
ΟΟΣΑ	2015,	η	Εκπαίδευση	με	Μία	Ματιά.		

Ανάλυση	της	Εκπαιδευτικής	Διεθνούς.	

Εισαγωγή	

1. Παρόλο	που	η	Εκπαίδευση	με	Μία	Ματιά	(ΕΜΜ)	δεν	περιέχει	καμία	καινούργια	έρευνα	του	ΟΟΣΑ,	
αποτελεί	ωστόσο	μια	σημαντική	ανάλυση	των	δεδομένων	που	ήδη	υπάρχουν.	Η	ΕΜΜ	αποτελείται	
από	 ποσοτικά	 δεδομένα	 που	 συγκεντρώθηκαν	 από	 τις	 εκπαιδευτικές	 δομές	 του	 ΟΟΣΑ,	
χρησιμοποιώντας	 	 τους	 	 δείκτες	 του	 ΟΟΣΑ	 για	 τα	 εκπαιδευτικά	 συστήματα,	 καθώς	 επίσης	 και	
ποιοτικά	 δεδομένα	 από	 το	 διεθνές	 πρόγραμμα	 αξιολόγησης	 μαθητών	 (PISA),	 το	 πρόγραμμα	
διεθνούς	 αξιολόγησης	 των	 δεξιοτήτων	 των	 ενηλίκων	 (PIAAC),καθώς	 και	 από	 τη	 διεθνή	 έρευνα	
Διδασκαλίας	και	Μάθησης	(TALIS).	Αυτή	η	ετήσια	αναφορά	αναλύει	και	παρουσιάζει	τόσο	ποιοτικά	
όσο	και	ποσοτικά	δεδομένα	που	αφορούν	μια	σειρά	θεμάτων.	

Ανάλυση	της	Εκπαιδευτικής	Διεθνούς	(ΕΙ)	

2. Εξάγονται	 κάποια	 συμπεράσματα	 στην	 ΕΜΜ	 2015	 που	 είναι	 καινούργια	 ή	 που	 για	 πρώτη	 φορά	
διατυπώνονται	με	τόσο	αιχμηρό	τρόπο.	Η	συνοπτική	περίληψη	της	ΕΜΜ	στις	σελ.	17-28	αποτελεί	
μια	χρήσιμη	σύνοψη	αυτών	των	ευρημάτων.	

ΟΟΣΑ:...	υπάρχουν	περισσότερες	ευκαιρίες	στην	αγορά	εργασίας	και	υψηλότερες	αποδοχές	για	τους	
ενήλικες	με	μεταπτυχιακό	τίτλο	σπουδών	από	ότι	για	αυτούς	με	πτυχίο.	Αυτή	είναι	η	πρώτη	φορά	
που	ο	ΟΟΣΑ	αναγνωρίζει	ότι	τίτλοι	σπουδών	ανώτατης	εκπαίδευσης	σε	επίπεδο	πτυχίου	παν/μίου	
δεν	 οδηγούν	 απαραίτητα	 σε	 υψηλές	 θέσεις	 απασχόλησης	 και	 υψηλές	 αποδοχές.	 Αντίθετα,	 τα	
πανεπιστημιακά	πτυχία	είναι	ένα	λιθαράκι	σε	αυτή	την	κατεύθυνση.	Μια	τέτοια	δήλωση	πρέπει	να	
ισχυροποιήσει	τα	επιχειρήματα	των	εκπαιδευτικών	μας	ενώσεων	που	τάσσονται	κατά	των	υψηλών	
διδάκτρων	και	κατά	της	κατάργηση	της	οικονομικής	ενίσχυσης	στους	προπτυχιακούς	φοιτητές.		

3. ΟΟΣΑ:	...	οι	γυναίκες	συνεχίζουν	να	είναι	λιγότερες	σε	ορισμένους	τομείς	της	εκπαίδευσης		όπως	οι	
φυσικές	επιστήμες,	η	τεχνολογία,	η	μηχανική	και	τα	μαθηματικά.	
Aυτό	το	στοιχείο	έρχεται	να	ανακόψει	οποιονδήποτε	εφησυχασμό	ότι	οι	νέες	κοπέλες	έχουν	πετύχει	
πραγματική	ισότητα	σε	ότι	αφορά	τις	εκπαιδευτικές	ευκαιρίες	που	τους	παρέχονται.	Έχουμε	ακόμη	
πολύ	δρόμο	να	διανύσουμε	για	την	ισότητα	των	φύλων	σε	όλα	τα	αντικείμενα	μάθησης.	

4. 	ΟΟΣΑ:	...	ο	τομέας	της	εκπαίδευσης	είχε	μια	αργοπορημένη	αντίδραση	στην	παγκόσμια	οικονομική	
κρίση	 του	 2008...μεταξύ	 του	 2010-2012	 οι	 δημόσιες	 δαπάνες	 για	 τα	 εκπαιδευτικά	 ιδρύματα	
μειώθηκαν	σε	ποσοστό	μεγαλύτερο	του	1/3	των	χωρών.	
Αυτά	 είναι	 καινούργια	 στοιχεία	 από	 τον	 ΟΟΣΑ.	 Προηγούμενα,	 αναφερόταν	 στις	 δαπάνες	 για	 την	
παιδεία	λέγοντας	ότι	 είναι	σχετικά	προστατευμένες.	Αυτή	η	αναφορά	 του	ΟΟΣΑ	πρέπει	 να	δώσει	
καινούργια	ώθηση	σε	εκστρατείες	για	την	προστασία	και	την	ενίσχυση	των	δημόσιων	δαπανών	για	
την	παιδεία.	

5. ΟΟΣΑ:	 ...Στα	 χρόνια	 που	 ακολούθησαν	 την	 κρίση,	 παρόλο	 που	 κάποιες	 χώρες	 είδαν	 μια	 μικρή	
ανάκαμψη,	οι	μισθοί	των	εκπαιδευτικών	πάγωσαν	ή	μειώθηκαν	...αυτές	οι	τάσεις	δεν	έκαναν	κάτι	
για	 να	 μειώσουν	 τη	 διαφορά	 στις	 αποδοχές	 μεταξύ	 εκπαιδευτικών	 και	 άλλων	 εργαζόμενων	 με	
παρόμοια	προσόντα.	 ..αυτοί	οι	μη	ανταγωνιστικοί	μισθοί	θα	δυσχεράνουν	ακόμη	περισσότερο	την	
προσέλκυση	των	καλύτερων	υποψηφίων	στο	επάγγελμα	του	εκπαιδευτικού.	
Η	ποιοτική	ανάλυση	του	ΟΟΣΑ	των	δεδομένων	PISA	και	TALIS	καθιστά	σαφές	ότι	υπάρχει	μεγάλη	
συσχέτιση	μεταξύ	των	εκπαιδευτικών	συστημάτων	με	μεγάλη	απόδοση	και	των	υψηλών	αποδοχών	
των	εκπαιδευτικών.	Ουσιαστικά,	ο	ΟΟΣΑ	κρούει	των	κώδωνα	του	κινδύνου	ότι	οι	μειούμενοι	μισθοί	
των	 εκπαιδευτικών	 πρόκειται	 να	 υπονομεύσουν	 την	 ποιότητα	 στην	 εκπαίδευση.	 Οι	 μισθοί/	



αποζημίωση	των	εκπαιδευτικών	δεν	είναι	συγκρίσιμοι	σε	πολλές	χώρες	του	ΟΟΣΑ	με	τους	μισθούς	
σε	άλλα	παρεμφερή	επαγγέλματα.	Υποψήφιοι	εκπαιδευτικοί	πηγαίνουν	αλλού.	Αυτό	αποτελεί		ένα	
πολύ	 δυνατό	 επιχείρημα	 που	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιήσουν	 οι	 εκπαιδευτικές	 ενώσεις	 στις	
εκστρατείες	τους	για	τους	μισθούς/	την	αποζημίωση	των	εκπαιδευτικών.	

6. ΟΟΣΑ:	 ...Περικοπές	 στη	 χρηματοδότηση	 μπορούν	 να	 θέσουν	 σε	 κίνδυνο	 την	 επαγγελματική	
επιμόρφωση	των	εκπαιδευτικών.	
	
Το	TALIS	λέει	ξεκάθαρα	το	πόσο	ζωτικής	σημασίας	είναι	η	ποιοτική	επαγγελματική	επιμόρφωση	για	
την	 υψηλή	 ποιότητα	 στη	 διδασκαλία.	 Η	 πάγια	 θέση	 πολλών	 κυβερνήσεων	 είναι	 η	 περικοπή	 της	
χρηματοδότησης	για	την	επιμόρφωση	των	εκπαιδευτικών,	η	οποία	προβάλλει	ως	η	πρώτη	επιλογή	
χωρίς	 κόστος.	 Ο	 ΟΟΣΑ	 δείχνει	 τα	 στοιχεία	 ότι,	 στην	 πραγματικότητα,	 αυτή	 η	 επιλογή	 προκαλεί	
τεράστια	ζημιά	στην	ποιότητα	της	εκπαίδευσης.		

7. ΟΟΣΑ:...	 Ένας	 στους	 πέντε	 νέους	 ανθρώπους	 ηλικίας	 20-24	 ετών	 δεν	 έχει	 	 απασχόληση	 και	 	 ούτε	
βρίσκεται	σε	κάποιο	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	ή	κατάρτισης.		
	
Αυτή	 η	 στατιστική	 δείχνει	 ένα	 φοβερά	 μεγάλο	 αριθμό	 νέων	 ανθρώπων	 ανέργων	 και	 χωρίς	
κατάρτιση.	 Δείχνει	 πως	 οι	 νέοι	 άνθρωποι	 πλήττονται	 από	 τις	 φοβερές	 συνέπειες	 της	 λιτότητας.	
Επίσης	καμουφλάρει	τα	αποκαρδιωτικά	στοιχεία	ότι	σε	πολλές	χώρες	το	ποσοστό	αυτό	είναι	πολύ	
μεγαλύτερο.	Πρέπει	να	αποτελέσει	ένα	αφυπνιστικό	καμπανάκι	για	όλες	τις	χώρες	ώστε	να	δώσουν	
δραστική	 ώθηση	 στην	 εκμάθηση	 δεξιοτήτων	 και	 να	 παράσχουν	 επιπρόσθετη	 στήριξη	 στη	
βιομηχανία	προκειμένου	να	δίνει	εργασία	σε	περισσότερους	νέους	ανθρώπους.		

8. ΟΟΣΑ:...Οι	 	 τάξεις	 με	 περισσότερα	 παιδιά	 συσχετίζονται	 με	 	 μειωμένο	 χρόνο	 για	 διδασκαλία	 και	
μάθηση	και	με	περισσότερο	χρόνο	που	αφιερώνεται	για	την	τήρηση	της	ησυχίας	στην	τάξη.					

Αυτό	αποτελεί	μια	μεγάλη	αλλαγή	στη	θέση	 του	ΟΟΣΑ.	 Στο	παρελθόν,	ο	ΟΟΣΑ	 ισχυριζόταν	ότι	οι	
πόροι	που	διατίθενται	στις	προσπάθειες	μείωσης	του	αριθμού	των	παιδιών	στην	τάξη	είναι	χάσιμο	
χρόνου	και	ότι	αυτοί	οι	πόροι	θα	ήταν	καλύτερα	να	διατεθούν	στους	μισθούς	των	εκπαιδευτικών.	Η	
ΕΙ	συστηματικά	επισήμαινε	ότι	αυτό	ήταν	ένα	λανθασμένο	αντεπιχείρημα.	Πράγματι,	μια	πρόσφατη	
ανάλυση	 δεδομένων	 από	 το	 TALIS,	 που	 είχε	 αναθέσει	 η	 ΕΙ	 στην	 Linda	 Darling	 Hammond	
επιβεβαίωσε	 ότι	 οι	 μεγαλύτερες	 σε	 αριθμό	 παιδιών	 τάξεις	 συσχετίζονται	 με	 ελλείψεις	
εκπαιδευτικών.	Οι	εκπαιδευτικές	ενώσεις	χαιρετίζουν	αυτά	τα	στοιχεία	τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	
χρησιμοποιηθούν	στις	εκστρατείες	τους	για	τη	μείωση	των	μαθητών	στην	τάξη.	

9. ΟΟΣΑ:	...Το	διδακτικό	δυναμικό	στις	χώρες	του	ΟΟΣΑ	γηράσκει	...	
	
Εάν	οι	χώρες	του	ΟΟΣΑ	δεν	επενδύσουν	εκ	νέου	στη	δημόσια	εκπαίδευση,	τότε	μακροπρόθεσμα	θα	
υπάρξει	 μεγάλη	 πτώση	 στην	 ποιότητα	 των	 εκπαιδευτικών	 συστημάτων.	 	 H	 γήρανση	 του	
εκπαιδευτικού	δυναμικού	καταδεικνύει	τις		καταστροφικές	επιπτώσεις	της	υποχρηματοδότησης	της	
εκπαίδευσης	σε	συνδυασμό	με	τα	στοιχεία	που	προκύπτουν	ότι	η	εκπαίδευση	δεν	είναι	ελκυστική	
σε	πολλούς	εξειδικευμένους,	με	υψηλά	προσόντα	και	με	ενδιαφέρον	νέους	ανθρώπους.	 Για	άλλη	
μια	φορά,		αυτά	είναι	πολύτιμα	στοιχεία	τεκμηρίωσης	για	τις	εκπαιδευτικές	ενώσεις	που	μπορούν	
να	χρησιμοποιηθούν	στις	εκστρατείες	τους	για	την	αύξηση	των	δαπανών	για	την	εκπαίδευση.		
	
Πρόσθετη	σημείωση:	

10. Σε	 πολλές	 χώρες	 ο	 μεγαλύτερος	 αριθμός	 παιδιών	 στις	 τάξεις	 εξοικονομεί	 περισσότερο	 χρόνο	 για	
δραστηριότητες	επαγγελματικής	επιμόρφωσης,	δεν	συμβαίνει	αυτό	όμως	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο.	
	


