπα-

την ανάπτυξη της στρατηγικής του. Οι πόροι έχουν
εξαντληθεί στην περίοδο μετά το 2010, ειδικά το
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΘ, πολλαπλές βασικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό,
καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα, ενώ καταγράφεται υψηλή γήρανση του διδακτικού προσωπικού, αφού η αναλογία 1-10 δεν τηρήθηκε.

 Το σύστημα γεννά μικρότερα μέρη και ειδικές κα-

τηγορίες σχολείων επειδή αδυνατεί να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του τη διαφορετικότητα, ακόμα και όταν του είναι αναγκαία. Έτσι δημιουργεί
τμήματα και μονάδες ειδικής αγωγής, χωρίς σύγκλιση με τη μονάδα που τα φιλοξενεί, το σύστημα
δεν διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική καθοδήγηση και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για τις σχολικές μονάδες που διαθέτουν αυξημένο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, και γενικότερα όταν αδυνατεί
να συμπεριλάβει το διαφορετικό, δημιουργεί μια
νέα ασύνδετη με το σύστημα σχολική μονάδα που
επί χρόνια υποχρεώνεται να θέτει ως μόνο στόχο
της την ισότιμη και κατ’ αντιστοιχία αναγνώριση της
από το σύστημα. Οι εσπερινές σχολικές μονάδες
του Γυμνασίου και κυρίως οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των υποσυστημάτων της ανώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό και Επαγγελματικό
Λύκειο) θέτουν άμεσο ζήτημα επαναπροσδιορισμού
του ρόλου τους.
 Το σύστημα ενώ ελέγχει το δημόσιο τομέα και εποπτεύει τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης οι δύο
τομείς εμφανίζονται να έχουν εντελώς διαφορετικές
στρατηγικές επιλογές σε απολύτως βασικά θέματα,
τα οποία επιπλέον διαφοροποιούνται ανάλογα και
με τον τύπο της σχολικής μονάδας (ημερήσιο εσπερινό).

 Πιο συγκεκριμένα, από τη σύγκριση των δεικτών

εισροών και εκροών στους δύο τομείς είναι εμφανείς οι διαφορετικές προτεραιότητες επένδυσης
κάθε τομέα εκπαίδευσης (στο διδακτικό προσωπικό
ο δημόσιος τομέας και στις υποδομές ο ιδιωτικός.

 Τέλος, η παραγωγή σταθερά μειωμένων παραγομέ-

νων «ικανοποιητικών» εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στις εσπερινές σχολικές μονάδες του Γυμνασίου, έναντι των αντίστοιχων ημερησίων μονάδων της
βαθμίδας υποβαθμίζει τον εκπαιδευτικό ρόλο των
συγκεκριμένων μονάδων και επομένως, απαιτείται
ανάληψη συγκεκριμένης πολιτικής πρωτοβουλίας
για την βελτίωση της εικόνας τους.

 Το σύστημα αγνοεί, ή υποτιμά, την υπαρκτή γεω-

γραφική διάσταση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων)
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ϊκούς στόχους (ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς) αλλά
όχι με την ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών στο
πλαίσιο ενός δομημένου στρατηγικού σχεδιασμού.

 Οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής όλων των μεγεθών

της εκπαίδευσης από έτος σε έτος είναι μικροί.
Πρόκειται για ρυθμούς συντήρησης και όχι δομικής
αλλαγής του συστήματος. Το μέγεθος και το εύρος
των διαφοροποιήσεων στο σύστημα το καθιστούν
ανελαστικό και ουσιαστικά δυσκίνητο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναποτελεσματικός ο όποιος
στρατηγικός σχεδιασμός. Δεν είναι επομένως απορίας άξιο ότι, την τελευταία δεκαπενταετία, ενώ επιτυγχάνουν οι εκπαιδευτικές καινοτομίες μικροκλίμακας (πειραματικές εφαρμογές), το σύστημα δεν
εισπράττει τα οφέλη της καινοτομίας που πειραματίστηκε. Επιπλέον, η απόσταση των παραγωγικών
του μονάδων, που υλοποιούν την καινοτομία, από
το κέντρο λήψης και ελέγχου των αποφάσεων, αποδεικνύεται τεράστια, χωρίς να έχει εφαρμοστεί ένα
άμεσο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των δύο κέντρων και
διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

 Η διοίκηση του συστήματος, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, αποδεικνύεται χωρίς συνέχεια και συνέπεια, ασταθής και χωρίς πρωτοβουλία, που διαιωνίζει ένα πεπαλαιωμένο πυραμιδωτό σχήμα
άσκησης-διαχείρισης της εξουσίας της (Σ.Π.Δ.Ε.,
2009). Όταν όμως η άσκηση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ανελαστική και τυπολατρική,
επιχειρηματολογεί αποκλειστικά για την αξιολόγηση
τυπικών προσόντων, εμφανίζεται χωρίς σχέδιο στην
κοινωνική πρόκληση για πρωτοβουλία και αλλαγή,
και ουσιαστικά καταδικάζει κάθε προσπάθεια για
καινοτομία και αλλαγή. Η διοίκηση της καινοτομίας
στην εκπαίδευση οφείλει να προηγείται των διαδικασιών, και να μην αυτό-προσδιορίζεται μπροστά σε
αδιέξοδα διευρύνοντας τις ασυνέπειες και τις αντιφάσεις του συστήματος. Η απλοποίηση των στόχων
και του οράματος θα πρέπει να διατρέχει ολόκληρο
το δίκτυο της διοίκησης της εκπαίδευσης και να κινητοποιεί τις παραγωγικές μονάδες ώστε να αναπτύξουν τη δυναμική τους. Η κινητοποίηση προς την
αλλαγή θα καταγραφεί στη σημαντική διαφοροποίηση του ρυθμού μεταβολής των δεικτών εισροών
του συστήματος, και μεσο-βραχυπρόθεσμα στην αντίστοιχη των δεικτών εκροών, που αποτελεί και το
τελικώς ζητούμενο.

Από τα στοιχεία στη δόμηση ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος
Η ετήσια αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων του
συστήματος αποδίδει μια στατική εικόνα του, όχι επί
της ουσίας πραγματική.
Όπως ήδη φάνηκε οι εθνικοί δείκτες (η ετήσια τιμή
ενός δείκτη σε εθνικό επίπεδο) στους οποίους κυρίως
στηρίζονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, υποκρύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις
μεταξύ των διοικητικών περιφερειών (NUTS2), ενώ
ακόμα περισσότερες καταγράφονται από την ΕΛΣΤΑΤ
μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων (NUTS2). Ωστόσο, και αυτές αποτελούν στατικές εικόνες - φωτογραφίες (υψηλότερης ανάλυσης) του συστήματος.
Από την άλλη, η αποτύπωση σε χρονοσειρά των ετήσιων εθνικών δεικτών, αποτυπώνει μια δυναμική και
όχι στατική πραγματικότητα μέσα στην περίοδο αναφοράς, πολλαπλά διαφοροποιημένη σε περιφερειακό
επίπεδο κι ακόμα περισσότερο διαφοροποιημένη σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από τις συγκεκριμένες χρονοσειρές, ωστόσο, εξάγονται πιο τεκμηριωμένα
συμπεράσματα για την εξέλιξη των εφαρμοζόμενων
πολιτικών μέσα στο χρόνο, και καταγράφονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι πιθανές ομαδοποιήσεις τοπικών κοινωνιών που επιτυγχάνουν ή αδυνατούν να
υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη πολιτική.
Η χάραξη επομένως ενός λιτού και δομημένου στρατηγικού σχεδιασμού για την εκπαίδευση, επί της ουσίας αναφέρεται στον στρατηγικό σχεδιασμό ολόκληρου του συστήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα
τα δίκτυα των μονάδων (σχολεία και τμήματα) της
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που καλύπτουν όλο το εύρος της επικράτειας και τελικά ενσωματώνουν όλες τις υπαρκτές και
αναγκαίες διαφοροποιήσεις το τοπικών κοινωνιών
της.
Το ταίριασμα μιας σχεδιαζόμενης στρατηγικής (στρατηγική ως πρόθεση) ακόμα και αν εφαρμοστεί πιλοτικά προϋποθέτει μια φάση του στρατηγικού σχεδιασμού που σπάνια πραγματοποιείται κατά τη σχεδίαση
μιας εθνικής πολιτικής και αφορά στο ταίριασμα της
Σχεδιαζόμενης πολιτικής στην πολλαπλότητα της
πραγματικότητας. Στο στάδιο αυτό η αποτύπωση των
βάσεων δεδομένων σε μονάδες βάσης είναι απολύτως
αναγκαία αφού πληροφορούν με ακρίβεια για την
επάρκεια των μονάδων σε πόρους που να επιτρέπουν
την εφαρμογή της πολιτικής χωρίς στρεβλώσεις ποιότητας λόγω προσαρμογής της πραγματικότητας στον
πολιτικό σχεδιασμό. Οι συγκεκριμένες στρεβλώσεις αν
δεν προβλεφθούν θα μετατρέψουν την στρατηγική ως
πρόθεση σε μια άλλη αναδυόμενη -από την πραγματικότητα- στρατηγική που στις περισσότερες περιπτώσεις διαστρέφει την αρχική.
Η λιτότητα και η δόμηση του στρατηγικού σχεδιασμού
αποτελούν προτερήματα αφού εξ αρχής είναι σαφές
το πλαίσιο αναφοράς και η κατεύθυνση της στρατηγικής που έχουν αναδυθεί από την προσπάθεια αντιμετώπισης ολιστικά τεκμηριωμένων σε επίπεδο μονάδας

βασικών αδυναμιών, αντιφάσεων, στρεβλώσεων και
παθογενειών, που δεν λειτουργούν στατικά και αυτόνομα, αλλά δυναμικά και με σχέση δράσης- αντίδρασης προς το σύστημα.
Ο δυναμικός στην πράξη, εν αντιθέσει με το στατικό
χαρακτήρα των παρεμβάσεων μιας στρατηγικής κατά
το σχεδιασμό, που ήδη προϋποθέτει υψηλό επίπεδο
συναίνεσης και συνέργιας σε όλα τα πεδία δράσης
(πολιτικό, διοικητικό, διατομεακό, κοινωνικών εταίρων και τοπικών κοινωνιών) θέτει μια επιπλέον δυσκολία: τον παράγοντα χρόνο που τελικά αναφέρεται
στο ρυθμό της εφαρμογής της στρατηγικής. Μια προσέγγιση βήμα-βήμα απαιτεί δεκαετίες συστηματικής
εφαρμογής. Μια άμεση αλλαγή δεν μπορεί να αφορά
μια στρατηγική ολόκληρη αλλά ένα (πολύ καλά μετρημένο) βήμα αλλαγής.
Συμβάλλοντας στον διαχρονικό γενικευμένο (σε όλα
τα επίπεδα) διάλογο για την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας και προκειμένου να
διαφυλάξουμε την αξία όλων των Ετήσιων εκθέσεων
για την εκπαίδευση, που αποτύπωσαν συστηματικά
και διαχρονικά όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
για την ελληνική εκπαίδευση, στην κατακλείδα της
παρούσας έκθεσης καταθέτουμε, ως εργαλεία εργασίας, δύο αναγκαία παραδείγματα-βήματα, που διευκολύνουν την εξέλιξη της διαδικασίας από τα στατιστικά στοιχεία στη δόμηση ενός ενιαίου στρατηγικού
σχεδιασμού για την εκπαίδευση
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ένα μοντέλο
κατανομής των ερευνητικά τεκμηριωμένων βασικών
αδυναμιών του συστήματος και ως προς το βαθμό
τεκμηρίωσής τους (τεκμηριωμένο, εν μέρει τεκμηριωμένο, μη-τεκμηριωμένο) που αποδίδεται με διαφοροποιημένη χρωματική απόχρωση. Στις γραμμές του πίνακα καταγράφονται οι επιμέρους βαθμίδες του συστήματος και οι αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες των εκπαιδευομένων (μαθητές/-τριε, φοιτητές/-τριε, σπουδαστές/-στριες, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/-ες), καθώς
και οι διαφοροποιημένοι τύποι σχολικών μονάδων
(ημερήσιο – εσπερινό), ή η διαφοροποιημένη λειτουργία τους μονάδων/ τμημάτων (Μουσικά Γυμνάσια/Λύκεια, διαπολιτισμικά σχολεία ή τμήματα, τμήματα μαθητών με ειδικές ανάγκες, αθλητικά τμήματα
κ.α). Στις στήλες του πίνακα οι βασικές αδυναμίες/
θέματα/ προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος
διακρίνονται σε αδυναμίες: (α) συμμετοχής/ συγκράτησης του μαθητικού πληθυσμού στις μονάδες, (β)
ίσων ευκαιριών και ανισοτήτων, (γ) κατάκτησης βασικών δεξιοτήτων, (δ) επάρκειας ή/και αποτελεσματικότητας (υποδομών, υπηρεσιών/ εξοπλισμού, στοχοθεσίας των προγραμμάτων σπουδών, και διδακτικών
προσεγγίσεων και μεθόδων), (ε) αδυναμίες συστήματος εποπτεία και καθοδήγησης, και (στ) αδυναμίες
χρηματοδοτικής στήριξης (λειτουργικών δαπανών και
υποδομών) των μονάδων.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διάταξη και η χρήση του
πίνακα αποτελεί το υπόδειγμα, όχι η πληρότητα, ή η
κατάταξη των αδυναμιών, ή η πληρότητα καταγραφής
των τύπων σχολικών μονάδων. Τα ζητήματα αυτά αλλάζουν διαφοροποιούνται διαχρονικά τροποποιούνται

και προσεγγίζονται και με γνώμονα την αναζήτηση της
αναγκαίας συναίνεσης των διαβουλευόμενων.
Μια επιπλέον ενδιαφέρουσα παραλλαγή θα ήταν αποτυπωνόταν ανά περίπτωση (κελί) η ένταση της αδυναμίας, ή ο βαθμός προτεραιότητας της παρέμβασης.

/

Πίνακας: Μοντέλο κατανομής ερευνητικά τεκμηριωμένων βασικών αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος

Υποδομών

Λειτουργικών
δαπανών

Συστήματος εποπτείας/
καθοδήγησης

Χρηματοδοτική
στήριξη

Διδακτικών
προσεγγίσεων & μεθόδων

Στοχοθεσίας των
προγραμμάτων σπουδών

Υπηρεσιών/
Εξοπλισμού

Υποδομών

Βασικών δεξιοτήτων

ηλικιακή

ευκαιριών

&
ομάδα

σχολείου

Υπο-ΒΑΘΜΙΔΑ

Ίσων
ανισότητες

ΒΑΘΜΙΔΑ

Συμμετοχής / συγκράτησης

ISCED

Επάρκεια ή/και
αποτελεσματικότητα

Τύπος
λειτουργίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ
από το εκπαιδευτικό σύστημα

/

Βασικές αδυναμίες/θέματα / προβλήματα

Εκπαιδευτικό σύστημα:
Ηλικία μικρότερη
των 4 ετών
ISCED 0

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
εκπαίδευση

4 ετών
5 ετών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ολιγοθέσιες
μονάδες

ISCED 1

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
εκπαίδευση

6-11 ετών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πρωινή
λειτουργίας
Ολοήμερο
σχολείο
Ημερήσιο

ISCED 2

ΚΑΤΩΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
εκπαίδευση

12-14 ετών
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εσπερινό
Ολοήμερο

Δεν προβλέπονται τμήματα ή μονάδες

Ημερήσιο
15-17 ετών
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ISCED 3a

Ολοήμερο

ΑΝΩΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
εκπαίδευση

Δεν προβλέπονται τμήματα ή μονάδες

Ημερήσιο
12-14 ετών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΣ

ISCED 3b

Εσπερινό

Εσπερινό
Ολοήμερο

ISCED 5-6

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
μη τριτοβάθμια
ίδ
ΑΝΩΤΑΤΗ εκπαίδευση

LLL

Δια βίου μάθηση

ISCED 4

περιλαμβάνεται στο σύστημα

μη εποπτευόμενη
βαθμίδα

Δεν προβλέπονται τμήματα ή μονάδες

18-21 ετών
IEK
άνω των
18 ετών
άτυπη
εκπαίδευση

Σχολείαδεύτερης
ευκαιρίας ΣΔΕ

μη-τυπική
εκπαίδευση

Εκπαίδευση
ενηλίκων

ερευνητικά τεκμηριωμένο ζήτημα

ερευνητικά εν μέρει τεκμηριωμένο ζήτημα

ερευνητικά μη-τεκμηριωμένο ζήτημα

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Από τη σύνταξη του συγκεκριμένου πίνακα προκύπτουν οι οριζόντιες και κάθετες συνιστώσες των αδυναμιών του συστήματος. Για παράδειγμα, η χρηματοδοτική στήριξη τόσο των λειτουργικών δαπανών, όσο
και των υποδομών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί διαπιστωμένη αδυναμία του συστή-
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ματος τα χρόνια μετά το 2010. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αδυναμία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με σαφήνεια
στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία κι ακόμα
στα ολιγοθέσια Δημοτικά και αντίστοιχα στα πολυθέσια Δημοτικά σχολεία κ.ο.κ.

Στον επόμενο πίνακα αποτυπώνονται προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής για τεκμηριωμένες αδυναμίες
του συστήματος ανά επιμέρους τύπο σχολείου (ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, εσπερινό Γενικό Λύκειο)
στην αρχή, στη συνέχεια συνολικά στην επιμέρους
βαθμίδα και τελικά στο σύστημα (σε περίπτωση που η
αδυναμία είναι γενικευμένη π.χ. χρηματοδότηση).
Η συμπλήρωση του πίνακα προφανώς είναι ανοικτή
και μάλλον εύκολη. Η δυσκολία του έγκειται στην ευ-

θεία συσχέτιση του με τον πρώτο πίνακα, δηλαδή στον
αν απαντά με πληρότητα και σαφήνεια στην αντιμετώπιση μιας τεκμηριωμένης αδυναμίας του συστήματος/ της βαθμίδας ή του τύπου σχολείου.
Οι αναγραφόμενες στο συγκεκριμένο πίνακα προτάσεις δεν έχουν προκύψει από διαβούλευση, αλλά από
τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που έχουν αποτυπωθεί στις ετήσιες εκθέσεις για την εκπαίδευση που
έχει διαχρονικά δημοσιοποιήσει το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Πίνακας: Υπόδειγμα δόμησης προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής για τεκμηριωμένες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος
ISCED

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ /
επιμέρους ΒΑΘΜΙΔΑ
Βασικές προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής
ή τύπος μονάδας/
λειτουργίας

■

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

ISCED O

■

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ εκπαίδευση

■

Ηλικίαμικρότερη
των 4 ετών

■

Ηλικίας 4 ετών

■

Είναι αναγκαίος ένας σαφής και καλά δομημένος στρατηγικός σχεδιασμός συνολικά του εκπαιδευτικού
συστήματος – από την προσχολική μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση -, που να επικεντρώνεται σε εφικτούς
και μετρήσιμους στόχους, να καθορίζει τεκμηριωμένες προτεραιότητες δράσης, με παράλληλη λειτουργία
μηχανισμών εποπτείας και ενός αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των εισροών και των εκροών του συστήματος.
Η βελτίωση και η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για όλους, ο
εξορθολογισμός των δαπανών του εκπαιδευτικού συστήματος και η βελτίωση της διακυβέρνησης της εκπαίδευσης με την υιοθέτηση κανόνων αξιολόγησης των ακολουθούμενων πολιτικών και διαδικασιών πρέπει να
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του οράματος για την εκπαίδευση.
Η πορεία προς τους στόχους του οράματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί χρόνο, επαρκή χρηματοδότηση υποδομών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, καλά επιμορφωμένο και ενδυναμωμένο ανθρώπινο δυναμικό (διδακτικό και λοιπό διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό), ενώ ένας τεκμηριωμένος και καλά δομημένος στρατηγικός σχεδιασμός έχει σχεδιαστεί, υποστηριχθεί και αξιολογηθεί από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και
συλλογικότητες της εκπαίδευσης σε μια βήμα προς βήμα πορεία επίλυσης των προβλημάτων.
Η παρακολούθηση της συμμετοχής όλων των ηλικιακών ομάδων των μαθητών/-τριών στις μονάδες του
συστήματος θα πρέπει να εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και να αποτυπώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (με
την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων) συμπεριλαμβανομένων και των
ευάλωτων για διαρροή πληθυσμιακών ομάδων (κυρίως των ΡΟΜΑ, των αλλοδαπών, των προσφύγων/ μεταναστών, καθώς και των μαθητών/-τριών με ειδικές ανάγκες), καθώς και των μαθητών/τριών με χαμηλή/οριακή επίδοση, που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Κάθε νεοεισερχόμενος και εξερχόμενος μαθητής/-τρια σε/από επιμέρους βαθμίδα της εκπαίδευσης απογράφεται κατά την εγγραφή/ απόλυσή του ως προς βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς των γονέων/ κηδεμόνων.
Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα πρέπει να σχεδιάζονται σε εθνικό/
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) αλλά θα υλοποιούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Η εμμονή των προγραμμάτων σπουδών του συστήματος να επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στην
ανάπτυξη και ενίσχυση γνωστικών/ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και στην αξιολόγησή τους, αναγνωρίζει και αποτιμά αντίστοιχης κατεύθυνσης παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που διευρύνουν το χάσμα μεταξύ
των μαθητών με υψηλή και χαμηλή επίδοση.
Στο πλαίσιο των αλλαγών για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών του συστήματος θα πρέπει να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή και να αυξηθεί η χρηματοδότηση της λειτουργίας της αφού για χρόνια η λειτουργικότητα της ειδικής
αγωγής είναι σε οριακή κατάσταση.
Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα πρέπει να σχεδιάζονται σε εθνικό/
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) αλλά θα υλοποιούνται σε κάθε σχολική μονάδα.
Τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες και οι λοιπές υποδομές και ο αντίστοιχος εξοπλισμός των μονάδων του συστήματος θα πρέπει να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί. Παρότι η αποτελεσματική χρήση του συγκεκριμένου
εξοπλισμού στην εκπαίδευση παραμένει ακόμη ζητούμενο, υπάρχει έλλειμμα πρακτικής εμπειρίας και επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού για την αξιοποίηση τους σε καθημερινή βάση.
Η ποιότητα και η ανακαίνιση των υποδομών της εκπαίδευσης αποτελεί στα χρόνια της κρίσης μείζον πρόβλημα. Η μέιωση
Η γήρανση του διδακτικού προσωπικού αποτελεί εξίσου σημαντικό και επείγον πρόβλημα της εκπαίδευσης.
Οι μονάδες του δημόσιου τομέα θα πρέπει εκτός από το διδακτικό προσωπικό να διαθέτουν ανάλογο με τον
ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης λοιπό βοηθητικό προσωπικό (διοικητικό και επιστημονικό).

Κατασκευή αυτόνομων δημόσιων μονάδων Προσχολικής εκπαίδευσης (για νήπια ηλικίας 4 & 5 ετών) χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.
Θα πρέπει όλες οι μονάδες Προσχολικής εκπαίδευσης να παρέχουν σχολικά γεύματα (πρωινό, δεκατιανό και
μεσημεριανό) στα νήπια με τη σύμπραξη σχετικών υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού οι μονάδες
του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα δεν διαθέτουν υποδομές παρασκευής και σερβιρίσματος σχολικών γευμάτων.
Η παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων Προσχολικής εκπαίδευσης θα
πρέπει να γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ το παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς και οι προδιαγραφές
λειτουργίας (υποδομών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, διδακτικού και βοηθητικού) θα πρέπει να καθορίζεται από
το Υπουργείο Παιδείας.
Πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτικότητα της φοίτησης και των νηπίων ηλικίας 4-ετών στην Προσχολική
εκπαίδευση.
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ISCED 1
ISCED 2
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λειτουργίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εκπαίδευση
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση
ΚΑΤΩΤΕΡΗ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση

■
■

■
■
■

Ολιγοθέσια
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

■
■

ISCED 3a
ISCED 3b

ΑΝΩΤΕΡΗ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΣ
(αρμοδιότητας ΥΠΕΘ)

■
■
■

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

■
■

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΣ

■

(αρμοδιότητας ΥΠΕΘ)

■
■
■
■
■

■
■

■

■
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Η δημόσια χρηματοδότηση για την τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να καλυφθούν
εκπαιδευτικές ανάγκες κυρίως στις μικρές και πολύ μικρές μονάδες στα νησιά και στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.
Τα προγράμματα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να αναμορφωθούν στην κατεύθυνση
του οράματος του «Νέου σχολείου». Η αναμόρφωση θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ενιαίου στρατηγικού
σχεδιασμού για τις επιμέρους βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Κατώτερη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να διακρίνουν/ καθορίζουν ανά επιμέρους βαθμίδα εκπαίδευσης, ηλικιακή ομάδα, ομάδα μαθημάτων και μαθησιακό αντικείμενο.
Στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές, ή και σε
επίπεδο τοπικής κοινωνίας, διαφοροποιήσεις των παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ των
διαφόρων τύπων σχολικών μονάδων ή πληθυσμιακών ομάδων (ιδιαίτερα εκείνων με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού).
Στην τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να αναληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών στα μαθήματα του σχολείου και στην ιδιαίτερα στην διδασκαλία και πιστοποίηση των ξένων γλωσσών.
Θα πρέπει οι μονάδες ολοήμερης λειτουργίας της τυπικής εκπαίδευσης να παρέχουν σχολικά γεύματα (δεκατιανό και μεσημεριανό) στους μαθητές/-τριες με τη σύμπραξη σχετικών υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης
αφού οι μονάδες του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα δεν διαθέτουν υποδομές παρασκευής και σερβιρίσματος σχολικών γευμάτων.
Στην μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας θα πρέπει να προβλεφθούν σαφή και συγκεκριμένα μέτρα
που θα βοηθούν τις μικρές και πολύ μικρές μονάδες της εκπαίδευσης να παρέχουν αναλογικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Τα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία θα πρέπει να αναγνωρισθούν ως μονάδες πρώτης προτεραιότητας στον
εξοπλισμό τους σε ΤΠΕ και στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του στην διδακτική αξιοποίηση της
συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Θα πρέπει να νομοθετηθεί η υποχρεωτικότητα της φοίτησης στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με
δύο κατευθύνσεις επιλογής (Γενική και Επαγγελματική εκπαίδευση).
Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ολοήμερης λειτουργίας (08:00-16:30) στις μονάδες της Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση να παρέχουν σχολικά γεύματα στους μαθητές/-τριες με
τη σύμπραξη σχετικών υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού οι μονάδες του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα δεν διαθέτουν υποδομές παρασκευής και σερβιρίσματος σχολικών γευμάτων.
Τα προγράμματα σπουδών των δύο κατευθύνσεων της βαθμίδας θα πρέπει να αναθεωρήσουν τους βασικούς
τους στόχους ανά τύπο Λυκείου, τύπο σχολικής μονάδας και ομάδα μαθημάτων και ανά μαθησιακό αντικείμενο.
Στο πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των μαθησιακών αντικειμένων
σε μαθήματα: υποχρεωτικά, κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής με σταδιακή αύξηση των
μαθημάτων επιλογής από την Α στην Γ τάξη.
Το Γενικό Λύκειο θα πρέπει να αναπτύξει αξιόπιστους και τρόπους αποτύπωσης των επιπλέον χαρακτηριστικών, επιλογών πρωτοβουλιών και επιδόσεων που οι υποψήφιοι απόφοιτοι της βαθμίδας συγκεντρώνουν σε
όλη της διάρκεια της φοίτησης τους (διαδικασίες προσωπικού φακέλου (portfolio), επιπλέον ατομικές ή ομαδικές εργασίες κ.α) συμπληρώνουν την εικόνα της επίδοσης που μονοδιάστατα καθορίζει στην ισχύουσα διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τις αξιολογούμενες δυνατότητες του υποψηφίου.
Θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής εκπαίδευσης
δημόσιας και ιδιωτικής. Η ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου της συγκεκριμένης βαθμίδας, αφορά κυρίως στην προαγωγή του ισότιμου, κατ’ αντιστοιχία και συμπληρωματικού της ρόλου ως προς
το Γενικό Λύκειο.
Η διασύνδεση της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα αντίστοιχης ειδικότητας
ιδρύματα θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό της προφίλ.
Τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) θα πρέπει να αναγνωρισθούν ως μονάδες
πρώτης προτεραιότητας στον εξοπλισμό τους σε ΤΠΕ και στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του
στην διδακτική αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Η δημόσια χρηματοδότηση για την Επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες κυρίως στις μικρές μονάδες της περιφέρειας (νησιωτικές περιοχές).
Θα πρέπει να βελτιωθεί η επιστημονική καθοδήγηση ανά μαθησιακό αντικείμενο και η παιδαγωγική υποστήριξη της διδακτικής και εργαστηριακής παρέμβασης στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
Η ανάπτυξη κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων με τη δυνατότητα μαθημάτων επιλογής προϋποθέτουν μονάδες
με επαρκή αριθμό μαθητικού πληθυσμού που στην περιφέρεια της χώρας δεν είναι πάντα εφικτός. Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφουν δαπάνη των νοικοκυριών για φοίτηση των παιδιών της Λυκειακής βαθμίδας
σε άλλη πόλη για λόγους σπουδών. και αντίστοιχα αδυναμία του κράτους να διασφαλίσει μαθητική στέγη
στους μετακινούμενους μαθητές.
Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και κυρίως των επαγγελματικών ενώσεων και συλλογικοτήτων στις διαδικασίες των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά ειδικότητα, στη διαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού και στις διαδικασίες πιστοποίησης των σπουδών πρέπει να είναι αναβαθμισμένος και
καθοριστικός.
Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) βρίσκονται υπό την εποπτεία διαφόρων Υπουργείων. Ωστόσο, το επιστημονικό και κυρίως το παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών που ακολουθούν οι
συγκεκριμένες μονάδες θα πρέπει να ακολουθεί ενιαίο σύστημα αρχών και ιεραρχήσεων που να συνάδει με
τη βαθμίδα προέλευσης, αλλά και κυρίως με την εν δυνάμει βαθμίδα μετάβασης. Το ενιαίο πλαίσιο για την
αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της βαθμίδας είναι σημαντικότερο από την ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων που το απαρτίζουν.
Και το Επαγγελματικό Λύκειο θα πρέπει να αναπτύξει αξιόπιστους τρόπους αποτύπωσης επιπλέον χαρακτηριστικών, επιλογών πρωτοβουλιών και επιδόσεων που οι υποψήφιοι απόφοιτοι της βαθμίδας συγκεντρώνουν
σε όλη της διάρκεια της φοίτησης τους (διαδικασίες προσωπικού φακέλου (portfolio), επιπλέον ατομικές ή
ομαδικές εργασίες κ.α) συμπληρώνουν την εικόνα της επίδοσης που μονοδιάστατα καθορίζει στην ισχύουσα
διαδικασία απόλυσης από τη βαθμίδα τις αξιολογούμενες δυνατότητες του υποψηφίου.
Θα πρέπει να αναγνωριστεί σημαντικός ρόλος στους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα κρίσιμα σημεία (σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και πιστοποίησης) όλων των τύπων και μορφών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ISCED

ISCED 4

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ /
επιμέρους ΒΑΘΜΙΔΑ
Βασικές προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής
ή τύπος μονάδας/
λειτουργίας

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK)

■
■

■

■

Ιδιωτικά
ΚΟΛΛΕΓΙΑ
ISCED 5-6

■
■

ΑΝΩΤΑΤΗ εκπαίδευση

■
■
■
■
■
■
■
■
LLL

■

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

■

άτυπη
εκπαίδευση
μη-τυπική
εκπαίδευση

Η δημόσια δαπάνη για την Επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να κατευθυνθεί και προς τα δημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) τα όποια έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια το μισό μαθητικό τους
πληθυσμό.
Η παρακολούθηση της συμμετοχής των μαθητών/-τριών στην Μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση (ΙΕΚ) θα πρέπει να εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και να αποτυπώνεται από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων) συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων για διαρροή πληθυσμιακών ομάδων (κυρίως των ΡΟΜΑ, των αλλοδαπών, των προσφύγων/ μεταναστών, καθώς και των παιδιών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες), καθώς και των
μαθητών/τριών με χαμηλή επίδοση, που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρη εγκατάλειψη της
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του θεσμού της μαθητείας (καθορισμός της σωστής αλληλοδιαδοχής του
χρόνου στην εργασία και στο σχολείο, εκπαιδευτικό περιεχόμενο της μαθητείας στο χώρο εργασίας, προετοιμασία υποδοχής του χώρους εργασίας για τους εισερχόμενους στη μαθητεία και κυρίως ο μηχανισμός εποπτείας της διαδικασίας και της λειτουργίας του θεσμού) θα πρέπει να βελτιωθεί, αφού η ελληνική αγορά δεν
είναι εξοικειωμένη με το ζήτημα και επομένως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δυσλειτουργιών.
Η ελληνική αγορά δεν διαθέτει σημαντικό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων και μονάδων, αλλά στη συντριπτική
τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις είναι μικρές και πολύ-μικρές (από 1 μέχρι 10 εργαζόμενοι του εργοδότη συμπεριλαμβανομένου). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν διευκολύνει την αναγκαία εποπτεία του θεσμού
της μαθητείας και εγκυμονεί κινδύνους εκμετάλλευσης ή αυτό-προσδιορισμών.
(δεν διατυπώνονται προτάσεις για ερευνητικά μη-τεκμηριωμένα ζητήματα/θέματα)

Με βάση τον αρχικό στρατηγικό και χωροταξικό σχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΘ (20012003) και ταυτόχρονα τις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πραγματοποίησε η ΑΔΙΠ (2008-2014), η οργάνωση και η ενιαία ακαδημαϊκή και ερευνητική
στοχοθεσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξειδικευμένη ανά κατηγορία ιδρύματος, σχολή θα πρέπει να ανασχεδιαστεί στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης.
Η επένδυση στον τομέα της Έρευνας & Καινοτομίας θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να συγκλίνει με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στις περιπτώσεις που ενεργοποιούνται από την κεντρική κυβέρνηση διαδικασίες περιορισμού του αριθμού
των νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας θα πρέπει να καθορίσουν αντίστοιχα επιπλέον κριτήρια πρόσβασης.
Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να σχεδιάσει πολλαπλές διαδρομές πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Το σύστημα θα πρέπει να αντιπαλέψει τη διεύρυνση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών ανισοτήτων που οδηγούν σε διαρροή των φοιτητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να υποστηρίζει με κίνητρα
την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Τα ετήσια δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να μειωθούν, ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να μπορεί να λαμβάνει υποτροφία κάλυψης δαπανών διαβίωσης (needed base) βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετικά χαμηλή γεωγραφική προσβασιμότητα των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας νησιωτικές και ορεινές περιοχές), θα πρέπει
να αναληφθούν δράσεις που να συμβάλλουν στη μείωση των δαπανών φοίτησης για φοιτητές που προέρχονται από περιοχές σε μακρινή απόσταση από την έδρα της οικογένειάς τους.
Θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες να αυξηθεί η εισερχόμενη κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι μονάδες Δια βίου μάθησης των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διατηρήσουν τις
διαύλους επικοινωνίας με τους αποφοίτους των ιδρυμάτων παρέχοντας τους περαιτέρω ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση.
Τα προγράμματα της Δια βίου μάθησης θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές όπου η
τυπική εκπαίδευση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των χαμηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
στην τυπική εκπαίδευση, και ιδιαίτερα όταν στις περιοχές αυτές καταγράφονται παράλληλα χαμηλές τιμές
των κοινωνικο-οικονομικών δεικτών και των βασικών δεξιοτήτων στον ενήλικα πληθυσμό.
Η παρακολούθηση των κοινωνικών/εργασιακών δεικτών ταυτότητας και συμμετοχής των εκπαιδευόμενων
στη Δια βίου μάθηση θα πρέπει να εποπτεύεται συστηματικά από το Υπουργείο Παιδείας και να αποτυπώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων) συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (κυρίως των ΡΟΜΑ, των αλλοδαπών, των προσφύγων/ μεταναστών, καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες).

■

(δεν διατυπώνονται προτάσεις για ερευνητικά μη-τεκμηριωμένα ζητήματα/θέματα)

■

(δεν διατυπώνονται προτάσεις για ερευνητικά μη-τεκμηριωμένα ζητήματα/θέματα)

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Με αφορμή τους παραπάνω πίνακες θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι παρά τις διαχρονικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση ελάχιστα κείμενα έχουν δημοσιοποιηθεί με επαρκή ανάπτυξη της διαμόρφωσης του
στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποίησαν (με χρονοδιάγραμμα, με κοστολόγηση των σταδίων εφαρμογής

του εγχειρήματος και επαρκή τεκμηρίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ή του διαλόγου και των συλλογικών αποφάσεων που ακολούθησαν) σε εθνικό και
κυρίως σε τοπικό επίπεδο.
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Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 36 - 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 – 52 18 700, Φαξ: 210 – 52 18 754
Email: kanep@otenet.gr , Ιστοσελίδα: www.kanep-gsee.gr

