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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Ακαθμηκώζεθακ ζηηξ 7 Δεθεμβνίμο ηα απμηειέζμαηα ημο PISA 2009 γηα ηεκ 

πημ πνόζθαηε ένεοκα PISA πμο εζηηάδεη ζηεκ Καηακόεζε Κεημέκμο.  

Σμ PISA1 (Programme for International Student Assessment) είκαη έκα 

πνόγναμμα ημο ΟΟΑ (Ονγακηζμόξ Οηθμκμμηθήξ οκενγαζίαξ θαη 

Ακάπηολεξ) πμο απμζθμπεί ζηεκ αλημιόγεζε ηεξ πμηόηεηαξ, ηεξ ηζόηεηαξ 

ζηεκ πανμπή μαζεζηαθώκ εοθαηνηώκ θαη ηεξ απμδμηηθόηεηαξ ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ ζοζηεμάηςκ ζε πενηζζόηενεξ από 70 πώνεξ. 

Σμ PISA, πμο δηελήπζε γηα πνώηε θμνά ημ 2000, ζοκηζηά μηα πνςημβμοιία 

ηςκ πςνώκ ημο ΟΟΑ θαη μηα ζοκενγαηηθή πνμζπάζεηα ηςκ ζομμεηεπμοζώκ 

πςνώκ πμο απμζθμπεί, ζηεκ ακά ηνηεηία παναθμιμύζεζε ηςκ απμηειεζμάηςκ 

ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ζοζηεμάηςκ. μέζς εκόξ δηεζκώξ ζομπεθςκεμέκμο θμηκμύ 

πιαηζίμο αλημιόγεζεξ. 

Σμ PISA εζηηάδεη ζηεκ απμηίμεζε ημο βαζμμύ ζημκ μπμίμ μη 15πνμκμη 

μαζεηέξ/ηνηεξ έπμοκ απμθηήζεη γκώζεηξ θαη δεληόηεηεξ πμο είκαη 

μοζηαζηηθέξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ πνμθιήζεςκ ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ θαη 

ηεκ πιήνε ζομμεημπή ημοξ ζηηξ ζύγπνμκεξ θμηκςκίεξ. Γηδηθόηενα, ημ 

πνόγναμμα PISA αλημιμγεί ημκ ακαγκςζηηθό, ημ μαζεμαηηθό θαη ημκ 

επηζηεμμκηθό εγγναμμαηηζμό ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ πμο βνίζθμκηαη θμκηά ζηεκ 

μιμθιήνςζε ηεξ οπμπνεςηηθήξ ημοξ εθπαίδεοζε. Γπηπιέμκ, ημ PISA 

ζοιιέγεη δεδμμέκα γηα ημοξ ίδημοξ ημοξ μαζεηέξ, ηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ, ηα 

ζπμιεία ημοξ θαη ηα εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα ηςκ ζομμεηεπμοζώκ πςνώκ, ηα 

μπμία μπμνμύκ κα ζομβάιιμοκ ζηεκ θαιύηενε θαηακόεζε ηςκ παναγόκηςκ 

εθείκςκ πμο πνμάγμοκ ηεκ επηηοπία ζηεκ εθπαίδεοζε. 

Σμ ακηηθείμεκμ ηεξ θύνηαξ εζηίαζεξ ημο PISA 2009 ήηακ ε Καηακόεζε 
Κεημέκμο ζηεκ μπμία αλημιμγείηαη ε ηθακόηεηα εκόξ αηόμμο κα εζηηάδεη ημ 

εκδηαθένμκ ημο ζηεκ ακάγκςζε γναπηώκ θεημέκςκ, κα ηα θαηακμεί, κα ηα 

πνεζημμπμηεί θαη κα ακαζημπάδεηαη ζε ζπέζε με αοηά γηα κα επηηογπάκεη ημοξ 

ζηόπμοξ ημο, κα δηεονύκεη ηηξ γκώζεηξ θαη ηηξ δοκαηόηεηέξ ημο θαη κα 

ζομμεηέπεη ζηεκ θμηκςκία. Από ηα απμηειέζμαηα ημο PISA 2009 πανέπεηαη 

επίζεξ έκα ζοκμπηηθό πνμθίι ηςκ γκώζεςκ θαη ηθακμηήηςκ ηςκ 

μαζεηώκ/ηνηώκ ζηα Μαζεμαηηθά θαη ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. 

                                                 
1 Σα ζημηπεία ηεξ πανμύζαξ ακαθμίκςζεξ έπμοκ ακηιεζεί από ηηξ αθόιμοζεξ δεμμζηεύζεηξ ημο ΟΟΑ: 

OECD (2010). PISA 2009 Results: what students know and can do. Student performance in 
reading, mathematics and science (volume I). Paris: OECD. 

OECD (2010). PISA 2009 Results: overcoming social background. Equity in learning opportunities 
and outcomes (volume II). Paris: OECD. 



 2 

ημ PISA 2009 ζομμεηείπακ 652 πώνεξ (34 πώνεξ ημο ΟΟΑ θαη 31 

ζοκενγαδόμεκεξ πώνεξ/μηθμκμμίεξ) θαη αλημιμγήζεθακ 470.000 μαζεηέξ. 

Από ηεκ Γιιάδα ζομμεηείπακ ζηεκ ένεοκα 4.969 δεθαπεκηάπνμκμη/εξ 

μαζεηέξ/ηνηεξ πμο θμηημύζακ ζε 184 ζπμιεία. Ο θμνέαξ οιμπμίεζεξ ημο 

PISA ζηεκ Γιιάδα είκαη ημ Κέκηνμ Γθπαηδεοηηθήξ Ένεοκαξ. 

 

Η Κμνέα θαη ε Φηιακδία είκαη μη πώνεξ πμο επέηοπακ, μεηαλύ ηςκ πςνώκ ημο 

ΟΟΑ, ηηξ ορειόηενεξ μέζεξ επηδόζεηξ θαη ζηα ηνία γκςζηηθά ακηηθείμεκα. 

Η επανπία αγθάε ηεξ Κίκαξ, πμο ζομμεηείπε γηα πνώηε θμνά ζημ PISA, 

είκαη αοηή πμο επέηοπε ηηξ ορειόηενεξ επηδόζεηξ από μπμηαδήπμηε άιιε από 

ηηξ 65 ζομμεηέπμοζεξ πώνεξ θαη ζηα ηνία ελεηαδόμεκα ακηηθείμεκα ηεξ 

ένεοκαξ. Γπηπιέμκ, είκαη ηδηαίηενα ορειά ηα πμζμζηά ηςκ 15πνμκςκ μαζεηώκ 

ζηε αγθάε πμο επηηογπάκμοκ ζηα ακώηενα επίπεδα ημο ακαγκςζηηθμύ, 

μαζεμαηηθμύ θαη επηζηεμμκηθμύ εγγναμμαηηζμμύ, ζογθνηκόμεκα με ηα 

ακηίζημηπα ημο ζοκόιμο ηςκ πςνώκ ημο ΟΟΑ. 

 

ε ό,ηη αθμνά ηε πώνα μαξ, ε Γιιάδα θαηαηάζζεηαη ζοζηεμαηηθά ζε όια ηα 

ακηηθείμεκα ηεξ ένεοκαξ ζηεκ μμάδα3 ηςκ πςνώκ με μέζεξ επηδόζεηξ 

μαζεηώκ παμειόηενεξ από ηε μέζε επίδμζε ηςκ πςνώκ ημο ΟΟΑ. 

ογθνημέκα, ε Γιιάδα: 

- ηεκ Καηακόεζε Κεημέκμο με μέζε βαζμμιμγία 483 μμκάδεξ 

θαηαηάζζεηαη 25ε (22ε – 29ε) μεηαλύ ηςκ πςνώκ ημο ΟΟΑ (μέζε 

βαζμμιμγία ΟΟΑ: 493 μμκάδεξ, 1ε ζηεκ θαηάηαλε πώνα: Κμνέα με μέζε βαζμμιμγία 

539 μμκάδεξ & 34ε ζηεκ θαηάηαλε πώνα: Μεληθό με μέζε βαζμμιμγία 425 μμκάδεξ). 

Η μέζε επίδμζε ηεξ Γιιάδαξ δεκ πανμοζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεμακηηθή 

δηαθμνά από ηηξ επηδόζεηξ πςνώκ όπςξ ε Πμνημγαιία, ε Ιηαιία, ε 

Ιζπακία, θαη ημ Ιζναήι. 

- ηα Μαζεμαηηθά με μέζε βαζμμιμγία 466 μμκάδεξ θαηαηάζζεηαη 30ε 

μεηαλύ ηςκ πςνώκ ημο ΟΟΑ (μέζε βαζμμιμγία ΟΟΑ: 496 μμκάδεξ, 1ε 

ζηεκ θαηάηαλε πώνα: Κμνέα με μέζε βαζμμιμγία 546 μμκάδεξ & 34ε ζηεκ θαηάηαλε 

πώνα: Μεληθό με μέζε βαζμμιμγία 419 μμκάδεξ). Η μέζε επίδμζε ηεξ Γιιάδαξ 

δεκ πανμοζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεμακηηθή δηαθμνά από ηηξ επηδόζεηξ 

πςνώκ όπςξ ε Ρςζία θαη ε Κνμαηία. 

                                                 
2 Πένακ ηςκ 65 πςνώκ πμο ζομμεηείπακ ζημ PISA 2009, θαη ηςκ μπμίςκ ηα απμηειέζμαηα 

ακαθμηκώζεθακ ζηηξ 7 Δεθεμβνίμο ημο 2010, ζομμεηείπακ επηπιέμκ 10 ζοκενγαδόμεκεξ πώνεξ ηα 

απμηειέζμαηα ηςκ μπμίςκ ζα ακαθμηκςζμύκ ημ Δεθέμβνημ ημο 2011. 

3 Οη ζομμεηέπμοζεξ πώνεξ θαηαηάζζμκηαη ζε 3 μμάδεξ με βάζε ημ θνηηήνημ ακ ε μέζε επίδμζή ημοξ 

είκαη ζηαηηζηηθά ζεμακηηθά ορειόηενε ή παμειόηενε από ηε μέζε επίδμζε ημο ΟΟΑ ή όπη.  
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- ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ με μέζε βαζμμιμγία 470 μμκάδεξ 

θαηαηάζζεηαη 30ε μεηαλύ ηςκ πςνώκ ημο ΟΟΑ (μέζε βαζμμιμγία 

ΟΟΑ: 501 μμκάδεξ, 1ε ζηεκ θαηάηαλε πώνα: Φηιακδία με μέζε βαζμμιμγία 554 

μμκάδεξ & 34ε ζηεκ θαηάηαλε πώνα: Μεληθό με μέζε βαζμμιμγία 416 μμκάδεξ). Η 

μέζε επίδμζε ηεξ Γιιάδαξ δεκ πανμοζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεμακηηθή 

δηαθμνά από ηηξ επηδόζεηξ πςνώκ όπςξ ε Ρςζία θαη ημ Νημομπάη. 

 

Η Γιιάδα, ζε ζπέζε με ημοξ πνμεγμύμεκμοξ θύθιμοξ ημο PISA, δεκ 

δηαθμνμπμηεί μοζηαζηηθά ηε ζοκμιηθή ζέζε ηεξ ακ θαη εμθακίδεη μηα ζηαηηζηηθά 

ζεμακηηθή βειηίςζε ηεξ μέζεξ επίδμζεξ ηςκ μαζεηώκ ζηα Μαζεμαηηθά ζε 

ζπέζε με ημ PISA 2003, μηα ζηαηηζηηθά με ζεμακηηθή βειηίςζε ζηεκ 

Καηακόεζε Κεημέκμο ζε ζπέζε με ημ PISA 2000, αιιά ηαοηόπνμκα θαη μηα 

ζηαηηζηηθά με ζεμακηηθή οπμπώνεζε ζηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζε ζπέζε με ημ 

PISA 2006. 

 

ηεκ Γιιάδα, όπςξ θαη ζε όιεξ ηηξ ζομμεηέπμοζεξ πώνεξ, δηαπηζηώκεηαη έκα 

πάζμα ζηηξ επηδόζεηξ ηςκ δύμ θύιςκ ζηεκ Καηακόεζε Κεημέκμο θαζώξ ηα 

θμνίηζηα επηηογπάκμοκ ζεμακηηθά ορειόηενεξ επηδόζεηξ από ηα αγόνηα. 

ογθεθνημέκα, ζηε πώνα μαξ, ηα θμνίηζηα εμθακίδμοκ μέζε βαζμμιμγία 506 

μμκάδςκ ζηεκ θιίμαθα ημο ακαγκςζηηθμύ εγγναμμαηηζμμύ, εκώ ηα αγόνηα 

επηηογπάκμοκ μέζε επίδμζε 459 μμκάδςκ ζηεκ ίδηα θιίμαθα. Γπηπιέμκ, 

πενηζζόηενα θμνίηζηα εμθακίδμοκ ορειέξ ακαγκςζηηθέξ ηθακόηεηεξ (7,7% 

θμνίηζηα & 3,4% αγόνηα) θαη ιηγόηενα είκαη ηα θμνίηζηα πμο εμθακίδμοκ 

πενημνηζμέκεξ ακαγκςζηηθέξ ηθακόηεηεξ θαη αδοκαημύκ κα επηηύπμοκ ζημ 

βαζηθό επίπεδμ ακαγκςζηηθμύ εγγναμμαηηζμμύ (13,2% θμνίηζηα & 29,7% 

αγόνηα). 

 

Γίκαη αθόμα παναθηενηζηηθό όηη ζηεκ Γιιάδα ημ θμηκςκηθμ-μηθμκμμηθμ-
πμιηηηζμηθό επίπεδμ ημο μαζεηή δεκ είκαη ηόζμ ηζπονόξ πανάγμκηαξ ζηεκ 

ελήγεζε ηςκ επηδόζεςκ ζηεκ Καηακόεζε Κεημέκμο όζμ ζηηξ πενηζζόηενεξ 

εονςπασθέξ πώνεξ. 

 

Πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ γηα ηα απμηειέζμαηα ηεξ Γιιάδαξ ζημ PISA 

2009 ζα ακαθμηκςζμύκ ζηεκ ηζημζειίδα ημο Κέκηνμο Γθπαηδεοηηθήξ 

Ένεοκαξ. 
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