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• Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των 
Μαθητών - PISA (Programme for International Student 
Assessment) του ΟΟΣΑ είναι μια διεθνής έρευνα που 
διεξάγεται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 2000 μέχρι 
σήμερα. Διενεργείται κάθε τρία χρόνια και  είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ 
και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ.

• Η έρευνα απευθύνεται σε 15χρονους μαθητές διότι σε 
αυτήν την ηλικία ολοκληρώνεται ο κύκλος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις περισσότερες χώρες.  

Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών -
PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ 



 Σκοπός του προγράμματος PISA είναι η παρακολούθηση σε σταθερή βάση 
της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των 
συμμετεχουσών χωρών με όρους επιδόσεων των μαθητών. Στη βάση ενός 
από κοινού διαμορφωμένου και διεθνώς αποδεκτού πλαισίου εργασίας οι 
συμμετέχουσες χώρες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών 
τους με τις επιδόσεις των μαθητών άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το 
PISA βοηθά κάθε χώρα όχι μόνο να κατανοεί, αλλά και να ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος και να μαθαίνει από 
τις πρακτικές άλλων χωρών. Οι εργασίες για τον σχεδιασμό του 
προγράμματος ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η επίσημη 
έναρξη έγινε το 1997. 

 Στόχος του είναι η αξιολόγηση της ετοιμότητας των μαθητών να 
χρησιμοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της καθημερνής ζωής.

Σκοπός & Στόχος του προγράμματος PISA



Δείγμα:
 Ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρας το δείγμα αποτελείται από 4.500 -50.000 

15χρονους μαθητές.

 Δείγμα σχολείων: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία

 Δείγμα μαθητών: Τυχαία δειγματοληψία

 Εμπιστευτικότητα: Τα στοιχεία των μαθητών και των σχολείων είναι απόρρητα

Πόσες χώρες συμμετέχουν; 
Μέχρι το 2009 έχουν συμμετάσχει στο PISA περισσότερες από 70 χώρες συνολικά, 
που είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά και χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, στο:

 PISA 2000 συμμετείχαν 32 χώρες (εκ των οποίων 28 μέλη του ΟΟΣΑ).

 PISA 2003 συμμετείχαν 41 χώρες (εκ των οποίων 30 μέλη του ΟΟΣΑ).

 PISA 2006 συμμετείχαν 57 χώρες (εκ των οποίων 30 μέλη του ΟΟΣΑ).

 PISA 2009 συμμετείχαν 65 χώρες (εκ των οποίων 34 μέλη του ΟΟΣΑ).

Δείγμα & Χώρες του προγράμματος PISA



Γνωστικά πεδία στα οποία εξετάζονται οι μαθητές:
 Κατανόηση κειμένου, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες 

 Επίπεδο ελέγχου: Αλφαβητισμός

Τα θέματα για τον Επιστημονικό Αλφαβητισμό ανιχνεύουν:
 Επιστημονική Γνώση: Γνώση της επιστήμης (έννοιες, θεωρίες). Γνώση περί επιστήμης  

(μέθοδοι, πρακτικές).

 Επιστημονικές Δεξιότητες: Αναγνώριση επιστημονικών ερωτημάτων, επιστημονική 
εξήγηση φαινομένων, αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων.

 Στάσεις και απόψεις: Ενδιαφέρον για την επιστήμη, θετική στάση για την επιστημονική 
έρευνα, υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, αυτοπεποίθηση ως προς την μάθηση 
της επιστήμης.

Δομή θεμάτων
1) Εισαγωγικό κείμενο

2) Ερωτήσεις γνώσεων: ανοιχτές- σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λαθος

3) Ερωτήσεις στάσεων, απόψεων

PISA: Γνωστικά πεδία, θέματα & δομή θεμάτων



Σε κάθε φάση υλοποίησής της , βασικό αντικείμενο έρευνας ορίζεται ένα από τα τρία
αντικείμενα και εξετάζεται λεπτομερώς, ενώ τα άλλα δυο εξετάζονται σε μικρότερη 
έκταση. Με την ολοκλήρωση των τριών φάσεων της έρευνας, οπότε και τα τρία 
αντικείμενα έχουν εξεταστεί λεπτομερώς, συμπληρώνεται ένας κύκλος.

PISA 2000 Κατανόηση  
κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

PISA 2003 Κατανόηση  
κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

Επίλυση 
Προβλήματος

PISA 2006 Κατανόηση  
κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

PISA 2009 Κατανόηση  
κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

PISA 2012 Κατανόηση  
κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

Επίλυση 
Προβλήματος

PISA 2015 Κατανόηση  
κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

1ος

Κύκλος
PISA

2ος

Κύκλος
PISA

Οι διαδοχικοί κύκλοι του PISA



Κεντρική έννοια του PISA είναι ο εγγραμματισμός των μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου, τα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Εγγραμματισμός: Είναι η ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες 
που απέκτησαν στα τρία βασικά αντικείμενα, ώστε να αναλύουν, να συλλογίζονται και να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά όταν διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν προβλήματα της 
καθημερινής ζωής.

Το PISA αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών στα παρακάτω τρία πεδία ικανοτήτων:

1. Τις ικανότητες των μαθητών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα, τα σύμβολα, την επιστήμη και 
την τεχνολογία.

2. Τις ικανότητες των μαθητών να ενεργούν εντός ενός κοινωνικού πλαισίου, όπου θα 
πρέπει με υπεύθυνο τρόπο να διαχειρίζονται τη ζωή τους, ώστε να βρίσκουν τη θέση τους
σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, αναγνωρίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, τόσο για 
τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους.

3. Τις ικανότητες των μαθητών να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, να συνεργάζονται
αρμονικά, να διαχειρίζονται και να επιλύουν αντιπαραθέσεις, να δημιουργούν και να 
διατηρούν προσωπικές σχέσεις, καθώς επίσης να σέβονται και να εκτιμούν αξίες, 
πιστεύω και πολιτισμούς.

Κεντρική έννοια του PISA: ο “εγγραμματισμός” των μαθητών 



 Το PISA συλλέγει πληροφορίες και για τους ίδιους τους μαθητές, τα σχολεία τους και 
τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, προκειμένου να διερευνηθούν 
παράγοντες, που σχετίζονται με τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών τόσο εντός των 
χωρών καθαυτών, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.

 Η αξιολόγηση του εγγραμματισμού των μαθητών στο PISA οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να εξετάζονται όχι μόνο στοιχεία του κάθε αντικειμένου, όπως η γνώση και οι δεξιότητες 
που απαιτούνται για την επεξεργασία κάθε θέματος, αλλά και διάφοροι παράγοντες από το 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που επηρεάζουν την ανάπτυξη των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των μαθητών στο σχολείο και στο σπίτι.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του, το PISA μας δίνει:

 Εικόνα για τις γνώσεις και κυρίως για τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών.

 Δυνατότητα συσχετισμών ανάμεσα στις επιδόσεις και τα ατομικά/ κοινωνικά χαρακτηριστικά.

 Δυνατότητα συσχετισμών ανάμεσα στις επιδόσεις και χαρακτηριστικά των σχολείων.

 Δυνατότητα συγκρίσεων ανάμεσα στην μέση επίδοση μαθητών από διάφορες χώρες.

 Δυνατότητα παρακολούθησης μεταβολών των επιδόσεων με την πάροδο του χρόνου 

PISA: Αξιολόγηση του “εγγραμματισμού” των μαθητών 



Τα θετικά χαρακτηριστικά της έρευνας του PISA εντοπίζονται σε τρεις κύριες 
κατευθύνσεις: 

 Η πρώτη είναι η ποιότητα των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι συμφωνήθηκε από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες και εφαρμόστηκαν αυστηρές διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας, από 
την επιλογή του δείγματος μέχρι την μετάφραση των ερωτήσεων και τον καθορισμό των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση. 

 Η δεύτερη αφορά το γεγονός ότι τα ποιοτικά αυτά δεδομένα θα συνεχίσουν να 
συλλέγονται ανά τρία χρόνια. Αυτό θα παράσχει τόσο τις συγκριτικές μετρήσεις των 
επιδόσεων των μαθητών, όσο και τις ευκαιρίες για αποτίμηση των αλλαγών ως αποτέλεσμα 
των πολιτικών πρωτοβουλιών. Αυτήν η εικόνα παρέχει, ίσως για πρώτη φορά, ένα μέτρο της 
υπευθυνότητας εκείνων που διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές. 

 Η τρίτη κατεύθυνση συνδέεται με την συλλογή των απόψεων των μαθητών για την 
μαθησιακή διαδικασία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
μαθητών, που εκφράζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο, αμφισβήτηση της ποιότητας 
των μαθησιακών συνθηκών που προσφέρει η θεσμοθετημένη εκπαίδευση ή αμφιβολίες για 
την πρόοδο και την ευημερία τους στην κοινωνία.

PISA: Θετικά χαρακτηριστικά της έρευνας



• Οι μαθητές που συμμετέχουν στο PISA συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο που περιλαμβάνει
θέματα και ερωτήσεις και από τα τρία γνωστικά αντικείμενα. Στα θέματα αυτά υπάρχει ένα 
υποσύνολο κοινών θεμάτων, που αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των φάσεων του 
προγράμματος και επιτρέπουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.  

• Απαντούν επίσης ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν στον ίδιο τον 
μαθητή, την οικογένειά του, καθώς και τη στάση του απέναντι στη μάθηση και το κύριο 
αντικείμενο αξιολόγησης της έρευνας. Αυτό βοηθά στην άντληση πληροφοριών για τη 
συσχέτιση της επίδοσης των μαθητών με ατομικά ή οικογενειακά χαρακτηριστικά, καθώς και 
με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες μετανάστευση, φύλο, μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων,  οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον του σχολείου κ.ά.

• Υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματολόγιο για τους διευθυντές που περιέχει ερωτήσεις για το 
μέγεθος και τον τύπο του σχολείου, την πολιτική υποδοχής και κατάταξης των μαθητών του, 
αλλά και τη διαχείριση σε επίπεδο προϋπολογισμού και εκπαιδευτικών πόρων. Οι 
πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να συσχετισθούν με τις επιδόσεις των μαθητών και 
να συναχθούν συμπεράσματα.
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Πώς αποτιμά το PISA τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 
μαθητών;



Σε ένα αγώνισμα δρόμου, ο χρόνος «αντίδρασης» είναι το χρονικό διάστημα ανάμεσα  στην 
εκπυρσοκρότηση του όπλου για την εκκίνηση και στη στιγμή που ο δρομέας φεύγει από τον βατήρα. Ο 
«τελικός χρόνος» συμπεριλαμβάνει το χρόνο αντίδρασης και τον χρόνο της κούρσας του δρομέα. Ο 
παρακάτω πίνακας δείχνει τον χρόνο αντίδρασης και τον τελικό χρόνο για 8 δρομείς, σε ένα αγώνισμα 
δρόμου 100μ.  
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

(σε 
δευτερόλεπτα)

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ (σε 

δευτερόλεπτα)

1 0,147 10,09

2 0,136 9,99

3 0,197 9,87

4 0,180 Δεν τελείωσε
την κούρσα

5 0,210 10,17

6 0,216 10,04

7 0,174 10,08

8 0,193 10,13

Παραδείγματα θεμάτων που δόθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς (Πρόγραμμα PISA 2003)



ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Να προσδιορίσεις τον χρυσό, τον αργυρό και τον χάλκινο νικητή 
αυτού του αγώνα. Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσεις τον διάδρομο, τον χρόνο αντίδρασης και τον 
τελικό χρόνο των νικητών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Μέχρι σήμερα κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός  να αντιδράσει 
στην εκπυρσοκρότηση του όπλου σε χρόνο λιγότερο από 0,110 δευτερόλεπτα. Αν ο χρόνος αντίδρασης 
που καταγράφεται για κάποιο δρομέα, είναι λιγότερος από 0,110 δευτερόλεπτα, τότε εκτιμάται ότι συνέβη 
μια λανθασμένη εκκίνηση, επειδή ο δρομέας θα πρέπει να έφυγε πριν ακούσει το όπλο. Αν ο χάλκινος 
νικητής είχε γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης, θα είχε την ευκαιρία να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο; Να 
γράψεις ένα επιχείρημα για να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΥΣΟ

ΑΡΓΥΡΟ



Η όξινη βροχή

Πιο κάτω είναι μια φωτογραφία των Καρυάτιδων που βρίσκονται στην Ακρόπολη, στην Αθήνα, για 
περισσότερα από 2.500 χρόνια. Τα αγάλματα είναι κατασκευασμένα από έναν τύπο πέτρας που 
ονομάζεται μάρμαρο.

ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ

Η σύσταση του μαρμάρου είναι το ανθρακικό ασβέστιο. Το 1980 τα πρωτότυπα αγάλματα μεταφέρθηκαν 
στο μουσείο της Ακρόπολης και αντικαταστάθηκαν από ομοιώματά τους. Τα πρωτότυπα είχαν διαβρωθεί 
από την όξινη βροχή. Η επίδραση της όξινης βροχής στο μάρμαρο μπορεί να αναπαρασταθεί όταν 
τοποθετηθούν θραύσματα μαρμάρου στο ξίδι για ένα βράδυ. Το ξίδι και η βροχή έχουν περίπου το ίδιο 
επίπεδο οξύτητας. Όταν τα θραύσματα μαρμάρου τοποθετηθούν μέσα στο ξίδι, σχηματίζονται φυσαλίδες. 
Η μάζα των στερεών θραυσμάτων του μαρμάρου μπορεί να ευρεθεί πριν και μετά το πείραμα.

Ερώτημα
Ένα κομμάτι-θραύσμα μαρμάρου έχει μάζα 2,0 γρ. πριν να τοποθετηθεί στο ξίδι όπου το αφήνετε να 
παραμείνει για ένα βράδυ. Το κομμάτι-θραύσμα μαρμάρου απομακρύνεται την άλλη μέρα και ξηραίνεται. 
Ποια θα είναι η μάζα του στεγνού μαρμάρου;
Α. Λιγότερη από 2,0 γρ.
Β. Ακριβώς 2,0 γρ.
Γ. Μεταξύ 2,0 και 2,4 γρ.
Δ. Περισσότερο από 2.4 γρ. 

Δεύτερο Παράδειγμα εξεταστικού ζητήματος



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η φώκια αναπνέει και όταν κοιμάται. Ο Μάρτιν παρακολούθησε μια φώκια για μια ώρα. Στην αρχή της 
παρατήρησής του, η φώκια έκανε βουτιά στο βυθό της θάλασσας και άρχισε να κοιμάται. Σε 8 λεπτά 
ανέβηκε σιγά - σιγά στην επιφάνεια και ανάπνευσε. Σε 3 λεπτά επανήλθε πίσω στο βυθό της θάλασσας. 
Ολόκληρη η διαδικασία συνεχίστηκε με πολύ κανονικό τρόπο.

Ερώτημα 

Μετά από μία ώρα, η φώκια βρισκόταν:

Α. Στο βυθό της θάλασσας 

Β. Στη διαδρομή της προς τα πάνω 

Γ. Ανάπνεε 

Δ. Στη διαδρομή της προς τα κάτω

Τρίτο Παράδειγμα εξεταστικού ζητήματος



PISA: Πίνακας Βαθμολογίας συμμετεχουσών χωρών το 2009



Πέραν όμως της αδιαμφισβήτητης χρησιμότητας του εν λόγω προγράμματος, το PISA δέχεται κριτικές για 
την αξία και την σκοπιμότητα των αποτελεσμάτων του. Διάχυτος είναι και ο προβληματισμός στη χώρα 
μας για την εγκυρότητα του, δεδομένου ότι διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα μέτρα άλλων εκπαιδευτικών 
συστημάτων, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και επιδιώξεις. Σύμφωνα με 
τον σύμβουλο εκπαιδευτικής πολιτικής του ΟΟΣΑ D. Hirsch (2002), υπάρχει μεγάλη διστακτικότητα μεταξύ 
των ακαδημαϊκών και των ιθυνόντων της εκπαίδευσης, στην αποδοχή των συγκρίσεων των πτυχών 
των εκπαιδευτικών συστημάτων που εξετάζει το PISA. Ιδιαίτερα, όταν συμμετέχουν χώρες με εντελώς 
διαφορετική πολιτιστική παράδοση και κουλτούρα. Τα ιαπωνικά σχολεία καλλιεργούν ένα είδος σκέψης 
που είναι προσαρμοσμένη στα ιαπωνικά κοινωνικά ήθη. Τα ελβετικά σχολεία διαμορφώνουν 
προσωπικότητες σύμφωνα με τα ελβετικά κοινωνικά πρότυπα. Μπορεί εύκολα να πει κάποιος ποια 
σχολεία είναι τα καλύτερα; Δεν θα ήταν επικίνδυνο να επιβληθούν ενιαία πρότυπα για τα σχολεία όλων των 
χωρών; 

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ειδικής επιστημονικής ομάδας του PISA για τις Φυσικές Επιστήμες Wynne 
Harlen (2001), το PISA ίσως να επιδιώκει κάτι που από μερικούς χαρακτηρίζεται ως «αδύνατο», 
δεδομένου ότι οι ερωτήσεις αξιολόγησης νοηματοδοτούνται εντελώς διαφορετικά από τους μαθητές με 
διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό. Επιπλέον, το υλικό αξιολόγησης χάνει την αυθεντικότητά του
όταν είναι προϊόν αλλεπάλληλων μεταφράσεων, προκειμένου να εναρμονιστεί όσο είναι δυνατόν με το 
πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών.  Η εν λόγω πρόεδρος επισημαίνει πως, οποιαδήποτε διεθνής 
αξιολόγηση τελικά, «είναι μια μεγάλης κλίμακας έκδοση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων, 
από την άποψη του κινήτρου και της δυνατότητας εξοικείωσης με το υλικό αξιολόγησης. 
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… Καμιά διεθνής αξιολόγηση δεν αξιολογεί ακριβώς και μόνο αυτό που ισχυρίζεται ότι αξιολογεί». 
Δεδομένης αυτής της εικόνας, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων 
της έρευνας, τόσο για τη σύνδεση της επίδοση των παιδιών με τους εξεταζόμενους παράγοντες όσο 
και για τη υπόθεση της μέτρησης της αποτελεσματικότητας των σχολικών προγραμμάτων. 

Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να διερευνηθεί όχι μόνο ποιες διαδικασίες χρησιμοποιούν οι μαθητές για 
τις απαντήσεις, αλλά και πού στηρίζονται για να δομήσουν τις σχετικές ερμηνείες. Παραδείγματος χάριν, 
χρησιμοποιούν γνώσεις και πληροφορίες από μη σχολικές πηγές, όπως το Διαδίκτυο ή τα Μουσεία 
Φυσικών Επιστημών; Οι απαντήσεις προφανώς ποικίλουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το πόσο έχει 
αναπτύξει η κάθε μια τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος για τη συναγωγή 
αυθαίρετων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του σχολικού προγράμματος. 

Επίσης, σύμφωνα με μέλη της ειδικής επιτροπής του PISA, υπήρξε αρκετή ανησυχία μεταξύ των μελών της 
ειδικής επιστημονικής ομάδας Φυσικών Επιστημών του PISA, για το εάν οι μαθητές στην εν λόγω έρευνα 
του ΟΟΣΑ, είναι σε θέση να χειριστούν το υλικό αξιολόγησης. Αυτό για δύο κυρίως λόγους: Ο πρώτος 
λόγος είναι ότι οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών ίσως δεν έχουν την ωριμότητα που απαιτείται για να 
εμπλακούν με ερωτήσεις οι οποίες προϋποθέτουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Ο 
δεύτερος λόγος είναι ότι οι μαθητές αν και μπορεί να είναι αρκετά ώριμοι γι' αυτού του είδους τις ερωτήσεις, 
το σχολικό πρόγραμμα δεν τους έχει δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν αυτού του είδους τις δεξιότητες. 
Πράγματι, η κριτική στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες, εστιάστηκε στην απόσταση που φαίνεται να χωρίζει 
τις ιδιαίτερες δεξιότητες/ικανότητες που απαιτεί το PISA από αυτό που πραγματικά καλλιεργεί το ελληνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα. 



… Φαίνεται ξεκάθαρα η ασυμφωνία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις επιδιώξεις της 
εν λόγω έρευνας του PISA. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωσιοκεντρικό με έμφαση 
στην απομνημόνευση εννοιών και στην επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις, ενώ οι ερωτήσεις του 
PISA σε μια διαφορετική κατεύθυνση απαιτούν από τους μαθητές να έχουν τις ικανότητες να 
εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε καθημερινά ζητήματα και καταστάσεις. 

Προχωρώντας, ένας σημαντικός κίνδυνος που μπορεί να προκύψει είναι αν οι απλές λύσεις εξουσιάσουν 
την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Παραδείγματος χάριν, θα υιοθετήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Φιλανδίας για τη διδασκαλία της Γλώσσας και το εκπαιδευτικό σύστημα της Κορέας για τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών. Η συμμετοχή των χωρών σε παγκόσμιους οργανισμούς και διασκέψεις, καθώς και οι 
νέες τεχνολογίες στην επικοινωνία και τη διάδοση των πληροφοριών, μπορούν να εξασφαλίσουν τη 
γρήγορη διάχυση αυτών των απλών λύσεων. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του PISA είναι απολύτως σαφής όταν 
λένε ότι « δεν υπάρχει ούτε ένας παράγοντας που εξηγεί γιατί μερικά σχολεία και μερικές χώρες, 
επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις από τις άλλες. Θα απαιτηθούν περαιτέρω έρευνες και αναλύσεις, για 
να προσδιοριστεί πώς αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν». Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα. Η 
«παγκοσμιοποίηση της οικονομίας» μπορεί να συμπαρασύρει και σε ένα είδος «παγκοσμιοποίησης της 
εκπαίδευσης» ενός συνόλου διαφορετικών παραδόσεων και πολιτισμών; Τελικά, παρά τα προσδιορισμένα 
προβλήματα και τις εύλογες κριτικές, η έρευνα του PISA μπορεί να προσθέσει αξιόλογα στοιχεία σ' αυτά 
που είναι είδη γνωστά, για την ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης, θα μπορούσε με τους 
τριετείς κύκλους του, να παρέχει μια συνεχή ποιοτική βάση για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως την 
αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων στην κατεύθυνση της καλλιέργειας των ικανοτήτων των 
παιδιών για την δημιουργία ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων.





Είναι σαφές ότι για να μπορέσει ο ελληνικός μαθητόκοσμος να ανταποκριθεί σε 
τέτοιες αξιολογήσεις, χρειάζεται: 

 Αλλαγές σε αναλυτικά προγράμματα, σε μεθόδους διδασκαλίας -
προσεγγίσεις και διδακτικά μέσα. 

 Αλλαγές στην επιμόρφωση - νοοτροπία εκπαιδευτικών, διευθυντών 
σχολείων, επιθεωρητών, αλλά και των εκπαιδευτών τους. 

 Αλλαγές στην κουλτούρα μάθησης - μόρφωσης, από το σχολείο στην 
οικογένεια, μέχρι και τα ΜΜΕ. 

 Αλλαγές στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

 Προφανώς ο "κλασικός τύπος" φροντιστηριακών μαθημάτων δεν δύναται να 
βελτιώσει τις επιδόσεις μαθητών στην αξιολόγηση/έρευνα PISA.

PISA: Τί μπορεί να γίνει για τα Ελληνικά δεδομένα


