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Διεξαγωγή έρευνας PISA από τον ΟΟΣΑ 

Αγαπητοί γονείς, 
Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να συμμετάσχει 

στην έρευνα PISA που διεξάγει ο ΟΟΣΑ. Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών 
(Programme for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε 
τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA 
Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την 
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών. 
 

Κύριος στόχος του Προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση του εύρους των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος της Υποχρεωτικής τους Εκπαίδευσης, βάσει των 
οποίων διαμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στις σύγχρονα 
δομημένες κοινωνίες. Εκκινώντας, επομένως, από ένα κοινά καθορισμένο και διεθνώς αποδεκτό πλαισίο 
εργασίας, το Πρόγραμμα PISA συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις των 15χρονων συμμετεχόντων 
μαθητών και την ίδια στιγμή, ανιχνεύει όψεις και δυνατότητες της αποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση.  
 

Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να αντλεί μέσω του Προγράμματος αυτού 
χρήσιμα στοιχεία για το εκπαιδευτικό της σύστημα, κατορθώνει να κατανοεί τα θετικά στοιχεία και τις 
αδυναμίες του εκπαιδευτικού της σχεδιασμού και, εντέλει, ανατροφοδοτείται σχετικά με το βαθμό 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές 
Εκπαίδευσης και Αγωγής των άλλων συμμετεχουσών χωρών. 
 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της 
Διεθνούς Έρευνας PISA .Η έρευνα διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά την ικανότητα 
εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής 
ζωής. Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση 
Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος. 
 

Στη χώρα μας η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 2 Μαρτίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 και 
θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκειατου 
συνημμένου πίνακα. Το σχολείο μας έχει επιλεγεί για συμμετοχή στην έρευνα με τυχαία δειγματοληψία. 
Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο 
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) του 
σχολείου. Θα συμμετάσχουν 35 μαθητές και μαθήτριες της Α Λυκείου (με έτος γέννησης το 1999) του 
σχολείο μας ύστερα από κλήρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το διάστημα διεξαγωγής στο σχολείο μας 
είναι από 10 έως 12 Μαρτίου 2015 σε τρεις ομάδες των 12 ατόμων. 

 
   Η  Διευθύντρια 
 
 
Γεωργάκη Ευαγγελία 

Γέρακας,    4/3/2015 

      

ΠΡΟΣ :  
τους γονείς των μαθητών της 
 Α Λυκείου, που κληρώθηκαν να 
συμμετάσχουν στην έρευνα PISA 
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Αγαπητοί μαθητές,  
 
έχετε επιλεγεί να συμμετάσχετε στο Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών –το 
Πρόγραμμα που είναι περισσότερο γνωστό ως PISA. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
εκπαιδευτική έρευνα παγκοσμίως, που θα διεξαχθεί σε περισσότερες από 70 χώρες και 
που σκοπεύει να καταδείξει τι μπορούν να καταφέρουν οι μαθητές στις Φυσικές 
Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Κατανόηση Κειμένου και, για πρώτη φορά φέτος, και 
στη Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος.  
 
Σε αυτή την Έρευνα, δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, αλλά 
μερικοί από αυτούς – μεταξύ των οποίων κι εσείς. Όλοι μαζί θα εκπροσωπήσετε τους 
χιλιάδες, συνολικά, συμμαθητές σας από όλη τη χώρα. Η συμμετοχή σας θα δώσει 
χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με το τι έχουν μάθει στο σχολείο οι μαθητές της 
ηλικίας σας· ενώ, σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν τη 
σύγκριση με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες και θα δώσουν το υλικό που απαιτείται, 
ώστε να παρθούν αποφάσεις και αναγκαία βελτιωτικά μέτρα για το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας μας. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσετε τον 
καλύτερο εαυτό σας.  
Tο Πρόγραμμα PISA απαιτεί δύο (2) ώρες ηλεκτρονικής εξέτασης και μία (1) επιπλέον 
ώρα για τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, που αφορά τις στάσεις και τις 
πεποιθήσεις σας σχετικά με την εκπαίδευση. Τα θέματα είναι όλα παρμένα από την 
καθημερινή ζωή κι έτσι δε χρειάζεται να μελετήσετε κάτι. Οι απαντήσεις σας θα είναι 
ανώνυμες και δεν πρόκειται να επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τους βαθμούς 
σας ή την όλη σχολική σας πορεία. Θα συσχετισθούν, απλώς, με τις επιδόσεις των 
μαθητών των άλλων χωρών, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα 
αντανακλούν τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών σε εθνικό επίπεδο.  
 

Για πιθανές ερωτήσεις, απορίες, παλαιότερα θέματα ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με το 
Πρόγραμμα PISA, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διευθύντρια ή τον κ. Αναστόπουλο, 
καθηγητή Πληροφορικής, ο οποίος ο έχει οριστεί υπεύθυνος για το PISA στο σχολείο 
σας. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες : 
 http://www.iep.edu.gr/pisa ή http://www.oecd.org/pisa. 

 

 


