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Η εκπαίδευζη με μια μαηιά 2008: Δείκηες ηου ΟΟΣΑ
Περίληψη στα ελληνικά



«Ζ Δθπαίδεπζε κε κηα Μαηηά» είλαη ε εηήζηα έθδνζε δηεζλψο ζπγθξίζηκσλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε απφ ηνλ ΟΟΑ.



Ζ έθδνζε ηνπ 2008 παξαθνινπζεί ηε ζπλερηδφκελε επέθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο
πνπ ζπληέιεζε ζηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ νη νπνίνη θνηηνχλ ζην παλεπηζηήκην
ζην 57%.



Καζψο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα αληεπεμέξζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο
αλάπηπμεο, νη δηεζλείο ζπγθξίζεηο ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο
παξαηήξεζεο ππφ ην πξίζκα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη κε επηηπρία ζε άιια κέξε
ηνπ θφζκνπ.
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Δύζκολες επιλογές ή δύζκολοι καιροί: ταράζζονηας βιώζιμες
ζηραηηγικές επένδσζης ζηην επέκηαζη ηων εκπαιδεσηικών
ζσζηημάηων
Οη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά
ηνπο ζπζηήκαηα θαη επηζπκνχλ λα απμεζεί ηφζν ην κέγεζνο φζν θαη ε
πνηφηεηά ηνπο. Ωζηφζν, νη δεκφζηνη πξνυπνινγηζκνί βξίζθνληαη
αληηκέησπνη κε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο θαη ε εθπαίδεπζε παξακέλεη
θπξίσο δεκφζην έξγν. Καηάθεξε, ινηπφλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
εθπαίδεπζεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ
ελψπηφλ ηεο θαη, αλ λαη, ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη λα ην θάλεη ζην
κέιινλ;
Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εδψ θαη
δεθαεηίεο ζπλερίδεηαη, θαη κάιηζηα κε ξπζκφ πνπ ππεξβαίλεη πνιιέο
πξνγελέζηεξεο πξνβιέςεηο. Καζψο ε νινθιήξσζε ηεο ιπθεηαθήο
εθπαίδεπζεο είλαη ζρεδφλ θαζνιηθή ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ, ε
κεγαιχηεξε πξφζθαηε αχμεζε ζπληειέζηεθε ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Δείκηης A3). Δλψ ην 1995 ην 37% ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ επέιεγε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ
επηπέδνπ, ζήκεξα ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 57% θαηά κέζν φξν ζηηο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Δείκηης A2). Δίλαη πάληα δχζθνιν λα πξνβιεθζεί
ην κέιινλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνγελέζηεξεο ηάζεηο. Θα ζπλερηζηεί ε
επέθηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απηφλ ηνλ ηαρχ ξπζκφ
σζνχκελε απφ ηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα αλζξψπηλν
δπλακηθφ πςειήο θαηάξηηζεο; Ή ζα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ηα ζρεηηθά
θέξδε ζα κεησζνχλ; ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πνηνο ζα κπνξνχζε λα
πξνβιέςεη φηη ζηα ηέιε ηνπ αηψλα ε νινθιήξσζε ηεο ιπθεηαθήο
εθπαίδεπζεο ζα ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ
(Δείκηης C2); Έηζη, είλαη εμίζνπ δχζθνιν λα πξνβιεθζεί πνηα ζα είλαη
ε εμέιημε ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο έσο ηα ηέιε ηνπ 21νπ αηψλα.

Διάγραμμα A1.3 Πιεζπζκφο
πνπ έρεη νινθιεξψζεη
ηνπιάρηζηνλ ηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (2006)

Δίλαη πάλησο ζαθέο φηη, πξνο ην παξφλ, ηα θίλεηξα γηα ηελ
απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξακέλνπλ
ηζρπξά είηε κε ηε κνξθή πςειφηεξσλ απνδνρψλ, είηε κε ηε κνξθή
θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο (Δείκηες A8, A9 και A10).
Δπηπιένλ, ε δήηεζε άξηζηα θαηαξηηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά (Δείκηης A1).
Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνπιάρηζηνλ
ηελ πνηφηεηα ζα δεκηνπξγήζεη αλαπφθεπθηα πηέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε
ή ηελ αχμεζε ησλ ζεκεξηλψλ επηπέδσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη γηα ηε
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σα
ηειεπηαία ρξφληα ηα επίπεδα ησλ δαπαλψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηφζν
ζε απφιπηνπο φξνπο, φζν θαη αλαινγηθά ζην δεκφζην πξνππνινγηζκφ.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο απμήζεθε ζε φιεο ηηο
ρψξεο ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ηνπ 2000-
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2005 θαηά 19% (Δείκηης B3). Έσο ην 2005 νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ
δηέζεηαλ ην 6,1% ηνπ νηθείνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε, εθ ηνπ
νπνίνπ ην 86% πξνεξρφηαλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, θαη φιεο εθηφο απφ
7 απφ ηηο 28 ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ δαπαλνχζαλ ηνπιάρηζηνλ 5%
(Δείκηης B2). Μηα άιιε εκθαλήο έλδεημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ
ρσξψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απφ ην 1995 έσο ην 2005 νη δεκφζηεο
δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε απμήζεθαλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ κηα
εθαηνζηηαία κνλάδα σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ
(απφ 11,9% ζε 13,2% ην 2005). Ζ άλνδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ
ζπληειέζηεθε κε ηνλ ίδην ηνπιάρηζηνλ ξπζκφ κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο
ζε άιινπο ηνκείο ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ εθηφο απφ ηε Γαιιία, ηελ
Διβεηία, ηνλ Καλαδά, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνξηνγαιία (Δείκηης
B4).
Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε αλαδεηήζεθαλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ
θάιπςε ηεο ηαρείαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπνπδαζηψλ (ηδηαίηεξα
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ πνπ ρνξεγνχληαλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Δείκηης B3).
Μνινλφηη ην 86% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα
πξνέξρεηαη απφ ην δεκφζην ηνκέα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο,
νη ηδησηηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ γξεγνξφηεξα απφ ηηο δεκφζηεο θαηά
ηελ πεληαεηία 1995-2005 ζε ζρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ εμεηαδνκέλσλ
ρσξψλ. ε κεξηθέο ρψξεο ην πςειφ κεξίδην ηεο ηδησηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζέηεη
ππφ ακθηζβήηεζε ηελ άπνςε φηη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη
πξσηίζησο επζχλε ηνπ θξάηνπο. Άιισζηε, ε άπνςε απηή
αληηθαζίζηαηαη βαζκηαία απφ ηελ αληίιεςε φηη, δεδνκέλσλ ησλ θνηλψλ
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νθειψλ πνπ απνθέξεη ε εθπαίδεπζε, ην
θφζηνο θαη ε επζχλε γηα ηελ παξνρή ηεο ζα πξέπεη επίζεο λα
επηκεξίδεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ σθεινχληαη άκεζα απφ απηήλ θαη ηεο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα (δειαδή λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο θαζψο θαη
θπβεξλήζεηο), ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(Δείκηης B3).
Μνινλφηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ
εθπαίδεπζε αληηθαηνπηξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηνπο θεηηλνχο δείθηεο,
παξακέλεη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη ζπκβάδηζαλ
κε ηηο δεκνγξαθηθέο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ
θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Οη δείκηες B1 και B2 δείρλνπλ φηη νη
εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε απμήζεθαλ γξεγνξφηεξα απ’ φ,ηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
ζε φιεο ηηο ρψξεο θαηά ηελ πεληαεηία 1995-2005, θη αθφκε
γξεγνξφηεξα απ’ φ,ηη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηα
δχν ηξίηα απηψλ ησλ ρσξψλ. Μεηαμχ ηνπ 2000-2005 νη δαπάλεο αλά
καζεηή ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
απμήζεθαλ πην αξγά θαηά κέζν φξν απ’ φ,ηη θαηά ηελ πεληαεηία 19952000. Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε αχμεζε θαηά 30% ή πεξηζζφηεξν ζε
νθηψ ρψξεο κέιε θαη ρψξεο εηαίξνπο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηε δεχηεξε
πεξίνδν (Δείκηες B1 και B2). Καηά ζπλέπεηα, νη δηαζέζηκνη πφξνη αλά
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καζεηή ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Δπηπιένλ, ζε 23
απφ ηηο 30 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην κέγεζνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ
ειηθίαο 5-14 εηψλ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά ηα επφκελα δέθα ρξφληα
(Δείκηης A11, «Η Εκπαίδεσζη με μια Μαηιά 2006»), γεγνλφο πνπ
ππνδεηθλχεη φηη νη πφξνη αλά καζεηή ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη,
εάλ ην ζπλνιηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην παξακείλεη ζηαζεξφ,
παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.
Όκσο, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Καηά ηε δεθαεηία 1995-2005 νη δαπάλεο αλά ζπνπδαζηή
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπξξηθλψζεθαλ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, θαζψο νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη δελ θαηάθεξαλ λα
ζπκβαδίζνπλ κε ηελ αχμεζε ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ. Δάλ νη
αξηζκνί ησλ ζπνπδαζηψλ ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, θαη δεδνκέλνπ
φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ αλακέλεηαη λα
αζθήζεη επηπιένλ πηέζεηο ζηηο ρψξεο φπνπ νη αιινδαπνί θνηηεηέο δελ
θαηαβάιινπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, πηζαλφλ
ρσξίο επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ε ηάζε κείσζεο ησλ δαπαλψλ αλά
κνλάδα κπνξεί αθφκα θαη λα επηηαρπλζεί (Δείκηης C3). Ζ ζπλέρηζε
ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ ζα κπνξνχζε επίζεο λα δηεπξχλεη ηηο δηαθνξέο
ζηα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν 2005 νη δαπάλεο
αλά θνηηεηή πνηθίιαλ κε ζπληειεζηή πνπ θπκαηλφηαλ απφ έλα 1 έσο 7,
απφ 3.421 δνιάξηα ΖΠΑ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία έσο πάλσ απφ
20.000 δνιάξηα ΖΠΑ ζηελ Διβεηία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
(Δείκηης B1).
Οη πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπξφζζεησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ είλαη σο εθ ηνχηνπ ζαθείο, ηνπιάρηζηνλ
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δληνχηνηο, είλαη εμίζνπ ζαθέο φηη απηή
θαζεαπηή ε αχμεζε ησλ ρξεκάησλ δε ζα είλαη επαξθήο. Θα πξέπεη
επίζεο λα απμεζεί ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΟΑ εμέηαζε ην
εξψηεκα απηφ, θαη ππνινγίδεη φηη θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ
ΟΟΑ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο καζεζηαθήο απφδνζεο
θαηά 22% δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα ζεκεξηλά επίπεδα πφξσλ
(Δείκηης B7, «Η Εκπαίδεσζη με μια Μαηιά 2007»). Σνχην
ππνδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο έρεη ήδε ζπκβεί ζε άιινπο
ηνκείο, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο
αληαπνδνηηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ην πξφγξακκα PISA
θαηέδεημαλ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
ζηε καζεζηαθή απφδνζε είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κέηξηα,
γεγνλφο ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη ηα ρξήκαηα είλαη απαξαίηεηε αιιά
φρη επαξθήο πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ πςειήο πνηφηεηαο.
Ζ θεηηλή έθδνζε ηεο έθζεζεο «Ζ Δθπαίδεπζε κε κηα Μαηηά»

Διάγραμμα B1.7 Μεηαβνιέο
ζηνπο αξηζκνχο ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη κεηαβνιέο
ζηηο δαπάλεο γηα ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλά
ζπνπδαζηή, αλά εθπαηδεπηηθή
βαζκίδα (2000, 2005)

Διάγραμμα B3.1 Μεξίδην ησλ
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κειεηά πεξαηηέξσ ην ζέκα απηφ (Δείκηης B7) δηεξεπλψληαο ηηο
επηινγέο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ρψξεο θαηά ηελ
επέλδπζε ησλ νηθείσλ πφξσλ, ζπλεθηηκψληαο ηηο ψξεο πνπ πεξλνχλ νη
καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ θνηηνχλ ζην
ζρνιείν, ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, ην
κέγεζνο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ (πξνζεγγηζηηθφ κέηξν) θαη ηνπο κηζζνχο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δείκηες C4, D1, D2, D3 και D4). Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα παξεκθεξή επίπεδα δαπαλψλ ησλ
ρσξψλ κπνξεί λα ζπγθαιχπηνπλ κηα πνηθηιία αληίζεησλ επηινγψλ
πνιηηηθήο ζηελ ιπθεηαθή εθπαίδεπζε. Σνχην εμεγεί σο έλα βαζκφ γηαηί
ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ δαπαλάηαη ζπλνιηθά ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ δελ είλαη απιή. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ Κνξέα θαη ην Λνπμεκβνχξγν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο
αλά καζεηή (σο πνζνζηφ ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ γηα ηελ εμνκάιπλζε
ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζην εζληθφ εηζφδεκα ησλ ρσξψλ απηψλ)
ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (15,5% θαη 15,2%
αληίζηνηρα έλαληη 10,9% ηνπ κέζνπ φξνπ). Δληνχηνηο, ελψ ε Κνξέα
δηαζέηεη ηνπο πφξνπο ζηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθά πςειψλ κηζζψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηίκεκα ηηο ζρεηηθά κεγάιεο ζρνιηθέο ηάμεηο, ζην
Λνπμεκβνχξγν ην πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ κηζζνινγηθφ θφζηνο αλά
καζεηή νθείιεηαη ζρεδφλ θαζ’νινθιεξία ζηηο πνιχ κηθξέο ζρνιηθέο
ηάμεηο (Δείκηης B7). Οη ρψξεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο επηινγέο
απηέο κε πξνζνρή θαη ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο νη ελ ιφγσ επηινγέο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ
νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα, νχησο ψζηε λα απμεζεί ε απφδνζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ αλάιπζε θέξλεη ζην θσο θάπνηεο αθφκε ηάζεηο. ε νξηζκέλεο
ρψξεο ε θχξηα αηηία γηα ην ρακειφηεξν κηζζνινγηθφ θφζηνο αλα
καζεηή ηεο ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (σο πνζνζηφ ηνπ θαηά θεθαιή
ΑΔΠ) είλαη ζπλήζσο ηα ζπγθξηηηθά ρακειά επίπεδα ησλ κηζζψλ σο
αλαινγία επί ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ. Σνχην ζπκβαίλεη ζηε
Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηζιαλδία, ηε Ννξβεγία,
ηελ Πνισλία θαη ηε νπεδία. Κχξηα εμαίξεζε είλαη ην Μεμηθφ, φπνπ ην
κηζζνινγηθφ θφζηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην θαηά θεθαιή
ΑΔΠ είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, γεγνλφο πνπ
ηζνζηαζκίζηεθε απφ ηηο κεγάιεο ζρνιηθέο ηάμεηο (Δείκηης B7).
Καη πάιη, νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη δαπάλεο αλά καζεηή απμάλνληαη
ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κε πξνζνρή ηνπο ηξφπνπο θαηαλνκήο ησλ
πφξσλ απηψλ.

ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (2005)

Διάγραμμα B7.1 πλεηζθνξά
δηάθνξσλ παξαγφλησλ ζην
κηζζνινγηθφ θφζηνο αλά
καζεηή σο πνζνζηφ ηνπ θαηά
θεθαιή ΑΔΠ ζηελ αλψηεξε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
(2004)

ην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα λέα πξφηππα
ρξεκαηνδφηεζεο δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ δηέπνπλ ηελ πξσηνβάζκηα
θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξψηνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε
ηδησηηθψλ πφξσλ είλαη πνιχ πην ζπλεζηζκέλε απ’ φ,ηη ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα. Ζ ηδησηηθή
ρξεκαηνδφηεζε αληηπξνζσπεχεη θαηά κέζν φξν ην 27% ησλ
ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 50% ζε ηξεηο ρψξεο κέιε
ηνπ ΟΟΑ (Απζηξαιία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Ηαπσλία) θαη ζε κία
ρψξα εηαίξν (Ηζξαήι), θαη μεπεξλάεη ην 75% ζηελ Κνξέα θαη ηε Χηιή,
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ρψξα εηαίξν ηνπ Οξγαληζκνχ (Δείκηης B3). Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο
ηδησηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη
ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ λα παξέρνπλ δηάθνξεο κνξθέο
επηρνξεγήζεσλ ζηα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα απφ ηελ άιιε, είλαη
παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ελ κέξεη ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάπνηεο ρψξεο
βξήθαλ λέεο ηδησηηθέο πεγέο, άιιεο αχμεζαλ ηε δεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε, ελψ απηέο πνπ δελ έθαλαλ νχηε ην έλα νχηε ην άιιν
δπζθνιεχνληαη λα ελαξκνλίζνπλ ηε δηεχξπλζε κε ηελ πνηφηεηα.
Μέρξη ζήκεξα νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαηάθεξαλ λα δηεπξχλνπλ
ηελ εθπαίδεπζε θαηαβάιινληαο ηεξάζηηα δεκφζηα νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηεξίδνληαο ηφζν ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φζν θαη ηνπο θνηηεηέο θαη ηα λνηθνθπξηά, σο
επέλδπζε πνπ απνθέξεη πςειά κεξίζκαηα ζηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία.
Άιιεο ρψξεο, φπσο ε Απζηξαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ε Ηαπσλία, ν Καλαδάο, ε Κνξέα θαη ε Νέα Εειαλδία,
δηεχξπλαλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κεηαθέξνληαο
κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο. ε πνιιέο απφ απηέο ηηο ρψξεο ηα δίδαθηξα θαζνξίδνληαη απφ ηα
ηδξχκαηα (ζπλήζσο κε αλψηαην φξην) θαη πνηθίιινπλ ζχκθσλα κε ηηο
πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηα πξνζδνθψκελα επίπεδα
απνδνρψλ θαηά ηελ απνθνίηεζε (Δείκηης B5). Σα κέηξα απηά ζπρλά
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ
θνηηεηψλ κέζσ δαλείσλ θαη/ή ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη απφ δάλεηα ππφ
επλντθνχο φξνπο γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο. Ζ Απζηξαιία θαη ε Νέα
Εειαλδία, γηα παξάδεηγκα, ζπκπιεξψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα
δαλεηζκνχ, πνπ δηαηίζεληαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο, γηα ηελ θαηαβνιή
ησλ δηδάθηξσλ κε βάζε ην εηζφδεκα , κε ηελ παξνρή εηζνδεκαηηθήο
ελίζρπζεο γηα ηα έμνδα δηαβίσζεο ε νπνία ρνξεγείηαη βάζεη ηνπ
επηπέδνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ. Δπίζεο, ρνξεγνχλ
ππνηξνθίεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο ζηέγαζεο, πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπνπδαζηέο ρακειφηεξνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ. Σνχην ην κέηξν απέηξεςε ηε
κείσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θνηηεηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα.
Αληίζεηα, ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ
δαπαλψλ γηα ηα παλεπηζηήκηα δελ ήηαλ επαξθήο γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα
πξνγελέζηεξα επίπεδα δαπαλψλ αλά θνηηεηή. Ωζηφζν, νη ρψξεο απηέο
δελ επηηξέπνπλ ζηα παλεπηζηήκηα λα ρξεψλνπλ δίδαθηξα. Καηά
ζπλέπεηα, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
ηνπο κεγεζχλνληαη δηαθπβεχνληαο ελδερνκέλσο ηελ πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δληππσζηαθή είλαη ε ζχγθξηζε
φζνλ αθνξά ηηο κέζεο δαπάλεο αλά θνηηεηή ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη
ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
επξσπατθψλ ρσξψλ νη κέζεο δαπάλεο αλά θνηηεηή είλαη ζήκεξα πνιχ
ρακειφηεξεο απφ ην κηζφ ησλ δαπαλψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
Μνινλφηη ε επηινγή κεηαμχ αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη
δηεχξπλζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη δχζθνιε,
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ε αδξάλεηα ελφςεη ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα πεξηζζφηεξε θαη
θαιχηεξε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ απνηειεί πιένλ ελαιιαθηηθή
ιχζε.
Καηά ηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ νη
ρψξεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα πνιπζρηδή πξνζέγγηζε γηα λα
δηαζθαιίζνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηείηαη επαξθψο. Θα πξέπεη
λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε
θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ πφξσλ, θαη παξάιιεια ελδερνκέλσο
ζα ρξεηαζηεί λα εμεηάζνπλ πσο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ε ηδησηηθή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε πνηνπο ηνκείο ζα
πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο,
θαζψο
θαη
ηνπο
ηξφπνπο
απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ. Μία πξφθιεζε ζην
ζεκείν απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ κε ηξφπνπο πνπ
δε δηαθπβεχνπλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. χκθσλα κε ηνπο δείθηεο,
ζε πνιιέο ρψξεο νη λένη ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη απφθνηηνη ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θνηηνχλ
ζε απηήλ ηε βαζκίδα. Σνχην ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ
πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ πξφνδν απφ γελεά ζε γελεά φζνλ αθνξά ηα
εθπαηδεπηηθά πξνζφληα. Ζ ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ επηρνξεγήζεσλ θαη
ε επίηεπμε νξζήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ππφ ηε
κνξθή θνηηεηηθψλ δαλείσλ θαη ππνηξνθηψλ κπνξεί λα είλαη έλαο
ηξφπνο πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο σο πξνο ηελ πξφζβαζε
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ αλάιπζε ππνδεηθλχεη φηη νη
ππνηξνθίεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δάλεηα ελδερνκέλσο λα ελζαξξχλνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ κε
πξνλνκηνχρα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα λα ζπλερίζνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο, ελψ ηα δάλεηα ίζσο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά γηα ηηο
άιιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο (Δείκηες A7 και B5).
Πέξα απφ ην δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ε βειηίσζε ησλ
κεραληζκψλ θαζνδήγεζεο, νχησο ψζηε νη καζεηέο λα επηιέγνπλ
ζπλεηδεηά κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε επίζεο λα επεξεάζεη ηα
πνζνζηά απνθνίηεζεο θαη λα κεηξηάζεη ηηο πηέζεηο ζηηο δαπάλεο, γηαηί,
θαηά κέζν φξν, ζρεδφλ ην 31% ησλ θνηηεηψλ δελ νινθιεξψλνπλ ηνλ
ηξηηνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εγγξαθεί ζηηο 19 ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνηρεία (Δείκηες A3 και A4).
Ο Δείκηης A1 επίζεο ππνδεηθλχεη φηη ε πξνζαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πνπ απνθέξνπλ πεληρξά απνηειέζκαηα ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα αλζξψπηλνπο πφξνπο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο είλαη έλα επηπιένλ δήηεκα. ηηο ρψξεο ηνπ
ΟΟΑ ην πνζνζηφ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ
νηθνλνκία είλαη γεληθά κεγαιχηεξν απφ ηε δπλεηηθή πξνζθνξά αηφκσλ
ησλ νπνίσλ ηα πξνζφληα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αληηζηνηρνχλ
ζηηο ζέζεηο απηέο.
Ζ δηαρείξηζε ηεο επέθηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ κε ηξφπνπο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πξφζβαζε, πξνάγνπλ ηελ

EDUCATION AT A GLANCE 2008: OECD INDICATORS ISBN 978-92-64- 046283 © OECD 2008 –

7

πνηφηεηα θαη πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα ζέηεη
δχζθνιεο πξνθιήζεηο θαη νη ρψξεο ρξεηάδεηαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα ηηο
αληηκεησπίζνπλ. Ζ θνηλσλία ηεο γλψζεο είλαη πηα πξαγκαηηθφηεηα.
Απαηηεί ηθαλνχο, άξηζηα θαηαξηηζκέλνπο θαη θαηλνηφκνπο πνιίηεο. Καη
ε δηεπξπλφκελε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ππνδεηθλχεη φηη νη λένη
θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ην έρνπλ θαηαιάβεη. Αλ θαη θαλείο δελ κπνξεί
λα πξνβιέςεη θαηά πφζν ζα ζπλερηζηεί ε επέθηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, νη ρψξεο ρξεηάδνληαη βηψζηκα ρξεκαηνδνηηθά ζπζηήκαηα
ηθαλά λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ αχμεζε ησλ θνηηεηηθψλ πιεζπζκψλ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε θνηλσλία ηεο γλψζεο ζα κπνξνχζε λα
δηραζηεί αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα
ζπνπδάζνπλ θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηελ έρνπλ.
Σνχην απαηηεί δχζθνιεο επηινγέο. Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο
θεηηλήο έθδνζεο ηεο έθζεζεο «Ζ Δθπαίδεπζε κε κηα Μαηηά» είλαη ε
παξνπζίαζε κεξηθψλ απφ απηέο ηηο επηινγέο πνιηηηθήο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Θα απαηηεζνχλ πνιιά
πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη
επηινγέο θαη νη ζπλδπαζηηθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
πην απνηειεζκαηηθά αλάινγα κε ην ζπγθείκελν ηεο θάζε ρψξαο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε κάζεζε. Οη δηεζλείο ζπγθξίζεηο είλαη έλα
ηζρπξφ κέζν δηεπθφιπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Δπηηξέπνπλ ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα θάλνπλ εζσηεξηθέο παξαηεξήζεηο ππφ ην
πξίζκα πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ραξαρζεί, εθαξκνζηεί θαη επηηχρεη ζε
άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο, δείρλνπλ ηη είλαη εθηθηφ ζηελ
εθπαίδεπζε απφ πιεπξάο πνηφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη
απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη κπνξνχλ λα
πξνσζήζνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο
δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ παξεκθεξή
πξνβιήκαηα.
Δπηπιένλ, ε θεηηλή έθδνζε ηεο έθζεζεο «Ζ Δθπαίδεπζε κε κηα
Μαηηά» απαληά ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: πνηεο είλαη νη επηδφζεηο ησλ
δεθαπεληάρξνλσλ ζηηο επηζηήκεο (Δείκηης A5); πνηεο είλαη νη
αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν θαη ηελ επηζηεκνληθή κάζεζε
(Δείκηης A6); ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ
επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε
(Δείκηης A7); ζε πνηεο ππεξεζίεο θαη θαηεγνξίεο πφξσλ δαπαλάηαη ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Δείκηης B6); πφζν δηαδεδνκέλα
είλαη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Δείκηης C1);
ζπκκεηέρνπλ νη ελήιηθεο ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζην ρψξν
εξγαζίαο (Δείκηης C5); πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αμηνινγήζεηο θαη νη
απνηηκήζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Δείκηης D5); θαη, ηέινο, ζε
πνην επίπεδν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
(Δείκηης D6);
Ο ΟΟΑ ζα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηεί δξαζηήξηα δηεζλείο
ζπγθξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο φρη κφλν ζε ηνκείο φπνπ
απηφ είλαη ζήκεξα εθηθηφ, αιιά επίζεο ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο φπνπ
απαηηνχληαη αθφκε ζεκαληηθέο εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ. Ζ έλαξμε ηεο
Γηεζλνχο Έξεπλαο γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε (Teaching and
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Learning International Survey - TALIS) ηνπ ΟΟΑ, πνπ απνηειεί
κείδνλα εμέιημε απφ ελλνηνινγηθή θαη κεζνδνινγηθή άπνςε, ε
ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ
(PISA) θαη ε επέθηαζή ηνπ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΟΑ γηα ηε
Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ Ηθαλνηήησλ ησλ Δλειίθσλ (OECD
Programme for the International Assessment of Adult Competencies PIAAC), θαζψο θαη νη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο δηεξεχλεζεο ηεο
ζθνπηκφηεηαο ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ
ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (OECD Assessment of Higher Education
Learning Outcomes - AHELO) ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά βήκαηα
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.

Η πλήρης έκθεζη διαηίθεηαι ζηη διεύθσνζη www.oecd.org/edu/eag2008
Η περίληψη αυτή περιέχει StatLinks που επιτρέπουν τη δημιουργία αρχείων τύπου
ExcelTM από το έντυπο κείμενο!

© OECD 2008
Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ.
Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο
δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ.
Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ
ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα.
Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ www.oecd.org/bookshop/
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ
Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος
ζηη διεύθςνζη: rights@oecd.org ή μέζυ θαξ: +33 (0)1 45 24 99 30
OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France
Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο www.oecd.org/rights/

EDUCATION AT A GLANCE 2008: OECD INDICATORS ISBN 978-92-64- 046283 © OECD 2008 –

9

