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1. Βασικοί δείκτες
Ελλάδα

Μέσος όρος ΕΕ

2014

2017

2014

2017

9.0%

6.0%

11.2%

10.6%

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

37.2%

43.7%

37.9%

39.9%

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
(από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης)

76.3%

13

79.8%

16

94.2%

13

95.5%

16

22.6%

12

27.3%

15

17.8%

12

19.7%

15

35.7%

12

35.8%

15

22.1%

12

22.2%

15

25.5%

12

32.7%

15

16.6%

12

20.6%

15

Σημεία αναφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 2020
Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 1824 ετών)

Ανάγνωση
Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με
Μαθηματικά
χαμηλές επιδόσεις σε:
Φυσικές επιστήμες
Ποσοστό απασχόλησης πρόσφατων
αποφοίτων βάσει επιπέδου
εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε
(ηλικίας 20-34 ετών που έχουν
ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3
έτη πριν από το έτος αναφοράς)

ISC ED 3-8 (σύνολο)

44.3%

52.0%

76.0%

80.2%

Συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση
(ηλικίας 25-64 ετών)

ISC ED 0-8 (σύνολο)

3.2%

4.5%

10.8%

10.9%

Πτυχιούχοι με πτυχίο από το εξωτερικό
(ISC ED 5-8)

:

11.1%

16

:

3.1%

16

Πτυχιούχοι με ακαδημαϊκές μονάδες
από το εξωτερικό (ISC ED 5-8)

:

2.2%

16

:

7.6%

16

4.3%

4.3%

16

4.9%

4.7%

16

:

:

15

€6 494

d

:

15

:

:

15

€7 741

d

:

15

:

:

15

€11 187

d

:

15

7.3%

5.4%

10.4%

9.6%

Μαθησιακή κινητικότητα

Άλλοι συναφείς δείκτες
Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση
ως ποσοστό του ΑΕΠ
Επενδύσεις στην εκπαίδευση

ISC ED 1-2
Δαπάνες για δημόσια και
ιδιωτικά ιδρύματα ανά
ISC ED 3-4
σπουδαστή σε ευρώ ΜΑΔ
ISC ED 5-8

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα
την εκπαίδευση και κατάρτιση
(ηλικίας 18-24 ετών)

Γηγενείς
Γεννημένοι στο εξωτερικό

27.8%

16.9%

20.2%

19.4%

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

Γηγενείς

41.3%

47.1%

38.6%

40.6%

8.4%

11.9%

34.3%

36.3%

ISC ED 3-4

38.8%

44.8%

70.7%

74.1%

ISC ED 5-8

47.4%

55.8%

80.5%

84.9%

Ποσοστό απασχόλησης πρόσφατων
αποφοίτων βάσει επιπέδου
εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε
(ηλικίας 20-34 ετών που έχουν
ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3
έτη πριν από το έτος αναφοράς)

Γεννημένοι στο εξωτερικό

Πηγές: Eurostat (βλ. τμήμα 10 για περισσότερες λεπτομέρειες)· ΟΟΣΑ (PISA).
Σημειώσεις: τα στοιχεία αναφέρονται σε σταθμισμένους μέσους όρους της ΕΕ, που καλύπτουν διαφορετικούς αριθμούς κρατών
μελών ανάλογα με την πηγή; d = ο ορισμός διαφέρει, 12 = 2012, 13 = 2013, 15 = 2015, 16 = 2016.
Όσον αφορά την κινητικότητα αποφοίτων με πιστωτικές μονάδες, ο μέσος όρος της ΕΕ υπολογίζεται από τη ΓΔ EAC στις
διαθέσιμες χώρες. Όσον αφορά την κινητικότητα αποφοίτων με πτυχίο, ο μέσος όρος της ΕΕ υπολογίζεται από το JRC με βάση
δεδομένα της Eurostat και του ΟΟΣΑ.
Περαιτέρω λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό τμήμα του Τόμου 1 (ec.europa.eu/education/monitor).

Εικόνα 1. Θέση σε σχέση με τις υψηλότερες (εξωτερικός δακτύλιος) και τις χαμηλότερες
επιδόσεις (κέντρο)
Ά τομα που εγκαταλείπουν
πρόωρα την εκπαίδευση
και κατάρτιση

Χαμηλές επιδόσεις στις
θετικές επιστήμες

Ο λοκλήρωση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Π οσοστό απασχόλησης
πρόσφ ατα
αποφ οιτησάντων

Χαμηλές επιδόσεις στα
μαθηματικά

Χαμηλές επιδόσεις στην
ανάγνωση

Συμμετοχή ενηλίκων στη
μάθηση

Π ροσχολική εκπαίδευση
και φ ροντίδα
Ε λλάδα

Στόχος E E

Μ έσος όρος Ε Ε

Πηγή: DG Education and Culture calculations, based on data from Eurostat (LFS 2017, UOE 2016) and OECD (PISA 2015)
(Υπολογισμοί της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με βάση τα στοιχεία της Eurostat (LFS 2017, UOE 2016) και του ΟΟΣΑ (PISA
2015)). Σημείωση: όλες οι βαθμολογίες ορίζονται μεταξύ ενός μέγιστου (οι υψηλότερες επιδόσεις που αντιπροσωπεύονται από
τον εξωτερικό δακτύλιο) και ένα ελάχιστο (οι χαμηλότερες επιδόσεις που αντιπροσωπεύονται από το κέντρο του σχήματος).
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2. Κύρια σημεία


Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι χαμηλή. Η στενότερη παρακολούθηση των
δαπανών θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.



Η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση θα επεκταθεί. Η οικονομικά προσιτή φροντίδα για
παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών παραμένει σπάνια, και έχει σαν αποτέλεσμα την όσο και
χαμηλότερη συμμετοχή και την αύξηση της εξάρτησης από την άτυπη φροντίδα παιδιών.



Η αγωγή του πολίτη καλύπτεται επαρκώς στη γενική εκπαίδευση αλλά λιγότερο στην
επαγγελματική εκπαίδευση.



Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί περαιτέρω και
βρίσκεται αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρά τις βελτιώσεις, τα
άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν τη χαμηλότερη απασχολησιμότητα στην ΕΕ, μαζί με την υψηλότερη
υπερειδίκευση στις θέσεις απασχόλησής τους.



Η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενισχύθηκε από το διευρυμένο
σύστημα μαθητείας, ενώ η εκπαίδευση ενηλίκων παραμένει ανεπαρκής, ιδιαίτερα η
κατάρτιση των εργαζομένων στις εταιρείες.

3. Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Σε ποσοστό 4,3 % του ΑΕΠ
το 2016, οι δαπάνες εκπαίδευσης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2015 και κάτω από τον
μέσο όρο της ΕΕ (4,7 %). Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αυξήθηκαν κάπως σε πραγματικούς όρους,
αντανακλώντας την αύξηση του ΑΕΠ. Από το 2010, οι περικοπές ήταν αναλογικά υψηλότερες στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, σε μικρότερο βαθμό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ιδιωτικές δαπάνες, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ένα
τρίτο των συνολικών δαπανών για την εκπαίδευση, μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ 2013 και 2015 για
τα βιβλία, τα χαρτικά είδη και άλλα σχολικά είδη, καθώς και για την ιδιωτική παιδική φροντίδα. Οι
δαπάνες για φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα παραμένουν υψηλές, ενώ οι δαπάνες για
σπουδές στο εξωτερικό αυξήθηκαν σημαντικά (31,7 %) (ΚΑΝΕΠ, 2018). Σύμφωνα με τη Eurostat,
το 89 % των ελληνικών νοικοκυριών, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, ανέφερε ότι
αντιμετωπίζει δυσκολίες πληρωμής για την επίσημη εκπαίδευση1.
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι μη αποτελεσματικές. Οι συνολικές δαπάνες για την
εκπαίδευση, οι οποίες επηρεάστηκαν σοβαρά από την οικονομική κρίση, είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
Φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την
κατανομή των διοικητικών καθηκόντων για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων
(ΟΟΣΑ 2018). Η συστηματική συλλογή δεδομένων και οι ενοποιημένοι προϋπολογισμοί θα
καταστήσουν αποτελεσματικότερη την παρακολούθηση των δαπανών (ΟΟΣΑ, 2018). Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος, η ελληνική στατιστική αρχή ΕΛΣΤΑΤ υπέγραψε συμφωνία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων2.

4. Αγωγή του πολίτη
Η αγωγή του πολίτη αποτελεί μέρος της γενικής εκπαίδευσης αλλά είναι λιγότερο παρούσα
στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η αγωγή του πολίτη ενσωματώνεται σε μια σειρά μαθημάτων
όπως οι κοινωνικές επιστήμες, οι γλώσσες και η λογοτεχνία, η ηθική/η θρησκευτική και η φυσική
αγωγή στην πρωτοβάθμια και τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί επίσης ένα ξεχωριστό
μάθημα στην πρωτοβάθμια, στην κατώτερη και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καταλαμβάνοντας σημαντικό χρόνο στο σχολικό πρόγραμμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018α).
Επιπλέον, καλύπτεται κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί
σχεδιάζουν τα δικά τους προγράμματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου
Παιδείας. Στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ), η αγωγή του πολίτη
1
2

Η δημοσίευση του 2018 αναφέρεται σε δεδομένα από το 2016.
Εφεξής το Υπουργείο Παιδείας.
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διδάσκεται σε πολύ μικρότερο βαθμό τόσο ως ενσωματωμένο όσο και ως ξεχωριστό περιεχόμενο
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018α).
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στόχων. Η συναισθηματική νοημοσύνη
καλλιεργείται κυρίως μέσω της επικοινωνίας και της ακρόασης. Η υπευθυνότητα και η αυτονομία
υπογραμμίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η κριτική σκέψη καλλιεργείται στην αρχική
ΕΕΚ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018α). Πολλοί περισσότεροι Έλληνες μαθητές σε σχέση με τους
συνομηλίκους τους στις χώρες του ΟΟΣΑ πιστεύουν ότι οι καθηγητές τους τούς δίνουν την ευκαιρία
να εκφραστούν (ΟΟΣΑ, 2017). Ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών και θρησκειών αποτελεί επίσης
μέρος του προγράμματος σπουδών στην αγωγή του πολίτη, ενώ η ανάπτυξη μιας συλλογικής
ταυτότητας καλύπτεται κυρίως στο μάθημα της θρησκευτικής εκπαίδευσης.
Ο ρόλος και η μορφή της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο σχολείο βρίσκεται υπό συζήτηση.
Αφού το Ελληνικό Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών σχετικά
με τη διδασκαλία των θρησκευτικών τον Απρίλιο του 2018, ακολούθησε δημόσια συζήτηση σχετικά
με τον ρόλο της εκκλησίας στην εκπαίδευση. Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ότι θα πρέπει να
αναπτυχθεί μια εθνική και θρησκευτική συνείδηση και αναγνωρίζει τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ως
την κύρια θρησκεία.

5. Εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης
Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου περιορίστηκε περαιτέρω. Στο 6 % το 2017, το ποσοστό
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ήταν πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,6 %).
Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του πολύ χαμηλού ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου στις ελληνικές πόλεις (3,8 %) και του υψηλότερου ποσοστού στις αγροτικές περιοχές
(11,2 %)3.
Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC) παραμένει χαμηλότερη σε
σχέση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Το 2016, το 79,8 % των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών
συμμετείχε στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα ενώ την ίδια στιγμή ο μέσος όρος στην ΕΕ
ήταν 95,3 %. Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για παιδιά ηλικίας κάτω των
3 ετών μειώθηκε περαιτέρω από τα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα και ανέρχεται στο 8,9 % (2016),
αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (32,9 %), καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις χώρες με την
υψηλότερη εξάρτηση από την ανεπίσημη φροντίδα (ΟΟΣΑ, 2017β). Το 2017, περίπου 40 000 παιδιά
από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος δεν έλαβαν δελτία συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα (EETAA, 2017α, β), γεγονός που υποδηλώνει σημαντικό χάσμα μεταξύ ζήτησης και
προσφοράς τόσο εντός όσο και εκτός της ομάδας που είναι επιλέξιμη για επιδοτήσεις. Προκειμένου
να περιοριστεί το χάσμα, οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση από την
κυβέρνηση για τη δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων για την προσχολική εκπαίδευση και τη
φροντίδα (EETAA, 2018).
Η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση θα ισχύει ένα έτος πιο κάτω. Η υποχρεωτική
εγγραφή παιδιών ηλικίας 4 ετών στο νηπιαγωγείο εισάγεται σταδιακά από το 2018/2019 ώστε να
εφαρμοστεί σε όλους τους δήμους μετά από τριετή περίοδο προσαρμογής. Μένει να εξακριβωθεί ο
τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει η υλοποίηση, λόγω της έλλειψης θέσεων στην προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα.
Η εκπαίδευση των προσφύγων γίνεται αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού
συστήματος. Το 2017 άνοιξαν 23 νηπιαγωγεία σε κέντρα προσφύγων, μεταξύ άλλων στα νησιά της
Λέσβου, της Κω, του Σάμου, της Χίου και της Λέρου. Αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί
εργάστηκαν ως συντονιστές της εκπαίδευσης των προσφύγων σε όλα τα μεγάλα κέντρα φιλοξενίας
προσφύγων και παρακολούθησαν τη σχολική φοίτηση των παιδιών σε οικιστικές γειτονιές. Οι τάξεις
υποδοχής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέτρεψαν σε 5 291 παιδιά
να παρακολουθήσουν κανονικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017/2018, ενώ τα
προπαρασκευαστικά απογευματινά μαθήματα προσέφεραν σχολική φοίτηση σε 2 025 ακόμη παιδιά.
Δύο νέες προπαρασκευαστικές απογευματινές τάξεις για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
δημιουργήθηκαν στη Λέσβο. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας για την ένταξη των προσφύγων στο
Υπουργείου Παιδείας αναβαθμίστηκε σε ανεξάρτητο τμήμα. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές αυτές
3

Στοιχεία της Eurostat.
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προσπάθειες, η πρόκληση παραμένει ουσιαστική και μακροπρόθεσμη, ιδίως στα νησιά όπου τα
περισσότερα παιδιά πρόσφυγες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση4.
Από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης λείπει μια γενική στρατηγική για την
εκπαίδευση. Μια έρευνα μεταξύ 1 248 εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων από όλα τα
εκπαιδευτικά επίπεδα που διενεργήθηκε την άνοιξη του 2018 έδειξε ότι η έλλειψη συνολικού
στρατηγικού σχεδιασμού θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος (71 %), ακολουθούμενη από την υποχρηματοδότηση (66 %) και την έλλειψη
αξιολόγησης (44 %) (Global Link, 2018). Επιπλέον, το 76 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιολογούνται, ενώ οι απόψεις σχετικά με το αν τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης θα πρέπει να συνδέονται με τη μισθολογική εξέλιξη διίστανται (45 % υπέρ έναντι 48 %
κατά). Ενώ ορισμένα ζητήματα συνδέονται σαφώς με την οικονομική κρίση, όπως οι ελλιπείς
υποδομές (92 %) ή οι ακυρώσεις μαθημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού (78 %), άλλα είναι
διαρθρωτικά, όπως η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση στις τάξεις (80 %) και η υπερφόρτωση του
διδακτικού περιεχομένου (66 %).
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί επωμίζονται ένα μεγάλο μέρος της σχολικής εκπαίδευσης.
Οι μη μόνιμοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 14 % του συλλογικού
αριθμού των εκπαιδευτικών5 (ΟΟΣΑ, 2018), εξακολουθούν να είναι υπερβολικά πολλοί στα ελληνικά
σχολεία. Οι συμβάσεις τους, οι οποίες περιορίζονται στη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν
ανανεώνονται για το ίδιο σχολείο, υπονομεύουν τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της δουλείας που
γίνεται στο σχολείο και εμποδίζουν την επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική ζωή των εν λόγω
εκπαιδευτικών. Παρά το επισφαλές καθεστώς, το 2018 περισσότεροι από 120 000 υποψήφιοι
υπέβαλαν αίτηση για τις περίπου 20 000 διαθέσιμες θέσεις για το σχολικό έτος 2018/2019. Οι
μεταρρυθμιστικές επιλογές για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που παρουσίασε ο ΟΟΣΑ στην
πρόσφατη επισκόπηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: (i) τη δημιουργία ειδικού
καθεστώτος απασχόλησης που προσφέρει σταθερή αλλά όχι μόνιμη απασχόληση, ή (ii) την επέκταση
της εισαγωγικής περιόδου ένταξης και την προσθήκη περιόδου απασχόλησης με συμβόλαιο
ορισμένου χρόνου πριν από τη λήψη της ιδιότητας του δημόσιου υπαλλήλου (ΟΟΣΑ, 2018).
Η ειδική αγωγή αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην
Ελλάδα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να περιοριστούν στο επίπεδο χαμηλότερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης απ’ ότι ο μέσος όρος της ΕΕ (42,8 % έναντι 34,8 %). Αν και το ποσοστό συμμετοχής
των ατόμων με ειδικές ανάγκες περιορίζεται στην ηλικία άνω των 16 ετών σε ολόκληρη την Ευρώπη,
αυτή η τάση είναι σημαντικά ισχυρότερη στην Ελλάδα, όπου μόνο το 14,9 % αποφοιτά από την
ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3-4) έναντι του μέσου όρου
21,3 % στην ΕΕ (ΚΑΝΕΠ, 2018). Το 2017/2018, από τους 75 680 μαθητές που αναγνωρίστηκαν
επισήμως ως μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι περισσότεροι συμπεριλήφθηκαν στα κανονικά σχολεία,
ενώ μόνο 10 883 μαθητές τοποθετήθηκαν σε ειδικά σχολεία. Στον νόμο 4547/2018 προβλέπεται η
σύσταση νέων Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με περισσότερο προσωπικό.
Αναμένεται ότι θα μειώσουν τις τρέχουσες μακρές περιόδους αναμονής - έως και 3 έτη - για τη
διάγνωση αναγκών, που αφήνουν πολλά παιδιά χωρίς έγκαιρη θεραπευτική και/ή μαθησιακή
υποστήριξη. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής έχουν συμβάσεις
αναπληρωτή, οπότε δεν υπάρχει συνέχεια στην υποστήριξη, η οποία είναι καίριας σημασίας για τη
συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα.
Πλαίσιο 1: Αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και μαθητές
Ο νόμος 4521/2018 περιορίζει τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων στις απολυτήριες
εξετάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 12 σε 4 (νέα ελληνικά, μαθηματικά, ιστορία και
βιολογία) από το 2019. Για τα υπόλοιπα μαθήματα, η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική βαθμολογία. Ο νόμος εισάγει επίσης δημιουργικές
εργασίες (projects) σε διάφορα μαθήματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αλλαγές
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να σταματήσει
αυτή να είναι απλά και μόνο προετοιμασία για το πανεπιστήμιο. Επιπλέον, προβλέπεται η
σημαντική διεύρυνση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - συμπεριλαμβανομένης
4
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Από τον εκτιμώμενο αριθμό των 58 000 μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων που βρίσκονται σήμερα στην
Ελλάδα, 38 % ή 22 000 είναι παιδιά (UNHCR, 2018).
Το σχολικό έτος 2015/16.
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της ΕΕΚ - στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Τέλος, συγχωνεύονται αρκετές ειδικότητες των
εκπαιδευτικών, περιορίζοντας τον συνολικό αριθμό τους από 164 σε 89.
Ο νόμος 4547/2018 αναδιοργανώνει τις δομές στήριξης στα σχολεία και εισάγει την
υποχρεωτική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης (όπως περιφερειακών διευθυντών
εκπαίδευσης, διευθυντών κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας, διευθυντών σχολείων) και την
αυτοαξιολόγηση των σχολείων. Οι υπάρχοντες, αλλά μερικώς διασκορπισμένοι και/ή άλληλοεπικαλυπτόμενοι πόροι, θα κατανεμηθούν ορθότερα με λιγότερους φορείς, οι οποίοι θα παρέχουν
στήριξη στα σχολεία σε τομείς όπως η παιδαγωγική, η υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών και
κατάρτισης και οι διαγνώσεις για μαθησιακή υποστήριξη. Στο νέο σύστημα υποστήριξης, οι
σχολικοί σύμβουλοι απομακρύνονται από την πρώτη γραμμή στα σχολεία και τον ρόλο τους
αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί συντονιστές τοποθετημένοι σε κέντρα. Παράλληλα, τα σχολεία
αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία με την αυτοαξιολόγηση. Τα μέτρα αξιολόγησης
που εισήχθησαν για τα στελέχη της εκπαίδευσης αποτελούν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της
μεγαλύτερης λογοδοσίας, η οποία απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα (Δημητρόπουλος, Κιντή, 2017). Ωστόσο, ο νόμος καταργεί την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών (η οποία στην πράξη είχε παγώσει από το 2014), σε αντίθεση προς τη σύσταση του
ΟΟΣΑ για ένα συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα συνδέεται με
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους (ΟΟΣΑ, 2018).
Περισσότερο από το ήμισυ του ελληνικού πληθυσμού δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές
δεξιότητες. Στο 46 % το 2017, το ποσοστό των Ελλήνων που ανέφεραν ότι διαθέτουν τουλάχιστον
βασικές ψηφιακές δεξιότητες δεν έχει προχωρήσει από το 2016, κατατάσσοντας τη χώρα στην 25η
θέση στην ΕΕ. Η Ελλάδα διαθέτει τον μικρότερο αριθμό ειδικών των ΤΠΕ (1,4 %6) στην ΕΕ-28 παρά
την αναμενόμενη ανάγκη για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στις αγορές εργασίας της ΕΕ
(Cedefop, 2016). Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), υποδομές πληροφορικής έχουν
παρασχεθεί σε πολλά σχολεία, ωστόσο η ψηφιακή εκπαίδευση εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς
ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών. Όσον αφορά τις θετικές επιστήμες, ένα εντυπωσιακό
ποσοστό ύψους 50 % των μαθητών ηλικίας 15 ετών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι δαπανούν
ελάχιστο ή καθόλου χρόνο για πρακτικά πειράματα στο εργαστήριο (ΟΟΣΑ, 2016).
Εικόνα 2. Άτομα με βασικές ή μέτριες ψηφιακές δεξιότητες, ανά ηλικιακή ομάδα (2017)
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Πηγή: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) (2017).
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Από τον εργαζόμενο πληθυσμό.
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6. Εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης
Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί περαιτέρω. Στο
43,7 % το 2017, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (39,9 %) και από
τον εθνικό στόχο (40 %). Τούτο αντικατοπτρίζει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις (8,8 ποσοστιαίες
μονάδες) στην ΕΕ7 κατά τα τελευταία 5 έτη. Η οικονομική κρίση, η οποία μπορεί να έχει προκαλέσει
την παράταση της παραμονής των παιδιών στην εκπαίδευση, μπορεί να εξηγήσει μόνο εν μέρει την
αύξηση. Η ταχύτερη επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε γύρω στις αρχές
της νέας χιλιετίας και οι δημογραφικές αλλαγές οδήγησαν στη μείωση της ηλικιακής ομάδας. Εντός
της Ελλάδας, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάμεσα
σε διάφορες περιφέρειες, που κυμαίνονται από το 50 % στην Αττική (η οποία περιλαμβάνει την
Αθήνα) έως το 25 % στο νότιο Αιγαίο. Οι σπουδαστές που είναι γεννημένοι στο εξωτερικό είναι πολύ
λιγότερο πιθανό να αποκτήσουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απ’ ό,τι οι γηγενείς σπουδαστές
(11,9 % έναντι 47, 1%), αυτό είναι το μεγαλύτερο χάσμα στην ΕΕ.
Τα ποσοστά απασχόλησης των νέων πτυχιούχων αυξήθηκαν περαιτέρω, αλλά
εξακολουθούν να είναι τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Λόγω της αρχόμενης οικονομικής ανάκαμψης,
η εύρεση θέσης εργασίας στην Ελλάδα έχει καταστεί λιγότερο δύσκολη για τους νέους αποφοίτους.
Για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8), τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν
κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2014-2017, και ανήλθαν στο 55,8 % το 2017, αλλά
και πάλι ηταν πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (84,9 %). Μεταξύ των αποφοίτων μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 44,8 % απασχολούνταν το 2017 έναντι του 74,1 %
στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων κατά τα τελευταία 3 έτη.
Οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων είναι οι υψηλότερες στην ΕΕ. Στο 43,3 % το 2016, το μερίδιο
των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν το υψηλότερο απ’ όλες τις χώρες στην ΕΕ (μέσος όρος της
ΕΕ: 26 %) (Cedefop), 2018). Η γεωργική παραγωγή, το λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες και η κρατική
διοίκηση αποτελούν τους τέσσερις κύριους τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ οι περισσότερες
νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στον τομέα της εστίασης μεταξύ του 2014 και του 2017
(Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, 2018). Ενώ το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον εξηγεί εν μέρει
τον υψηλό βαθμό αναντιστοιχιών, υπάρχει επίσης ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων δεσμών μεταξύ
των αναγκών της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης. Τούτο περιλαμβάνει την υπαρξη
αποτελεσματικης προβλέψησ δεξιοτήτων που θα αξιοποιείται κα θα αντανακλάται στα προγράμματα
σπουδών ΕΕΚ και πανεπιστημίων (ΟΟΣΑ, 2017α). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι κυριότερες
προκλήσεις περιλαμβάνουν: την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ· τον επαναπροσανατολισμό
από την προετοιμασία των αποφοίτων για τον δημόσιο τομέα προς τον ιδιωτικό τομέα· και την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων (IOBE, 2018).
Οι προτιμήσεις σπουδών των Ελλήνων σπουδαστών μοιάζουν με εκείνες των Ευρωπαίων
συνομηλίκων τους. Οι περισσότεροι σπουδαστές αποφοίτησαν με πρώτο πτυχίο στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση, τη νομική ή τη μηχανική (19 %), εν συνεχεία, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές
επιστήμες (15 %) και τις φυσικές επιστήμες (7 % το 20168). Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, οι
περισσότεροι τίτλοι απονέμονται στον τομέα των επιχειρήσεων, της διοίκησης και της νομικής
(28,9 %) παρά σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί και στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ. Το 10,2 % των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών απονέμεται στις
φυσικές επιστήμες, ενώ ο μέσος όρος είναι 7,1 % στην ΕΕ. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής σε
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται στο 8,1 %, το χαμηλότερο στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2018γ). Σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών, με ποσοστό συμμετοχής 3,5 %9 (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2018γ), το μερίδιο των πτυχιούχων φυσικών επιστημών που ανέρχεται στο 11 %
κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ (26 %)10, ενώ οι περισσότεροι τίτλοι διδακτορικών
σπουδών (26,5 %) απονέμονται στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας.

7
8
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Την οποία υπερβαίνει μόνο η Αυστρία, όπου η αύξηση οφείλεται στη στατιστική αναταξινόμηση.
Η καλύτερες επιδόσεις σημειώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με 17 %, ακολουθούμενο από τη Γαλλία (10 %) και τη
Γερμανία (6 %) (στοιχεία της Eurostat 2016).
Δεδομένα 2014/2015.
Προηγείται από τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, με τη Γαλλία στο 44,5 % και την Ισπανία στο 32 % να καταλαμβάνουν τις
πρώτες θέσεις.
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Εικόνα 3. Κατανομή των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανά
προσανατολισμό προγράμματος (2016)
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Πηγή: Eurostat. Επιγραμμικός κωδικός δεδομένων: educ_uoe_grad02.

Το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται. Η πρόθεση του Υπουργείου
Παιδείας να αναβαθμίσει τα τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ) τα οποία επικεντρώνονται στις
εφαρμοσμένες επιστήμες, την τεχνολογία και τις τέχνες, σε πανεπιστήμια συνεπάγεται πολλές
συγχωνεύσεις ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η ΑΔΙΠ, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έχει επισημάνει την ανάγκη για ένα στρατηγικό σχέδιο και μια
ολοκληρωμένη εκ των προτέρων αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της εν λόγω μεταρρύθμισης.
Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2018 με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και
Πειραιά. Από το 2019/2020 το ΤΕΙ Ηπείρου θα γίνει μέρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώ τα ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συγχωνευτούν με το Ελληνικό
Διεθνές Πανεπιστήμιο.
Η ισχυρή κινητικότητα προς το εξωτερικό συνεχίζεται. Με περισσότερους από 30 000
σπουδαστές να έχουν εγγραφεί σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος
2014/2015, η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά την κινητικότητα στο
εξωτερικό, σε απόλυτους αριθμούς μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2018γ). Η συγκεκριμένη κινητικότητα των σπουδαστών χρηματοδοτείται κυρίως ιδιωτικά,
δεδομένου ότι οι υποτροφίες και τα δάνεια δεν επεκτείνονται σε σπουδές στο εξωτερικό με εξαίρεση
την περιορισμένη κινητικότητα πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο αναγνωρισμένων προγραμμάτων
βραχυπρόθεσμης κινητικότητας όπως το Erasmus+ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018γ).
Οι πόροι είναι ανεπαρκείς στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά την Κροατία, η
Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη αναλογία καθηγητών/σπουδαστών στην ΕΕ, με έναν
καθηγητή να διδάσκει 44 μαθητές (μέσος όρος της ΕΕ: 1 προς 15). Η καθαρή έλλειψη καθηγητών
από το 2010 λόγω μη αντικατάστασης των συνταξιούχων εκτιμάται σε ποσοστό περίπου 30 %. Το
ποσοστό του ακαδημαϊκού προσωπικού κάτω των 35 ετών που ανέρχεται στο 3,3 % είναι το
χαμηλότερο στην ΕΕ, ενώ πάνω από το 50 % είναι άνω των 50 ετών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018γ).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αύξηση 4 000 θέσεων
εισακτέων (76 692 θέσεις συνολικά) σε σχέση με το 2017, καθώς και 34 εκατ. ευρώ πρόσθετης
χρηματοδότησης. 1 500 νέοι ερευνητές θα προσληφθούν ως διδακτικό προσωπικό από το
ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ. Αναμένεται να διδάξουν έως τρία
μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία. Ωστόσο, η θετική επίδραση στην
αναλογία σπουδαστών-καθηγητών μπορεί να αντισταθμιστεί από την ολοένα αυξανόμενη έλλειψη
χώρου σε πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ).
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Η βία στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Σύμφωνα
με δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 358 βίαια επεισόδια σημειώθηκαν από το 2011 έως
2017 σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων παρεμπόδιση των
δραστηριοτήτων, παράνομη είσοδος, απειλές, επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών. Η έκθεση, η
οποία βασίζεται σε άρθρα έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν καταλήγει σε κάποιο
συμπέρασμα σχετικά με τις συνέπειες της κατάργησης του «πανεπιστημιακού ασύλου» (το οποίο
επιτρέπει την παρουσία αστυνομιών αρχών στα πανεπιστήμια κατόπιν άδειας της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου) το 2011 και την επανεισαγωγή του τον Αύγουστο του 2017. Ενώ τα βίαια επεισόδια
αυξήθηκαν έντονα το 2012, οι αριθμοί μειώθηκαν στη συνέχεια, ειδικά τα τελευταία κατά 3 έτη που
καλύπτονται από τη μελέτη. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας συνέστησε μια ειδική «Επιτροπή για τη
μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης». Οι προτάσεις της επιτροπής
δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018.

7. Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την ΕΕΚ έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά η διασφάλιση της
ελκυστικότητας του τομέα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Το ποσοστό των σπουδαστών
(στο επίπεδο ISCED 3) της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ παραμένει σταθερά γύρω στο 30 %, αλλά
είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (47,3 %). Το ποσοστό απασχόλησης των νέων
αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παραμένει πολύ χαμηλότερο από το μέσο
όρο της ΕΕ (76,6 %) και πολύ χαμηλότερο από το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα
(56,2 %), παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε στο 40,7 % το 2016. Κοινά πλαίσια ποιότητας για τις
μαθητείες και για τα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
θεσπίστηκαν το 2017. Επιπλέον, δύο φορείς υποστηρίζουν το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο,
συγκεκριμένα: (i) το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το
οποίο παρέχει συμβουλές και επιστημονικές οδηγίες για τη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για την
αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας, και (ii) η νέα Εθνική Επιτροπή για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων του
πλαισίου.
Η Ελλάδα συνέχισε να διευρύνει το σύστημα μαθητείας. Ένα προαιρετικό τέταρτο έτος
μαθητείας για αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης εισήχθη με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Μετά από ένα πιλοτικό στάδιο, η εν λόγω
προαιρετική επιλογή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017 για 1 200 μαθητευόμενους στον δημόσιο και
στον ιδιωτικό τομέα σε επτά ειδικότητες. Εννέα επιπλέον ειδικότητες προστέθηκαν τον Οκτώβριο του
2017 για τον δεύτερο κύκλο, στις οποίες συμμετείχαν 3 450 μαθητευόμενοι. Το συγκεκριμένο
εννεάμηνο πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση στα προσόντα του επιπέδου 5 του ΕΠΕΠ. Για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισάγονται πέντε νέες ειδικότητες. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα διπλό
σχήμα στην ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ στις επαγγελματικές του
σχολές, με περισσότερους από 6 000 μαθητευόμενους το 2017.
Πλαίσιο 2: Υποστήριξη του ΕΚΤ για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΕΚ
Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (τα «ΕΠΑΛ» είναι σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης) που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, έχει ως στόχο την
αποτελεσματικότερη παροχή ΕΕΚ και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, προσφέρει παιδαγωγική υποστήριξη στα
σχολεία για τη βελτίωση των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και αριθμητικής των μαθητών, καθώς
και ψυχολογική στήριξη για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο σχολείο. Το πρόγραμμα
εφαρμόζεται πιλοτικά επί του παρόντος σε εννέα ΕΠΑΛ και αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα
ιδρύματα αυτού του είδους (περίπου 400) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019. Έχει διατεθεί
συνολικός προϋπολογισμός 26,3 εκατ. EUR για τετραετή περίοδο εφαρμογής.
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/mia_nea_arxi_gia_ta_epal.pdf
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8. Προώθηση της εκπαίδευση των ενηλίκων
Παρά την ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, η συμμετοχή των ενηλίκων στη
μάθηση παραμένει πολύ χαμηλή. Με ποσοστό 4,5 % το 2017, η συμμετοχή των ενηλίκων στη
μάθηση ήταν πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,9 %). Σύμφωνα με την Έρευνα για τη
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, το 2015, το 21,7 % των ελληνικών εταιρειών προσέφερε
επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους του (μέσος όρος της ΕΕ: 72,6 %) και μόνο το 18,5 %
των εργαζομένων συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκπαίδευση (μέσος όρος ΕΕ: 40,8 %), αποτελώντας
το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες θεωρούν τις δεξιότητες
εξυπηρέτησης πελατών και την ομαδική εργασία ως τις πιο σημαντικές για την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Για την αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου ψηφιακών
δεξιοτήτων (βλ. Τμήμα 5), η Ελλάδα θεσπίζει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης νέων
ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, 74 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σε
ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των δήμων παρέχουν ευκαιρίες
εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες.
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Παράρτημα I: Πηγές βασικών δεικτών

Δείκτης

Επιγραμμικός κωδικός δεδομένων της
Eurostat

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την
κατάρτιση

edat_lfse_14 + edat_lfse_02

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

edat_lfse_03 + edat_lfs_9912

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

educ_uoe_enra10

Χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις
φυσικές επιστήμες

ΟΟΣΑ (PISA)

Ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων

edat_lfse_24

Συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση

trng_lfse_03

Δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ

gov_10a_exp
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χώρο εργασίας
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>>

Σπουδές στο
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*
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Υποχρεωτική επαγγελματική εμπειρία + η διάρκειά της
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