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Executive summary 
τθσ Ζκκεςθσ του ΟΟΣΑ για τθν Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα 

 
 
Θ ελλθνικι κοινωνία αποδίδει υψθλι αξία ςτθν εκπαίδευςθ. Θ ςθμαςία τθσ για τθν 
προςωπικι, κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ –και για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων από 
τθν τρζχουςα κρίςθ – ζγινε πολλαπλϊσ κατανοθτι.  
 
Θ δριμφτατθ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων 8 ετϊν επθρζαςε ςθμαντικά τουσ 
εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ ςε όλα τα επίπεδα: ςυνεχείσ πιζςεισ ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ ςτθν 
εκπαίδευςθ, απουςία του κατάλλθλου αρικμοφ προςλιψεων εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 
(ειδικά των δαςκάλων), χαμθλι χρθματοδότθςθ των υποδομϊν,μετανάςτευςθ ςθμαντικοφ 
αρικμοφ αποφοίτων ΑΕΙ δθμιουργϊντασ ζνα αιςκθτό φαινόμενο «μετανάςτευςθσ 
εγκεφάλων», αφξθςθ αφίξεων μεταναςτϊν και προςφφγων με επιτακτικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ. 
 
Σε αυτό το γεμάτο προκλιςεισ περιβάλλον θ μζςθ επίδοςθ των μακθτϊν, όπωσ αυτι 
αποτυπϊνεται ςτο Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ PISAδιαμορφϊνεται ςε επίπεδα κάτω του μζςου 
όρου των χωρϊν του ΟΟΣΑ. Το 2015, ςχεδόν ζνασ ςτουσ τρεισ Ζλλθνεσ μακθτζσ δεν πζτυχε τθ 
βάςθ ςτθν PISA ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και ςθμείωςε ανάλογεσ επιδόςεισ ςτισ μακθματικζσ 
δεξιότθτεσκαι το γραμματιςμό. Άλλοι δείκτεσ ωςτόςο δείχνουν πιο κετικά ςτοιχεία και 
αποδεικνφουν τθν ικανότθτα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να πετυχαίνει ςε 
τομείσ όπωσ θ ιςότθτα, θ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, και να δίνει υψθλά 
κίνθτρα ςτουσ φοιτθτζσ.  
 
Θ Ελλάδα αναγνϊριςε τθν αναγκαιότθτα βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και μεταρρυκμίςεων οι 
οποίεσ κα αντιμετωπίςουν οριςμζνεσ από τισ βαςικζσ εκπαιδευτικζσ προκλιςεισ. Το 2017, ζνα 
τριετζσ εκπαιδευτικό πλάνο ςκιαγράφθςε κατευκυντιριεσ γραμμζσ και προτάςεισ ςε μία 
ςειρά από πεδία προτεραιότθτασ για το διάςτθμα 2017- 2019. Δράςεισ αναλιφκθκαν ςε 
ςειρά από μζτωπα και ξεκίνθςαν διαδικαςίεσ διαλόγου με βαςικοφσ εκπαιδευτικοφσ 
εταίρουσ.  
 
Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ αναλθφκείςεσ πρωτοβουλίεσ είναι θ υποχρεωτικι διετισ προςχολικι 
εκπαίδευςθ, το ολοιμερο νθπιαγωγείο και δθμοτικό, ο εκςυγχρονιςμόσ των αναλυτικϊν 
προγραμμάτων, θ νζα πρόταςθ για τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ ςτθν πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι νζεσ μορφζσ διοίκθςθσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και ο 
εξορκολογιςμόσ τθσ οργάνωςθσ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, θ προϊκθςθ τθσ 
αυτοαξιολόγθςθσ του ςχολείου και θ αξιολόγθςθ των ανϊτερων ςτελεχϊν που επιβλζπουν 
τουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ. 
 



2│  
 

 

 

Για να ςυνεχίςει τθ μεταρρυκμιςτικι του πορεία, είναι ςθμαντικό το ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα να εςτιάςει ςτθν ενίςχυςθτου περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία και τα 
ΑΕΙ. Το υψθλό ποιοτικά περιεχόμενο ςπουδϊν μπορεί να διαςφαλίςει τθν φπαρξθτων 
αναγκαίων για τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσγνϊςεων και δεξιοτιτωνβάςει των οποίων κα 
ςυνειςφζρουν ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ και μελλοντικι βελτίωςθσ τθσ ηωισ 
ςτθν Ελλάδα. 
 

Ηθτιματα πολιτικϊν 
 
Θ Ελλάδα πλζον ςταδιακά εξζρχεται από μία δεκαετία ςοβαρισ οικονομικισ κρίςθσ. 
Επενδφοντασ ςτθν τρζχουςα μεταρρυκμιςτικι ατηζντα ςτθν εκπαίδευςθ, τα μελλοντικά 
ςχζδια πρζπει να εςτιάςουνςτθν ανάδειξθ των μακθτϊν ςτο επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ. Τα όποια ςχζδια οφείλουν να προτείνουν το μζλλον που θ Ελλάδα οραματίηεται για 
τα παιδιά τθσ. Για να γίνει αυτό το μζλλον εφικτό, είναι ςθμαντικό να εντοπιςτοφν και να 
αντιμετωπιςτοφν τα βαςικά διακυβεφματα ςε επίπεδο πολιτικισ. 
 
 

Διακυβζρνθςθ και χρθματοδότθςθ 
 
Θ ελλθνικι εκπαίδευςθ, όπωσ και άλλοι τομείσ τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ, είναι ενςωματωμζνθ 
ςε μία διοικθτικι πυραμιδωτι δομι. Τα ςχολεία είναι μονάδεσ ενόσ ευρφτερου ςυςτιματοσ. 
Οι «ςχολικζσ μονάδεσ» ζχουν διάςπαρτεσ και διάχυτεσ αρμοδιότθτεσ και χρθματοδοτιςεισ, 
περιοριςμζνθ αυτονομία κακϊσπολλζσ αποφάςεισ και εντολζσ υπαγορεφονται απ’ ζξω.  
 
Θ απουςία ςυγκριτικϊν ποςοτικϊν δεδομζνων όςον αφορά τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ δεν επιτρζπει ακριβι αποτφπωςθ τθσ υποχρθματοδότθςθσ του ςυςτιματοσ. 
Επίςθσ, δεν επιτρζπει τθν ανάδειξθ των προκλιςεων από τισ περιοριςμζνου χρόνου 
προςλιψεισ των  αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που ενίοτε οδθγοφν ςε ανεπάρκειεσ.   
 
 

Εςτιάηοντασ ςτθ μάκθςθ 
 
Υπάρχει εκνικι δζςμευςθ για τθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ ιςότθτασ ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ 
όπωσ επίςθσ και ςτα μακθςιακά αποτελζςματα. Οι τρζχουςεσ προκλιςεισ ςχετίηονται με το 
πϊσ το ςφςτθμα διαχειρίηεται τισ ανιςότθτεσ, με κεςμοφσ όπωσ οι ΗΕΠ, το ολοιμερο ςχολείο 
και θ υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ των προςφφγων.  
 
Όλα τα ολοιμερα ςχολεία αποςκοποφν ειδικότερα ςτο πϊσ κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ και 
τουσ γονείσ τουσ με τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ πρόςφορου ςε πρόςκετθ ςχολικι 
υποςτιριξθ και ςτθν ανάπτυξθ ποικίλων δραςτθριοτιτων. 
 
Γενικότερα, οι τρζχουςεσ μεταρρυκμίςεισ ςτα προγράμματα ςπουδϊν και ςτο Λφκειο 
παρζχουν μία ευκαιρία για τθν ενίςχυςθ των μακθςιακϊν ικανοτιτων όλων των μακθτϊν. Τα 
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τεράςτια διακυβεφματα που ςυνδζονται με τισ Πανελλινιεσ εξετάςεισ για τθν είςοδο ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. Θ «παραπαιδεία» ζχει λάβει τεράςτιεσ 
διαςτάςεισ πουυπονομεφουν το ρόλο του ςχολείου και τθσ μάκθςθσ κακϊσ εςτιάηει 
αποκλειςτικά ςε τεχνικζσ με ςτόχο τα επιτυχι αποτελζςματα ςτισ εξετάςεισ. Επιπλζον, θ 
αυξανόμενθ εξάρτθςθ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από τουσ 
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  
 
 

Μια αναδυόμενθ κουλτοφρα βελτίωςθσ του ςχολείου 
 
Με ζνα ςϊμα εκπαιδευτικϊνςτθν Ελλάδα καλά καταρτιςμζνο και αφοςιωμζνο, το ςχολείο 
μπορεί να βελτιωκεί περαιτζρω με τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν και διευκυντϊν υψθλισ 
ποιότθτασ, τθν ανακεϊρθςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν, τθν καλφτερθ κατανομι 
εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία και τθ ςυνεχι υποςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ του επαγγελματιςμοφ 
τουσ. Μία εμβρυακι κουλτοφρα λογοδοςίασ ωσ μζςου βελτίωςθσ αποτυπϊνεται ςε 
πρωτοβουλίεσ όπωσ θ βάςθ δεδομζνων My School, θ ειςαγωγι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, θ αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και θ κζςπιςθ τθσ ΑΔΙΠΠΔΕ 
(Αρχι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ). 
 
 

Θ υψθλι προςτικζμενθ αξίασ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
 
Θ ελλθνικι κοινωνία αποδίδει μεγάλθ αξία ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, ακόμα και 
πριν τθν οικονομικι κρίςθ, θ επαγγελματικι απορρόφθςθ των αποφοίτων ΑΕΙ ιταν 
χαμθλότερθ από τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Θ ελλθνικι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
γνϊριςε τα τελευταία χρόνια ςαρωτικζσ αλλαγζσ.Ζνα αναπτυςςόμενο ςφςτθμα λογοδοςίασ 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κερδίηει ζδαφοσ.  
 
Υπάρχει αυξανόμενθ ςυναίνεςθ για τθ βζλτιςτθ προςζγγιςθ ϊςτε το ςφςτθμα να υπερβεί 
τουσ καταναγκαςμοφσ που παριγαγε θ οικονομικι κρίςθ. Ο εξαιρετικά λεπτομερισ και 
τεχνικόσ χαρακτιρασ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, μαηί με τισ ςυχνζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ, 
οδιγθςε ςε ζνα εξαιρετικά ςφνκετο τρόπο διακυβζρνθςθσ και χρθματοδότθςθσ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  
 

Συςτάςεισ 
 
Θ ανάλυςθ των πολιτικϊν και των πρακτικϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων με υψθλζσ 
επιδόςεισ ζδειξαν ότι υπάρχουν κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ οι οποίεσ μπορεί να αποτελζςουν 
οδθγό για τισ κυβερνιςεισ: να ζχουν ςαφείσ ςτόχουσ, που είναι κατανοθτζσ ςτο κοινό και να 
ζχουν τθ ςτιριξι του, να επενδφςουν ςτον επαγγελματιςμό των εκπαιδευτικϊν, τθν 
πρόςλθψθ νζων και τθν ανάπτυξθ εξαίρετων δαςκάλων και ςτελεχϊν, να οικοδομιςουν 
δομζσ  και κεςμοφσ υποςτιριξθσ και βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, να διαςφαλίςουν ότι τα 
ςυςτιματα αξιολόγθςθσ παρζχουν αντικειμενικι πλθροφόρθςθ για τα αποτελζςματα και τουσ 
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ςκοποφσ τθσ λογοδοςίασ και τθσ βελτίωςθσ, να εςτιάςουν ςτα επιτεφγματα του κάκε ςχολείου 
χωριςτά, να εςτιάςουν δθλαδι ςτισ μονάδεσ που θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ πραγματϊνεται. 
Οι βελτιϊςεισςε ολόκλθρο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα μποροφν να επζλκουν με ιςχυρι, 
ςυνεκτικι και διαρκι πολιτικι υποςτιριξθ και θγεςία. 
 
Θ Ελλάδα ζχει ειςάγει ζνα αρικμό μεταρρυκμίςεων οι οποίεσ αγγίηουν πολλζσ από τισ 
ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ εκπαίδευςθσ.  Ο ΟΟΣΑ ςυςτινει ότι θ Ελλάδα πρζπει να ςυνεχίςει 
να εςτιάηει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ιςότθτασ ςτο εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα και 
ςτθ μάκθςθ των μακθτϊν και των φοιτθτϊν και προτείνει ςειρά από μζτρα πολιτικισ. 
 
Θ ςφνδεςθ διακυβζρνθςθσ και χρθματοδότθςθσ να εςτιάηει περιςςότερο ςτο ςχολείο 
 
Ο εξορκολογιςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ διακυβζρνθςθσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ 
εκπαίδευςθσ είναι αναγκαία για τθν καλι λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ και των ςχολείων. Για 
τθν ευθμερία του κάκε ςχολείου ξεχωριςτά θ διακυβζρνθςθ και χρθματοδότθςθ πρζπει να 
ςυνδζονται. Αυτό απαιτεί ςυγκρότθςθ ενόσ οράματοσ για τθν εκπαίδευςθ που κα είναι 
εξολοκλιρου προςανατολιςμζνο ςτο μζλλον, ςαφι εικόνα για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ, 
ανάπτυξθ και υποςτιριξθ των οργάνων που ςυγκροτοφν το ςχολείο, απόδοςθ ςτα ςχολεία 
μιασ διακριτισ ταυτότθτασ και δικϊν τουσ δυνατοτιτων. Απαιτεί επίςθστθ δθμιουργία 
ςϊματοσ μόνιμων εκπαιδευτικϊν το οποίο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ ιςχυρϊν 
εκπαιδευτικϊν κεςμϊν και να παρζχει εκπαίδευςθ υψθλοφ επιπζδου ςτουσ μακθτζσ τουσ. 
 
 

Στιριξθ τθσ μάκθςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ 
 
Θ προςιλωςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν ιςότθτα μπορεί να εξιςορροπθκεί ενιςχφοντασ τισ 
προςπάκειεσ διατιρθςθσ και βελτίωςθστθσ ιςότθτασ και τθσ ποιότθτασ ςε όλα τα επίπεδα και 
εςτιάηοντασ ταυτόχρονα ςτουσ λιγότερο ευνοθμζνουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι υψθλότερεσ 
επιδόςεισ όλωντωνμακθτϊνμποροφν να επιτευχκοφν με τθν αφξθςθ των προςδοκιϊν, με τθν 
προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσςε μελλοντικά επιτεφγματα μζςω τθσ τρζχουςασ 
μεταρρφκμιςθσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων, με τθ μείωςθ του ειδικοφ βάρουσ των 
Πανελλθνίων εξετάςεων και μζςω τθσ επανεξζταςθσ των επιπτϊςεων τθσ παραπαιδείασ ςτο 
δθμόςιο ςχολείο. Ταυτόχρονα, είναι ςθμαντικό να ςυνεχίςει θ χϊρα να δίνει βάροσ ςε 
ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτουσ μακθτζσπου προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
και ςτα μθ προνομιοφχα ςχολεία.   
 

 
Στιριξθ ςτθ βελτίωςθ του ςχολείου 

 
Θ Ελλάδα διακζτει ζνα αφοςιωμζνο ςϊμα εκπαιδευτικϊν με μζτριεσ επιδόςεισ. Υπάρχει 
ανάγκθ για ζνα περιβάλλον εντόσ του οποίου μπορεί να βελτιϊνεται το ςχολείο. Το 
περιβάλλον αυτό απαιτεί: βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ διαχείριςθσ των εργαηομζνων όςον 
αφορά τθν κατανομι τουσ, ςτιριξθ των ατομικϊν και ςυλλογικϊν διαδικαςιϊν  
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επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν και των διευκυντϊν, ςυγκρότθςθ μιασ 
ςτρατθγικισ αξιολόγθςθσ για τθ λογοδοςία και τθ βελτίωςθ των ςχολείων. Επιπλζον, 
αναγκαίοι όροι για τθν επιτυχία των ςτόχων αυτϊν είναι θ ανάπτυξθ πρακτικϊν εργαλείων και 
διαδικαςιϊν για τθν αξιολόγθςθ των ςχολείων και των διευκυντϊν όπωσ επίςθσ ζγκυρεσ και 
αξιόπιςτεσ αξιολογιςεισ των μακθτϊν. 
 
 

Διαςφάλιςθ προχποκζςεων για μια αποτελεςματικι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
 
Οι Ζλλθνεσ απόφοιτοι ΑΕΙ ζχουν υψθλά ποςοςτά πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
αλλά ςθμειϊνουν χαμθλότερεσ επιδόςεισ ςτο γραμματιςμό, τισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ και 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε ςφγκριςθ με τουσ αποφοίτουσ άλλων χωρϊν που ςυμμετζχουν 
ςτθ διεκνι ζρευνα Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 
του ΟΟΣΑ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να επενδφςει θ χϊρα ςτισ προχποκζςεισ που κα 
ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικότθτα, και τθν επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ και επιδόςεων  ςτθν 
Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
 
Μία πτυχι που μπορεί να τεκεί ωσ ςτόχοσ αφορά τθ βελτίωςθ τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τόςο ωσ ςφνολο όςο και των επιμζρουσ κεςμϊν τθσ. Χρειάηεται 

μία προοδευτικι προςζγγιςθ μεγαλφτερθσ αυτονομίασ των κεςμϊν, ςφνδεςθσ του 

ςυςτιματοσ χρθματοδότθςθσ με τθν κυβερνθτικι ςτρατθγικι για τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και εξιςορρόπθςθ τθσ μεγαλφτερθσ αυτονομίασ καιτθσ αφξθςθσ τθσ λογοδοςίασ.     


