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«Ελληνική Pisa»: Εθνικές Εξετάσεις για μαθητές με 
στόχο τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς!

 Χρήστος Κάτσικας
Πιλοτικές "διαγνωστικές" εξετάσεις την Άνοιξη στα σχολεία με χορηγό το ΕΣΠΑ. Τι 
επιδιώκει το υπουργείο Παιδείας με την «Ελληνική Pisa»

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιήσει 
σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα στα σχολεία για τους μαθητές 
της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων και τους μαθητές της Γ’ τάξης των Γυμνασίων
(για το 2022 πιλοτικά σε 12.000 μαθητές σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της 
χώρας)

Σε συνέντευξή της η υπουργός Παιδείας δήλωσε  ότι η εφαρμογή της λεγόμενης 
"Ελληνικής Pisa" θα ξεκινήσει από φέτος στο τέλος του Δημοτικού και στο τέλος του 
Γυμνασίου και ότι "συνιστά ένα εργαλείο αποτίμησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και του εκπαιδευτικού συστήματος, της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών, 
του βαθμού επίτευξης προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων".

Η λεγόμενη «Ελληνική Pisa»  περιλαμβάνεται στον πρόσφατο νόμο 4823/2021 
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 
Στο άρθρο 104, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος» όπου σημειώνεται, 
ανάμεσα σε άλλα: «Κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις 
διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της Στ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων 
και τους μαθητές της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων / γενικών 
γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των 
Μαθηματικών».

Σύμφωνα με το νόμο σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι «η εξαγωγή πορισμάτων 
σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό 
επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, 
περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας».

Σχετικά με τη θέσπιση της «ελληνικής PISA», όπως ονομάστηκε, δεν πρόκειται για 
έναν αθώο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ.  «Ελληνική PISA», είναι ο όρος με τον οποίο 
παρουσίασε τα παραπάνω το υπουργείο Παιδείας, παραπέμποντας στις εκθέσεις 
αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων από τον 



οικονομικό οργανισμό ΟΟΣΑ και που αποτελούν μοχλό για την προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών συστημάτων στις απαιτήσεις των οικονομικών ελίτ.

Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022  και στη Δράση με τίτλο «Διασφάλιση ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού συστήματος» η «Ελληνική PISA» παρουσιάζεται 
ως σημαντικό έργο και  σημειώνονται τα παρακάτω: «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
συστήματος («Ελληνική PISA»):  Έργο με στόχο την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με 
την πορεία της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και το βαθμό επίτευξης των
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η διάγνωση της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος θα επιτρέψει τον σχεδιασμό 
βελτιωτικών παρεμβάσεων».

O σχεδιασμός, η οργάνωση, η εποπτεία και η επιστημονική υποστήριξη των εθνικών 
διαγνωστικών εξετάσεων πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ) και την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ). Aλλωστε, τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
θα αξιοποιηθούν από το ΙΕΠ και την ΑΔΙΠΠΔΕ για τη διατύπωση προτάσεων προς το 
υπουργείο Παιδείας, για αλλαγές στα δομικά υλικά του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στα πλαίσια αυτά δεν είναι ανεξήγητο το κονδύλι  251.816,00 € που προβλέπει η 
πρόσκληση ΕΣΠΑ, για την  πιλοτική   πρώτη εφαρμογή της Ελληνικής PISA, την 
ερχόμενη Άνοιξη εξετάσεις, πανελλαδικού τύπου, διαγνωστικού χαρακτήρα για τους 
μαθητές  της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και τους μαθητές  της Γ’ Τάξης των 
Γυμνασίων.

Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί Εθνικές εξετάσεις για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου   

Να πούμε καταρχάς ότι το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση με 
252 χιλιάδες ευρώ περίπου. Η δράση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 
περιλαμβάνει:

            • Τη διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου της διενέργειας εξετάσεων 
διαγνωστικού χαρακτήρα, βάσει των γνώσεων και δεξιοτήτων που προδιαγράφονται 
στα Προγράμματα Σπουδών για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

            • Τη σύνταξη Οδηγού Εκπόνησης Θεμάτων (και των σχετικών ερωτήσεων) και 
την καταχώρηση των θεμάτων (και των σχετικών ερωτήσεων) σε ειδική εφαρμογή.



            • Την προετοιμασία και τη διεξαγωγή δοκιμασιών αξιολόγησης στη Γλώσσα και
στα Μαθηματικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών (έως 6.000 μαθητές ΣΤ’ 
Δημοτικού και 6.000 μαθητές Γ’ Γυμνασίου) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της 
χώρας.

            • Τη διαμόρφωση εισηγήσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού 
δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Τι κρύβεται πίσω από την επιμονή του υπουργείου να προγραμματίσει εθνικές 
εξετάσεις την Άνοιξη;

Πρώτον, είναι φανερό ότι όλη η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό 
«παρακυβέρνησης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα δοκίμια αξιολόγησης θα
προωθούν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη 
μάθηση, τη σχολική επιτυχία, τον μαθητή κ.ά., που προβάλλουν (και ώς έναν βαθμό 
επιβάλλουν) αντίστοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Κοντολογίς η «ελληνική Pisa»  επιχειρεί με όχημα τα πορίσματά της 
(μέσα από τον έλεγχο των γλωσσικών και μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών) 
να προσανατολίσει την σχολική εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Δεύτερον, τα αποτελέσματα αυτών των τεστ θα αξιοποιηθούν ως εργαλείο για την 
κατηγοριοποίηση των σχολείων και θα χρησιμοποιηθούν και ως «κριτήρια» για την 
αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι φανερό ότι το νέο καθεστώς που θα 
επιβάλει η «ελληνική PISA», με τον κύκλο των τεστ, μπορεί να βλάψει τους πιο 
αδύνατους μαθητές και να αποδυναμώσει τις σχολικές τάξεις, καθώς αναπόφευκτα 
συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ πολλαπλής επιλογής, περισσότερα 
λεπτομερώς προσχεδιασμένα μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται πάνω 
και έξω από το σχολείο –και μεγάλο άγχος για τους εκπαιδευτικούς.

Όπως εύστοχα σημειώνει ο Πανεπιστημιακός Γιώργος Μαυρογιώργος η εφαρμογή 
της θα είναι ένα εντατικό φροντιστήριο δασκάλων και μαθητών/τριών για την 
εξοικείωσή τους με το «εξεταστικό ήθος» και την «κουλτούρα αξιολόγησης» του 
PISA/ΟΟΣΑ, έτσι ώστε η Ελλάδα να ξεκολλήσει από τη θέση του «ουραγού» στις 



επιδόσεις που παρουσιάζει σε όλους τους «γύρους», ανά τριετία, μετά το 2000. 
Απώτερος στόχος φαίνεται πως είναι να αναρριχηθεί στις λίστες του ΟΟΣΑ, έτσι ώστε
να μπορεί η κυβέρνηση να επαίρεται ότι αναβάθμισε δραστικά τις επιδόσεις της 
ελληνικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ότι η «σαρωτική νεοφιλελεύθερη 
αποδόμηση» που έκανε δικαιώνεται από διεθνείς επιδόσεις. Μαζί με αυτό, σιγά-σιγά 
κι αθόρυβα, θα βγουν και οι ιεραρχικές κατατάξεις των σχολείων με βάση τις 
επιδόσεις και μαζί με αυτό, κι από κοντά, και η ελεύθερη επιλογή σχολείου και το 
«κουπόνι». Με λίγα λόγια, εκπαίδευση της αγοράς! Οπότε, θα έχουμε τη βίαιη ταξική 
αναδιάταξη του χάρτη των δημόσιων σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ ΄Γυμνασίου. Έτσι οι 
μαθητές/τριες του Δημοτικού από κάποια στιγμή και ύστερα θα προετοιμάζονται 
(φροντιστήριο) για τις εξετάσεις της ΣΤ’ Δημοτικού και οι μαθητές/τριες του 
Γυμνασίου θα προετοιμάζονται(φροντιστήριο) για τις εξετάσεις PISA Γ΄ Γυμνασίου. 
Αθέατα μπαίνουν από το "παράθυρο" με μεταμφιεσμένες εξετάσεις που επαναφέρουν
το εξεταστικό κλίμα των απολυτήριων εξετάσεων Δημοτικού/εισαγωγικών προς το 
Γυμνάσιο κι αντίστοιχα απολυτήριων Γυμνασίου/εισαγωγικών προς το Λύκειο.

Στην πράξη, οι στόχοι της «ελληνικής Pisa» προωθούν, αντί της γνώσης, τη δεξιότητα.
Για να πάει καλά ένα σχολείο στον διαγωνισμό, πρέπει οι μαθητές του να έχουν 
αντιμετωπίσει τη Γλώσσα σχεδόν αποκλειστικά ως εργαλείο επικοινωνίας, να έχουν 
διδαχτεί από τα Μαθηματικά κυρίως μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, 
ενώ στις Φυσικές Επιστήμες να μην έχουν εμβαθύνει στο γιατί, αλλά στο πώς. Ετσι, το
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει, προσαρμοζόμενο στους στόχους του 
προγράμματος, να «προπονεί» τους μαθητές σε τέτοιου είδους θέματα, αντί να τους 
διδάσκει, να τους καταρτίζει αντί να τους εκπαιδεύει.



Ο «κεκλιμένος πύργος» του διαγωνισμού PISA πρέπει 
να πέσει!

της Αιμιλίας Τσαγκαράτου,

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού PISA –διεθνούς και ελληνικού– την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Η 
διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Μάρτη έως τις 
15 Απρίλη και θα συμμετέχουν 225 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (με 505 
αναπληρωματικά), τα οποία επιλέχθηκαν με «τυχαία δειγματοληψία», με 
υποχρεωτική συμμετοχή (από πού άραγε προκύπτει αυτό; Από ποια νομοθεσία;). Ο 
«ελληνικός PISA», που προβλέπεται από τον νόμο 4823/2021 θα διεξαχθεί πιλοτικά 
αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα και θα αφορά σε 12.000 μαθητές/τριες 
πανελλαδικά –6000 της Στ’ Δημοτικού και 6000 της Γ’ Γυμνασίου.  

Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κατά γενική 
ομολογία, ο διαγωνισμός αυτός που διεξάγεται από το 2000 –η Ελλάδα συμμετέχει σε
αυτόν από την αρχή της εφαρμογής του- βάζει έντονη τη σφραγίδα του στη 
διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών παγκόσμια, ενώ ταυτόχρονα έχει δεχθεί 
σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά του.

Ας ξεκινήσουμε με την εξής διαπίστωση: ο συγκεκριμένος διαγωνισμός γίνεται υπό 
την αιγίδα του ΟΟΣΑ, ενός καπιταλιστικού θεσμού που ασχολείται κυρίως με την 
οικονομική πολιτική, χωρίς να έχει τη νομική δυνατότητα -με τη στενή έννοια του 
όρου- επιβολής και διαμόρφωσης κυβερνητικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, με πλήθος εκδόσεων, κατατάξεων, δεδομένων, εκθέσεων, αναφορών, οι 
«συστάσεις» του θεωρούνται αδιαμφισβήτητες, «αντικειμενικές» και κοινός τόπος για
τη χάραξη των πολιτικών –και των εκπαιδευτικών. Ο διαγωνισμός PISA είναι ένα 
ακόμα εργαλείο που τα αποτελέσματά του δεν χωρούν αμφισβήτηση. Κάθε φορά, 
γίνονται πρώτο θέμα της ειδησεογραφίας, οι εκπρόσωποι του συστήματος 
κραυγάζουν για την άθλια κατάσταση της εκπαίδευσης –απευθυνόμενοι κυρίως στους
εκπαιδευτικούς που ευθύνονται για αυτήν– με την κοινότοπη βέβαια διαπίστωση ότι 
τα εκπαιδευτικά χάσματα έχουν να κάνουν με τις κοινωκοοικονομικές ανισότητες, οι 
οποίες όμως με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να 
αρθούν. Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται: τα προβλήματα που δημιουργούν οι ίδιες 
οι αναδιαρθρώσεις που έχουν εφαρμοστεί -και με αφορμή τα αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, έρχονται να επιλυθούν με ακόμα πιο σκληρή ταξική αναπροσαρμογή 



τους. Για τις χαμηλές επιδόσεις φταίει το ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα εξεταστικά 
συστήματα, συστηματική λογοδοσία και αξιολόγηση, ενώ το εκπαιδευτικό 
προσωπικό δεν κατανοεί και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 
αγοράς. Αυξάνουμε δηλαδή τη δόση του φαρμάκου, προσδοκώντας ο «ασθενής» να 
ανταποκριθεί.

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ο PISA «μετρά την ικανότητα 
των δεκαπεντάχρονων μαθητών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και της δεξιότητές 
τους στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικά επιστήμες για να 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής». Ακούγεται ωραίο. Με one-
size-fits-all θέματα –θέματα δηλαδή που είναι ίδια για όλες τις χώρες που παίρνουν 
μέρος, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε εκπαιδευτικό σύστημα- ο 
ΟΟΣΑ έρχεται να διαπιστώσει αν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών 
«κουμπώνουν» με την πραγματική ζωή της αγοράς και των δεξιοτήτων που αυτή 
χρειάζεται. Με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και θέματα που είναι «political 
correct»,  αλλά και με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που οι μαθητές πρέπει μέσα σε λίγα 
λεπτά να διατυπώσουν μία σύντομη άποψη για τα θέμα υπό συζήτηση. Έτσι το 2018 
οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις για μια «φανταστική χώρα» που 
απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή να διατυπώσουν άποψη για τη 
γλωσσική πολιτική απέναντι στις μειονότητες πάλι σε μια φανταστική χώρα –στο 
όνομα της «ουδετερότητας», με βάση πολύ σύντομα κείμενα και με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών που θυμίζουν περισσότερο τηλεπαιχνίδι παρά ουσιαστική 
μαθησιακή διαδικασία. Οι δεκαπεντάχρονοι μαθητές έρχονται να εμπεδώσουν λοιπόν 
ότι κρίσιμα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα είναι «ουδέτερα», 
«ανώνυμα», χωρίς αιτίες και κυρίως με «λύσεις» εντός των ορίων του συστήματος.

Η φετινή «καινοτομία» του διεθνούς διαγωνισμού είναι η εισαγωγή της εξέτασης στη 
«δημιουργική σκέψη» («creative thinking»). Από το 2012 και μετά, σε κάθε 
διαγωνισμό προβλέπεται και η εξέταση σε ένα νέο πεδίο στα πλαίσια των 
«ικανοτήτων του 21ου αιώνα». Για το 2025 το νέο πεδίο θα είναι η εξέταση στον 
«ψηφιακό κόσμο».

Σύμφωνα λοιπόν με τους διοργανωτές του PISA, «η αξιολόγηση στη δημιουργική 
σκέψη θα εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να δημιουργούν ποικίλες και 
πρωτότυπες ιδέες, να αξιολογούν και να βελτιώνουν ιδέες, σε ένα εύρος θεμάτων με 
ερωτήματα ανοιχτού τύπου και επίλυση προβλημάτων». Σύμφωνα με το πλαίσιο του 
συγκεκριμένου πεδίου που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, η 
«δημιουργική σκέψη» των μαθητών αρχίζει και τελειώνει στο πεντάλεπτο που δίνεται
για να γράψει μια σύντομη ιστορία με βάση ένα οπτικό ερέθισμα, ή στις λύσεις που 
πάλι μέσα σε ένα πεντάλεπτο θα προτείνει ο μαθητής ή η μαθήτρια, για παράδειγμα 



για την εξοικονόμηση του νερού. Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι 
εξεταζόμενοι/ες θα πρέπει να σκεφτούν μια εφαρμογή στο κινητό που θα επιβραβεύει
όσους συμβάλλουν στις λύσεις που έχουν σκεφτεί. Πράγματα απλά, νοικοκυρεμένα 
και κυρίως απογυμνωμένα από κάθε ουσιαστική κριτική για τις αιτίες των 
προβλημάτων, ενταγμένα σε μια ακραία αγοραία λογική. Γιατί οι εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας είναι γνωστές για την ευαισθησία τους απέναντι στα κοινωνικά 
προβλήματα (ίσως να οφείλεται και στο το ότι η Deutche Telekom είναι μία από τις 
εταιρείες και τις ΜΚΟ που υποστηρίζουν ευγενικά τον διαγωνισμό…).

Για τον ελληνικό διαγωνισμό PISA

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω πρότυπα, η κυβέρνηση της ΝΔ καθιερώνει τον 
«ελληνικό» PISA. Έχει ιδιαίτερη σημασία η επιλογή της «ονοματοδοσίας» του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού. Από τη μια, είναι η προσπάθειά της να του δώσει 
«κύρος» και «αξιοπιστία». Τα αποτελέσματά του θα είναι «αντικειμενικά», μακριά από 
οποιαδήποτε «υποκειμενική» ή «μεροληπτική» αξιολόγηση των μαθητών/τριών που 
θα συμμετέχουν σε αυτόν. Τα δεδομένα είναι αμείλικτα, άρα και οι «προτάσεις» προς 
συμμόρφωση δεν θα χωρούν καμία αμφισβήτηση. Ταυτόχρονα, θα ισχύει και το 
αντίστροφο: οι συντηρητικές αναδιαρθρώσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί θα 
δικαιολογούνται από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Για μια ακόμα φορά η 
ανάγκη για περισσότερη και πιο «αποτελεσματική» αξιολόγηση, μέτρηση, και 
προσαρμογή στις αναδιαρθρώσεις. Το γεγονός ότι φέτος προκρίθηκε η πιλοτική 
εφαρμογή του μάλλον έχει να κάνει περισσότερο με τη δυσκολία χρηματοδότησης 
ενός τόσο μεγαλεπήβολου project παρά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν 
(προβλέπονται 251.816 ευρώ από το ΕΣΠΑ). Ο νόμος προβλέπει την καθολική 
εφαρμογή του, και μάλιστα, αν χρειαστεί, σε περισσότερες τάξεις και σε περισσότερα 
μαθησιακά αντικείμενα. Επίσης, κατεβάζει πολύ χαμηλά το ηλικιακό επίπεδο, κάτι που
δεν κάνει ο διεθνής διαγωνισμός, αλλά που θυμίζει άλλες εξετάσεις που κατατάσσουν 
και κατηγοριοποιούν σχολεία και που γίνονται ακόμα και στις μικρότερες τάξεις της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τα σταθμισμένα τεστ στις ΗΠΑ ή τα τεστ INVALSI 
στην Ιταλία. Το «teaching to the test» εμπεδώνεται, επεκτείνεται και γίνεται κύριο 
στοιχείο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θεωρεί ότι τα αποτελέσματα και η μέτρησή
τους θα φέρουν και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τη «βελτίωση» της 
εκπαίδευσης.

Η υπεύθυνη από την πλευρά του ΙΕΠ για τον διαγωνισμό,  Χρύσα Σοφιανοπούλου, η 
οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής 
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνέντευξή της επισημαίνει ότι «είναι σημαντικό να
γίνει σαφές στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι τα θέματα των εθνικών διαγνωστικών 
εξετάσεων θα αναφέρονται στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και στα σχολικά 



εγχειρίδια, σε αυτά δηλαδή που διδάσκονται οι μαθητές. Δεν πρόκειται ούτε για 
εξετάσεις αριστείας ούτε σε καμία περίπτωση για εξετάσεις σε πεδία που δεν έχουν 
διδαχθεί ή με τρόπο που δεν έχουν διδαχθεί. Επίσης, η ανωνυμία των απαντήσεων 
καθώς και ο τρόπος επιλογής του δείγματος των σχολείων διασφαλίζει την αξιοπιστία
και την εγκυρότητα. Από τις εθνικές διαγνωστικές εξετάσεις αναμένεται να μάθουμε 
τι έμαθαν και τι δεν έμαθαν στο σύνολό τους οι μαθητές της χώρας».

Είναι σαφής η προσπάθεια του ΙΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας να 
«καθησυχάσει» τους φόβους για τον διαγωνισμό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι 
διαβόητος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η «ανωνυμία» των τεστ αλλά και η 
εξέταση «στη διδαγμένη ύλη» σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν το γεγονός ότι
τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα κατηγοριοποιηθούν δημόσια, ότι τα 
«συμπεράσματα» θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή ακόμα πιο σκληρών 
αντιεκπαιδευτικών πολιτικών και αναδιαρθρώσεων. Επίσης, όπως και με τον 
διεθνή διαγωνισμό, ο ΟΟΣΑ και οι κυβερνήσεις που τον διεξάγουν θεωρούν ότι
γίνεται σε «κενό χρόνο» και όχι σε μία περίοδο που όλοι, ακόμα και οι 
υπερεθνικοί οργανισμοί, διαπιστώνουν ότι τα χρόνια της πανδημίας, το 
πολύμηνο κλείσιμο των σχολείων σε όλο τον κόσμο και γενικώς τα πολλά 
προβλήματα που υπάρχουν ακόμα στη λειτουργία των σχολείων έχουν αφήσει 
βαρύ αποτύπωμα στη μαθησιακή διαδικασία.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των 
μαθητών μας, πρέπει να μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό! Έχει μεγάλη σημασία 
να δοθεί από τώρα μια αποφασιστική μάχη από τα σωματεία των 
εκπαιδευτικών και τις συλλογικότητες των γονιών για τη μη διεξαγωγή του. 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας «πεδία 
βολής» των αντιδραστικών, αντιεκπαιδευτικών πολιτικών τους.



Η Ελληνική PISA
Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 30/10/2021)

Σε εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται κάθε χρόνο οι

μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και της Γ Γυμνασίου στη Γλώσσα και τα

Μαθηματικά. Σκοπός αυτών των εξετάσεων είναι σύμφωνα με το νόμο 4823

άρθρο 104: “η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των

προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και

σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πρώτου

εδαφίου είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά

την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα

μαθήματα.”

Σε εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται κάθε χρόνο οι μαθητές της 
ΣΤΔημοτικού και της Γ Γυμνα σίου στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Σκοπός αυτών 
των εξετάσεων είναι σύμφωνα με το νόμο 4823 άρθρο 104: “η εξαγωγή πορισμάτων,

σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό

επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο,

περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των

εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους

διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα 
συγκεκριμένα μαθήματα.”

Με λίγα λόγια θα μετράμε κάθε χρόνο τις επιδόσεις των μαθητών σε αυτά τα δύο

αντικείμενα ή και σε όποια άλλα θελήσει το Υπουργείο για να δούμε που 
βρισκόμαστε.

Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά ας δούμε που βρισκόμαστε.

Κάθε χρόνο βραβεύεται περίπου ένας στους 4 μαθητές. Έχουμε γεμίσει αριστούχους.

Και όταν βραβεύεται ένας μαθητής πώς να του πεις ότι δεν γνωρίζει; Δεν σε πιστεύει



και σε θεωρεί κακοπροαίρετο. Η μάθηση, δηλαδή, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, διότι

έχεις το παιδί που δεν γνωρίζει, αλλά πιστεύει ότι είναι άριστος και συνεπώς νιώθει 
ότι

τον αδικείς όταν του λες την αλήθεια και δεν είναι δεκτικό στη μάθηση. Τα βραβεία 
και

τα αριστεία που μοιράστηκαν στη γιορτή της 28 ης Οκτωβρίου στα σχολεία μας

αποκοιμίζουν και παραπλανούν γονείς και μαθητές. Όταν δουν τους βαθμούς που

παίρνουν στις Πανελλαδικές απορούν· θα το έχετε ακούσει όλοι: Πώς έγραψε 5 ο

Γιάννης, αφού ήταν μαθητής του 19; Είναι σημαντικό, λοιπόν, να μην παραπλανούμε

τους μαθητές και τους γονείς. Με αυτή τη λογική είναι πολύ καλή ιδέα να δούμε που,

πραγματικά, βρισκόμαστε.

Έχουμε την πιο αντικειμενική μέτρηση που μπορεί να υπάρξει και λέγεται

Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αφορά στους περισσότερους μαθητές της Γ Λυκείου των

Γενικού Λυκείου και ένα μεγάλο μέρος των μαθητών των ΕΠΑΛ. Το μειονέκτημα είναι

ότι αυτή η μέτρηση μας δείχνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των υποψηφίων στο 
τέλος

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, μόνο

το αποτέλεσμά του βλέπουμε. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχουν δύο

βαθμολογητές, που βαθμολογούν με καλυμμένα τα ονόματα των εξεταζομένων και αν

η διαφορά των βαθμών τους είναι μεγάλη, τότε γίνεται αυτόματα αναβαθμολόγηση.

Αυτό το είδος βαθμολόγησης αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μέτρησης

επιδόσεων, όπως θα δείτε παρακάτω. Βέβαια κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι τώρα

να μελετήσει σοβαρά αυτά τα αποτελέσματα. Η τελευταία φορά που δημοσιεύθηκαν

αποτελέσματα ήταν το 2013 και αφορούσε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Αποκαλύφθηκαν, τότε, εντυπωσιακά στοιχεία, όπως ότι υπάρχουν περιοχές με υψηλό

ΑΕΠ και πολύ χαμηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές, όπως η Κέρκυρα και η Ρόδος. Οι

λόγοι προφανείς: Οι οικογένειες δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις σπουδές των παιδιών

τους, όσο στις άλλες περιοχές της χώρας, διότι στηρίζονται στον τουρισμό. Φυσικά

επιβεβαιώθηκαν και τα αναμενόμενα· περιοχές με χαμηλό ΑΕΠ έχουν χειρότερες

επιδόσεις από άλλες που βρίσκονται υψηλότερα. Τα στοιχεία αυτά σταμάτησαν να



δημοσιεύονται και κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους, μία ακόμη απόδειξη ότι κανείς 
δεν

ενδιαφέρεται επί της ουσίας να βελτιωθούν τα πράγματα στην Εκπαίδευση.

Με αυτές τις εξετάσεις, που καθιερώνει το Υπουργείο Παιδείας, θα δούμε από πού

ξεκινάει το κακό και τα παιδιά μας ούτε ορθογραφία γνωρίζουν, ούτε στοιχειώδεις

αριθμητικούς υπολογισμούς. Διότι το κακό, πιστεύω, ξεκινάει από πολύ νωρίς. Θα

δουν και όσοι σχεδιάζουν συστήματα και παίρνουν μέτρα, έχοντας δεκαετίες να 
μπουν

σε τάξη, την πραγματική κατάσταση της εκπαίδευσής μας, ώστε να μη σχεδιάζουν

έχοντας παντελή άγνοια της πραγματικής κατάστασης.

Φυσικά υπάρχουν και κίνδυνοι. Εξαρτάται από τη χρήση των συμπερασμάτων. Δε

γίνεται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, διότι εξετάζονται

μόνο δύο αντικείμενα Γλώσσα και Μαθηματικά και η ανωνυμία των γραπτών δεν

επιτρέπει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ατομικά, αφού άλλος διδάσκει στο ένα

τμήμα και άλλος στο άλλο τμήμα το ίδιο μάθημα. Επιτρέπει, όμως, την αξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας και την κατηγοριοποίησή της· αυτό αποτελεί το φόβο των

εκπαιδευτικών. Αν τα αποτελέσματα χρησιμοποιηθούν για τέτοιους λόγους, τότε θα

τιναχτεί όλη η προσπάθεια στον αέρα και θα έχουμε μία ακόμη αποτυχία. Διότι σ’ 
αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί θα προσαρμόσουν το μάθημά τους στα 
ζητούμενα του τεστ και όχι στις ανάγκες των μαθητών, ώστε να πετύχουν καλύτερες 
επιδόσεις. Αν από τα αποτελέσματα κρίνονται σοβαρά πράγματα τότε θα υπάρξει 
προσπάθεια δολίευσης των εξετάσεων, είτε με επιεική βαθμολόγηση, είτε με 
ενθάρρυνση της αντιγραφής, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να 
επιτευχθεί η απαραίτητη καλή βαθμολογία του σχολείου. Δεν τα βγάζω από το μυαλό 
μου όλα αυτά.

Πρόκειται για πράγματα που συμβαίνουν κατά κόρον σε άλλες χώρες που

ακολούθησαν τέτοιες πολιτικές.

Καλοδεχούμενη λοιπόν η νέα διαδικασία, την επανάληψή της κάθε χρόνο, όμως, τη

θεωρώ υπερβολική, αν θέλουμε να δούμε το επίπεδο των μαθητών μας. Γίναμε

βασιλικότεροι του βασιλέως. Εκεί που για δεκαετίες δεν μετράμε τίποτα στην

Εκπαίδευση, άρα όλες οι αλλαγές γίνονται χωρίς δεδομένα, τώρα αποφασίσαμε να

μετράμε κάθε χρόνο τις επιδόσεις των μαθητών. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί



υπερβολής, καθώς δεν περιμένουμε μετρήσιμες μεταβολές σε διάστημα τόσο μικρό

όσο ένα διδακτικό έτος.



Με αφορμή την «απογοητευτική» επίδοση των 
Ελλήνων μαθητών στο πρόγραμμα PISA
Ελπίδα ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μαθηματικός

«ΣΟΚ! Οι Ελληνες μαθητές τελευταίοι στην Ευρώπη», «Μετεξεταστέοι οι Ελληνες 
μαθητές», «Τούβλα οι Ελληνες μαθητές». Αυτά είναι κάποια από τα πρωτοσέλιδα του 
έντυπου και διαδικτυακού Τύπου μετά τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού 
PISA, που αξιολογεί το επίπεδο των 15χρονων σε κατανόηση κειμένου, Μαθηματικά 
και φυσικές επιστήμες.

Κάνοντας παντιέρα τις «απογοητευτικές» επιδόσεις της Ελλάδας στο διαγωνισμό, η 
κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει τις προτεινόμενες αντιδραστικές 
μεταρρυθμίσεις ως τη «θεραπεία διά πάσαν νόσον». Η υπουργός Παιδείας, Ν. 
Κεραμέως, σχολιάζει: «Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA για το 2018 
καταδεικνύουν μία χρόνια παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
Απαιτούνται δομικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ξεκινώντας από τα "θεμέλια", 
δηλαδή από το ίδιο το νηπιαγωγείο... Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια 
ήπιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα».

Γι' αυτό άλλωστε στην ατζέντα της κυβέρνησης για την Εκπαίδευση του 2020 
ξεχωρίζουν: Τα «Προγράμματα Σπουδών για τη συστηματικότερη καλλιέργεια ήπιων 
δεξιοτήτων», η «ενίσχυση της αυτονομίας και εξωστρέφειας των σχολικών 
μονάδων», η «επένδυση, με σχεδιασμό, στην εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος με την καλλιέργεια διμερών σχέσεων με χώρες που έχουν επιδείξει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, όπως οι 
ΗΠΑ, η Κίνα...».

Πράγματι, οι απαιτήσεις, τόσο για την εργασία όσο και για την εκπαίδευση, αλλάζουν 
γρήγορα. Υπάρχουν η απαίτηση για αποτελεσματικότερο συνδυασμό γνώσεων και 
δεξιοτήτων, η αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών, η συνεχής επιμόρφωση και ο 
συντονισμός με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες.

Υπάρχει η απαίτηση οργάνωσης της εργασίας σε πιο διευρυμένα δίκτυα επικοινωνίας 
και συνεργασίας, εφόσον όλο και περισσότεροι άνθρωποι από διαφορετικές 



κουλτούρες εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, σε πολυδιάστατα έργα, με τη συμβολή 
διαφορετικών επιστημονικών και τεχνικών κλάδων. Η κοινωνικοποίηση της εργασίας
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γεγονός. Ομως, όσο το αποτέλεσμά της το ιδιοποιείται μία
χούφτα ανθρώπων, η διαστρέβλωση, ο ανορθολογισμός και η ημιμάθεια θα 
διογκώνονται.

Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, που εξυπηρετούν τα οικονομικά 
συμφέροντα όλο και μικρότερου τμήματος του παγκόσμιου πληθυσμού με έντονο 
ανταγωνισμό, αντιμετωπίζουν την Εκπαίδευση και ως πεδίο κερδοφορίας. Αυτό 
συμβαίνει αφενός βραχυπρόθεσμα, μέσω επενδύσεων σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ιδιωτικά εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικό 
τουρισμό και αφετέρου μακροπρόθεσμα, ως πεδίο βελτίωσης της βασικής τους 
πρώτης ύλης, της ανθρώπινης εργασίας, που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και έτσι
τα κέρδη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις κατά καιρούς εκθέσεις 
αξιολόγησης του ΟΟΣΑ ή άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Και να γίνει αυτό, πρέπει αντικειμενικά να αποτυπώνουν και στοιχεία της 
πραγματικότητας. Ωστόσο, η εικόνα που δίνουν παραμένει τμηματική και 
επιφανειακή. Γιατί υπάρχει ο φακός του κέρδους που παραμορφώνει τους σκοπούς. 
Υπάρχει η αστική αντίληψη για τη γνώση, που παρόλο που αναπτύσσεται, αυτή 
δίνεται με το σταγονόμετρο. Τόσο όσο επιτρέπει και απαιτεί το κεφάλαιο.

PISA όπως ΟΟΣΑ

Για να δούμε ποιες είναι οι δεξιότητες που καλλιεργούνται από το PISA, αρκεί να 
θυμηθούμε πως πρόκειται για πρόγραμμα του Οργανισμού για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), στην έκθεση του οποίου για το PISA 2018 
βρίσκουμε: «Οι μαθητές θα κληθούν να εφαρμόσουν τη γνώση τους σε άγνωστες υπό
εξέλιξη καταστάσεις. Για αυτό απαιτείται ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, γνωστικών 
(κριτική, δημιουργική σκέψη κ.α.), κοινωνικών και συναισθηματικών (γνωστές και ως
ήπιες δεξιότητες/ soft skills) και πρακτικών (διαχείριση πληροφορίας και 
επικοινωνίας μέσω νέων τεχνολογικών συστημάτων)».



Στενά συνδεδεμένο με τις μετρήσεις του PISA είναι και το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ 
PIAAC που αφορά ηλικίες 16-65 χρονών. Αξιολογεί συγκεκριμένα τρεις «δεξιότητες - 
κλειδιά» στην επεξεργασία πληροφορίας: Ανάγνωση (literacy), αριθμητική 
(numeracy) και επίλυση προβλήματος σε πλούσια τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για το PIAAC 2016 διαβάζουμε: «Στον κόσμο όπου 
εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι ενώ οι εργοδότες διαμαρτύρονται πως δεν 
μπορούν να βρουν καταρτισμένους εργάτες, κάτι προφανώς είναι ανισόρροπο. Οι 
κυβερνήσεις οφείλουν να έχουν καθαρή την εικόνα όχι μόνο για το πώς αλλάζει η 
αγορά εργασίας αλλά και για το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι πολίτες να 
ακολουθήσουν και να επωφεληθούν από την αναπτυσσόμενη οικονομία της γνώσης 
(knowledge-based economies)».

Ο διαγωνισμός PISA αποτυπώνει έναν εκπαιδευτικό στόχο που αντιστοιχεί στη 
σύγχρονη ανάγκη για ολόπλευρη μόρφωση. Στην πράξη όμως, το εκπαιδευτικό 
σύστημα θα πρέπει, κατά PISA, να καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες, που εύκολα 
τυποποιούνται και αντικαθιστούν την παραδοσιακή «παπαγαλία».

Βασικό μέλημα είναι να μάθει κάποιος γρήγορα «τι να κάνει», γιατί το «να μάθει» είναι
αργό και αντιοικονομικό. Παράλληλα, δεν καλλιεργεί τον επιστημονικό συλλογισμό 
(αίτιο - αποτέλεσμα), με συνέπεια να δημιουργούνται εμπόδια στις ανώτερες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στο χώρο της Τριτοβάθμιας, οι κατευθύνσεις ενισχύουν την 
κατηγοριοποίηση και την πολυδιάσπαση πτυχίων από τη μία ή τον αναχρονισμό της 
κατάργησης διακριτών επιστημονικών αντικειμένων από την άλλη.

Οι προβληματισμοί αυτοί προκύπτουν από τα θέματα εξέτασης, τον τρόπο 
αξιολόγησης και τις συνέπειες των αποτελεσμάτων.

Ο μαθητής να μπορεί μόνο να αναλύει ή και να συνθέτει;

Η επιλογή θεμάτων και προβλημάτων, κατά τα πρότυπα του PISA, ακονίζουν την 
αναλυτική σκέψη των μαθητών αλλά όχι τη συνθετική. Δηλαδή οι μαθητές 
εξασκούνται σε προβλήματα γενικής φύσης, ως προς την ανάλυσή τους με ποικίλους 
τρόπους και μερικώς ως προς την εύρεση μιας μεθόδου επίλυσης. Μέχρι εδώ 
μπορούμε να πούμε πως κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναγκαίο για τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Τότε από πού προκύπτει το πρόβλημα;



Η ανεπάρκεια της θεματολογίας έχει δύο διαστάσεις. Αφενός η πλειοψηφία των 
θεμάτων είναι τέτοια που επιλύονται μεν με διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά πολύ 
συγκεκριμένες δε. Συνεπώς η επίλυσή τους γίνεται ένα λίγο πιο πολύπλοκο 
«τυφλοσούρτι», χωρίς καμία καλλιέργεια της δημιουργικότητας.

Αφετέρου το πλαίσιο των προβλημάτων, ενώ είναι ρεαλιστικό, προσεγγίζεται 
επιφανειακά και μονοδιάστατα. Π.χ. στο παρακάτω πρόβλημα δεν παρουσιάζεται 
ούτε η αιτία του, πώς προκύπτει η αλλαγή του τύπου, ούτε η αναγκαιότητα λύσης του,
δηλαδή οι συνέπειες.

Τα ερωτήματα είναι αμιγώς υπολογιστικής φύσης πάνω στις πρωτοβάθμιες 
εξισώσεις.

Αντίθετα, ουσιαστικότερη θα ήταν η χρήση του τύπου σε μια υποθετική κατάσταση, 
όπου ο μαθητής θα έπρεπε να υπολογίσει τα όρια των καρδιακών του παλμών, για να 
διαμορφώσει πρόγραμμα άσκησης που να συνάδει με την ηλικία του, σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο δεδομένων.

Να το λύσω επειδή μου το ζητούν ή επειδή θέλω;

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί οικείο το πλαίσιο του προβλήματος καταλήγει σε 
εισαγωγές όπως αυτή, που εύλογα οδηγεί τους μαθητές να πουν «Και εμένα τι με 
νοιάζει;».

Το βασικό κίνητρο του ανθρώπου για να λύνει προβλήματα δεν είναι απλώς το 
προσωπικό γούστο, αλλά κάποια κοινωνική ανάγκη. Ακριβώς επειδή στην ανάγκη 
αυτή βρίσκει το υποκειμενικό του όφελος, ασχολείται και συμβάλλει στη λύση. Το 
προσωπικό κίνητρο διαμορφώνεται κοινωνικά. Ο ακραίος υποκειμενισμός, να λύσω 
το πρόβλημα του άλλου, ως αντίληψη οδηγεί σε αδιέξοδο για την εμπλοκή των 
μαθητών. Πώς λοιπόν θα πειστεί ο μαθητής να υπολογίσει πόσους κύβους έχουν οι 
συνθέσεις της Σούζαν, αν δεν βρίσκει το δικό του κίνητρο; Πώς θα λύσει το πρόβλημα
αν δεν το αντιληφθεί ως δικό του;

Αντίθετα, στο πλαίσιο της γεωμετρικής τεκμηρίωσης ενός ιστορικού μνημείου ο 
υπολογισμός του πλήθους των δομικών στοιχείων θα είχε άλλη βαρύτητα. Κάποιοι 
μαθητές ίσως έβρισκαν το κίνητρό τους στην ίδια την ανάγκη συντήρησης του 



μνημείου και της ιστορίας του. Για άλλους κίνητρο μπορεί να ήταν η αισθητική ή κάτι 
άλλο.

Τουλάχιστον, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ερώτηση «Και εμένα τι με νοιάζει;» ανοίγει μια 
γενικότερη συζήτηση, αντί να την κλείνει με τον εκπαιδευτικό απ' έξω.

Πώς κρίνεται η σωστή απάντηση;

Στο πρόβλημα αξιολόγησης της ικανότητας συσχετισμών που ακολουθεί, ως σωστή 
βαθμολογείται η απάντηση Γ, δηλαδή πως σε έναν χώρο το πολύ 5.000 τ.μ. θα 
χωρέσουν 20.000 όρθια άτομα.

Χώρια που δεν προβλέπεται χώρος ούτε για τη μουσική σκηνή, θεωρείται λογικό σε 
κάθε άτομο να αντιστοιχεί χώρος λίγο μεγαλύτερος από ένα πλακάκι. Πόσο παράλογο
είναι ένα παιδί να απαντήσει το Β, σκεπτόμενο πως ένας άνθρωπος δεν είναι κολόνα 
και άρα κινείται; Ποιος είναι ο συσχετισμός που δεν έχει κάνει; Μήπως ότι τα έσοδα 
από 20.000 εισιτήρια είναι περισσότερα από αυτά των 5.000;

Κάποια συμπεράσματα

Συμπέρασμα πρώτο: Ο συντονισμός με τις απαιτήσεις του PISA σημαίνει κάποια 
γνωστική ανάπτυξη, αλλά όχι απαραίτητα ολόπλευρη μόρφωση.

Από την πείρα των σκανδιναβικών χωρών, φαίνεται πως οι περισσότερες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που προτείνει ο ΟΟΣΑ, αφορούν συγχωνεύσεις 
σχολείων, πολυπληθέστερες τάξεις, περισσότερες εξετάσεις, αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, σύνδεση των μισθών με τις επιδόσεις των 
εξετάσεων. Στην έκθεσή του προς τη νορβηγική κυβέρνηση προειδοποιεί: «Από την 
περαιτέρω χρηματοδότηση των σχολείων δεν υπάρχει όφελος» (ΟΟΣΑ, 2008).

Προκλήθηκε μια γενική «φρενίτιδα» σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για να πετύχουν 
καλύτερη κατάταξη. Ασκήθηκε μεγάλη οικονομική πίεση προς τις οικογένειες για να 
υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Το «PISA for schools» έγινε το προϊόν, που σαν άλλη 
«Τράπεζα Θεμάτων» δένει τις εξετάσεις όλο και πιο στενά με το αναλυτικό πρόγραμμα
των σχολείων. Το φθινόπωρο του 2014 οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων 
προχώρησαν σε απεργία για την αντι-εκπαιδευτική αξιολόγηση και την ανούσια 
εντατικοποίηση της δουλειάς τους.



Συνέπεια ήταν και η αύξηση των ιδιωτικών σχολείων, με την ελεύθερη επιλογή του 
πιο ανταγωνιστικού προγράμματος σπουδών στα πρότυπα του PISA, όπως και η 
άμεση ενίσχυση ιδιωτικών συμβουλευτικών ιδρυμάτων. Ο όμιλος Pearson Inc., 
ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων των εφημερίδων «Financial Times» και «The Economist», 
αντλεί το 80% των εσόδων του από εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις. Είναι 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αναπτυσσόμενη αγορά της Εκπαίδευσης, με 
40.000 εργαζόμενους σε 80 χώρες.

Συμπέρασμα δεύτερο: Τα Μαθηματικά υποβαθμίζονται σε αμιγώς συμπληρωματικό 
εργαλείο για την ανάγνωση στατιστικών διαγραμμάτων, στοιχειωδών υπολογισμών 
και ερμηνείας ποσοστών.

Αυτό προκύπτει και από τα γεγονότα στην άλλοτε χώρα - εκπαιδευτικό πρότυπο, τη 
Φινλανδία, όπου εκδηλώθηκε έντονη διαμάχη εκπαιδευτικών με ιδιαίτερα οξύ το 
πρόβλημα στα Μαθηματικά. Πολλοί διαφωνούσαν με τον τρόπο αξιολόγησης των 
μαθητών, εφόσον αξιολογεί αποκλειστικά την καθημερινή, μη επιστημονική γνώση.

Το 2005 πάνω από 200 Φινλανδοί ακαδημαϊκοί κοινοποίησαν την ανησυχία τους για 
τον διαγωνισμό PISA. Φινλανδοί εμπειρογνώμονες της Εκπαίδευσης σχολίαζαν: 
«Θεωρούμε ότι είναι αρκετά φυσικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο καθένας να 
αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες της αριθμητικής. Αλλά η παρούσα κατάσταση 
σημαίνει ότι σχεδόν όλη η τυπική Αλγεβρα και η Γεωμετρία έχουν εξαφανιστεί από το 
πρόγραμμα σπουδών, ως αυξημένης δυσκολίας για ένα σημαντικό τμήμα του 
μαθητικού πληθυσμού. Μια συνέπεια αυτού είναι ότι τα Μαθηματικά στο Λύκειο 
πρέπει να ξεκινήσουν σχεδόν από το μηδέν και υπάρχει πραγματικά πολύς δρόμος να 
διανύσει κάποιος για να φτάσει σε επίπεδο επαρκές για πανεπιστημιακές σπουδές, σε 
οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα Μαθηματικά».

Τα Μαθηματικά του PISA κυρίως αφορούν κάποια δυνατότητα εκτίμησης και 
πρακτικές μεθόδους υπολογισμών και στατιστικής. Δεν συσχετίζονται ουσιαστικά με 
τις άλλες φυσικές επιστήμες, όπως άλλωστε αναπτύχθηκαν, με αποτέλεσμα την 
αποσπασματική προσέγγιση προβλημάτων μέσω συγκεκριμένων μαθηματικών 
χειρισμών.

Η πραγματικότητα, τόσο πλούσια σε ευκαιρίες μάθησης και προσεγγίσιμη με πλήθος 
μαθηματικών εννοιών, χρησιμοποιείται στενά ως «κράχτης» εφαρμογής μεθόδων 
αντί να γίνει αντικείμενο μελέτης, αφετηρία και πεδίο επιβεβαίωσης συλλογισμών.



Συμπέρασμα τρίτο: Την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη
συνεργατικότητα τις θέλουν «με το σταγονόμετρο».

Τον Μάη του 2014, 2.000 ακαδημαϊκοί, ένας και των οποίων ο γνωστός γλωσσολόγος
Noam Chomsky, έστειλαν ανοιχτή επιστολή στον επικεφαλής του PISA και διευθυντή 
εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, λέγοντας πως ο διαγωνισμός «σκοτώνει τη χαρά της 
μάθησης και προκαλεί ζημιά στις βασικές παιδαγωγικές αξίες». Στις χώρες που 
βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις, είναι πολύ έντονη η απέχθεια των παιδιών για το 
σχολείο. Φαίνεται να ωθούνται στο να μη θέλουν να μάθουν.

Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες που διατυμπανίζουν εξαντλούνται στο να μπορούν να 
σκέφτονται τόσο ώστε να μην ενοχλούν τον διευθυντή για «ψύλλου πήδημα», να 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ιδέες μάρκετινγκ, ατομικά ή ομαδικά, για να 
χτυπηθεί ο ανταγωνιστής όμιλος και να εξοικειωθούν δουλεύοντας σε μεγάλες 
οργανωμένες ομάδες πάνω στο ίδιο πρότζεκτ ή σε start up εταιρείες.

Οταν πρόκειται να φανούν οι ουσιαστικές δυνατότητες της οργάνωσης, της κριτικής 
σκέψης και της ομαδικής δημιουργίας για τη δραστική βελτίωση της 
καθημερινότητας και της ζωής των εργαζομένων από τους ίδιους, ξαφνικά 
επιστρατεύονται μόνο οι πρακτικές δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών από 
εργαζόμενους σε ειδικές υπηρεσίες ή «αυτόνομοι συνεργάτες» και οι δεξιότητες 
χειρισμού υπολογιστικών συστημάτων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για παντός 
τύπου ψηφοφορίες, από τηλεριάλιτι έως πλαίσιο δράσης σωματείων. Ετσι το 
σύστημα αυτορρυθμίζεται μέσω ενός ραφιναρισμένου και σύγχρονου μηχανισμού.

Αντί επιλόγου

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων που συνολικά μορφώνουν τον άνθρωπο, που τον 
εξοπλίζουν να ανταπεξέρχεται στην κοινωνία που αναπτύσσεται μαζί και γύρω του, 
γίνεται από τη διδασκαλία μαθημάτων πάνω στις αρχές του αντίστοιχου 
επιστημονικού κλάδου και μέσω της ιστορίας του.

Στη διδασκαλία των Μαθηματικών θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι πραγματικές 
ανάγκες που οδήγησαν τον άνθρωπο να μελετήσει επισταμένα νέες ποσότητες, νέες 
δομές και σχέσεις ποσοτήτων, που τον οδήγησαν στην οργάνωση νέων λογικών 
σχημάτων, ξεκλείδωσαν νέες δυνατότητες εκτίμησης και έδωσαν βάση για νέους 
τρόπους τεκμηρίωσης.



Ακόμα και αν διαγωνισμοί όπως ο PISA εντοπίζουν τέτοιες αδυναμίες, οι οδηγίες 
προσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απέχουν πολύ από το να 
αποτελέσουν λύση.
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