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Programme for International Student Assessment (PISA) 
∆ιεθνές Πρόγραµµα  για την Αξιολόγηση των Μαθητών 

 
Σύντοµη ενηµέρωση  

 
ΣΤΟΧΟΣ του PISA 
Η αξιολόγηση της ετοιµότητας των 15χρονων µαθητών να χρησιµοποιούν γνώσεις και 
δεξιότητες για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής. Το PISA αξιολογεί 
σε ποιο βαθµό οι µαθητές είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τις αναγνωστικές τους ικανότητες, 
για να κατανοούν και να ερµηνεύουν διαφορετικά είδη κειµένων, και επίσης σε ποιο βαθµό 
είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στα µαθηµατικά ή στις 
φυσικές επιστήµες, για να επιλύουν προβλήµατα και να αντιµετωπίζουν θέµατα της 
καθηµερινής ζωής που σχετίζονται µε αυτές τις επιστήµες. 
 
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ  

 Ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε χώρας  το δείγµα αποτελείται από 4.500 – 50.000 
15χρονους µαθητές. Η έρευνα αφορά 15χρονους µαθητές, διότι σε αυτήν την ηλικία 
ολοκληρώνεται ο κύκλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις περισσότερες χώρες. 

 ∆είγµα σχολείων: τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία 
 ∆είγµα µαθητών: τυχαία δειγµατοληψία 
 Εµπιστευτικότητα: τα στοιχεία των µαθητών και των σχολείων είναι απόρρητα  
 ∆εν ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η συµµετοχή µιας χώρας στο 

Pisa. Αρκεί µόνον να εκδηλώσει ενδιαφέρον της στην γραµµατεία του ΟΟΣΑ, να 
διαθέτει την υποδοµή, ώστε να φέρει εις πέρας το πρόγραµµα, και να είναι συνεπής 
στις οικονοµικές της υποχρεώσεις προς τον ΟΟΣΑ. Το Υπουργείο Παιδείας κάθε 
χώρας καταβάλει ετήσια συνδροµή στον ΟΟΣΑ ανάλογη µε το µέγεθος του δείγµατος.  
Αυξάνει ο αριθµός των χωρών που συµµετέχουν.   

 2000 =>43 χώρες, 2003 =>41  χώρες, 2006=>57 χώρες, 2009 =>67 χώρες. 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PISA 
Το πρόγραµµα υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, ο οποίος έχει αναθέσει σε δυο οµάδες  
Οργανισµών την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος.  

 Οµάδα A:ACER (Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Έρευνας Αυστραλίας), cApSTAn 
(οργανισµός Γλωσσικού Ελέγχου Βρυξέλλες), Westat ( Ιδιωτικός διεθνής φορέας). 

 Οµάδα Β: NIER(Εθνικό Ινστιτούτο Εκπ/κης  Έρευνας  Ιαπωνίας), CITO (Εθνικό 
Ινστιτούτο Εκπ/κης  Αξιολόγησης  Ολλανδίας)  

 Στην Ελλάδα, την ευθύνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος PISA 
έχει αναλάβει το ΚΕΕ κατόπιν υπουργικής απόφασης του 1997.  Στην οµάδα του ΚΕΕ 
συµµετέχουν εκπαιδευτικοί, πανεπιστηµιακοί, σχολικοί σύµβουλοι ειδικοί 
επιστήµονες.  

 
ΤΙ ΜΑΣ ∆ΙΝΕΙ ΤΟ  PISA (σύµφωνα µε το σχεδιασµό του) :  

  Εικόνα για τις γνώσεις και κυρίως για τις δεξιότητες των 15χρονων µαθητών 
 ∆υνατότητα συσχετισµών ανάµεσα στις επιδόσεις και στα  ατοµικά / κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 

 ∆υνατότητα συσχετισµών ανάµεσα στις επιδόσεις και χαρακτηριστικά των σχολείων 
  ∆υνατότητα συγκρίσεων ανάµεσα στη µέση επίδοση µαθητών από διάφορες χώρες 
 ∆υνατότητα παρακολούθησης µεταβολών των επιδόσεων µε την πάροδο του χρόνου 
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ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ( σε τι εξετάζονται οι µαθητές;)  
 Κατανόηση κειµένου, Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες. 
 Επίπεδο ελέγχου: Αλφαβητισµός  

Τι ανιχνεύουν τα θέµατα  για τον Επιστηµονικό Αλφαβητισµό; 
Α. Επιστηµονική γνώση: Γνώση της επιστήµης (έννοιες, θεωρίες), Γνώση περί επιστήµης 
(µέθοδοι, πρακτικές) 
Β. Επιστηµονικές δεξιότητες: Αναγνώριση επιστηµονικών ερωτηµάτων, Επιστηµονική 
εξήγηση φαινοµένων, Αξιοποίηση επιστηµονικών δεδοµένων 
Γ. 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 
∆οµή των θεµάτων 
Α. Εισαγωγικό κείµενο  
Β.  Ερωτήσεις γνώσεων:  ανοικτές – σύντοµης απάντησης,  πολλαπλής επιλογής, 
      σωστό – λάθος.  
Γ.  Ερωτήσεις στάσεων και απόψεων   
 
Εκτός από τις γνώσεις στην έρευνα καταγράφονται και άλλες πληροφορίες 

 Οι µαθητές συµπληρώνουν εκτός από το φυλλάδιο και ένα Ερωτηµατολόγιο το οποίο 
περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν στο κοινωνικο-οικονοµικό 
υπόβαθρο της οικογένειας του, στη στάση του απέναντι στο σχολείο και στη µάθηση 
καθώς και στην εξοικείωσή του µε τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες. 

 Επίσης, ο ∆ιευθυντής του κάθε σχολείου του δείγµατος συµπληρώνει ένα 
Ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε το προσωπικό του 
σχολείου, την υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και  τις δραστηριότητες που οργανώνει ή 
στις οποίες συµµετέχει το σχολείο και οι οποίες ξεφεύγουν από τα στενά όρια του 
αναλυτικού προγράµµατος 

 
Στοιχεία  από τα αποτελέσµατα  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   
ΕΛΛΑ∆Α 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
(χώρα µε τις 
υψηλότερες 
επιδόσεις) 

ΟΟΣΑ ∆ΙΕΘΝΩΣ 

PISA 2000 
Κατανόηση κειµένου 

 
474 

 
546 
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∆εν υπάρχει 
στοιχείο 

PISA 2003 
Μαθηµατικά 446 549 27 32 

PISA 2006 
Φυσικές Επιστήµες 

 
473 

 
563 

 
28 

 
38 

 
Πηγές: ∆ιεθνές Πρόγραµµα για την Αξιολόγηση των Μαθητών, Έκδοση ΚΕΕ Αθήνα 
2007,  www.kee.gr, www.pisa.oecd.org .   
       
Παραδείγµατα θεµάτων που δόθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς.  
Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται δέκα (10) θέµατα, 8 Φυσικής 1 Χηµείας και 1 
Βιολογίας. Εκτός από την ενηµέρωση, η πρόταση είναι: δοκιµάστε να δώσετε τα ίδια 
θέµατα ή τις παραλλαγές που θα σχεδιάσετε οι ίδιοι στους µαθητές σας. Στις 
επόµενες συναντήσεις  θα µπορέσουµε να συζητήσουµε µε βάση τις δικές σας 
διαπιστώσεις. 
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Εισήγηση οµάδας ΚΕΕ στην ενηµέρωση των Σχ. Συµβούλων   
 

Για να φτιάξει ζύµη για ψωµί, ένας µάγειρας 
ανακατεύει αλεύρι, νερό, αλάτι και µαγιά. Μετά την 
ανάµιξη, η ζύµη τοποθετείται σε ένα δοχείο για αρκετές 
ώρες ώστε να αφεθεί η διαδικασία της ζύµωσης να 
λειτουργήσει.  
Κατά τη ζύµωση συµβαίνει µια χηµική µεταβολή στη 
ζύµη:  
η µαγιά (ένας µονοκύτταρος µύκητας) µετατρέπει το 

άµυλο και τα σάκχαρα στο αλεύρι σε διοξείδιο του άνθρακα και αλκοόλη. 
 
Ερώτηση 1: ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 
Η ζύµωση προκαλεί φούσκωµα στη ζύµη.  
   Γιατί φουσκώνει η ζύµη; 
   Α. Η ζύµη φουσκώνει επειδή παράγεται αλκοόλη η οποία   µετατρέπεται σε αέριο. 
   Β. Η ζύµη φουσκώνει επειδή µέσα της αναπαράγεται ο µονοκύτταρος µύκητας. 
   Γ. Η ζύµη φουσκώνει επειδή παράγεται ένα αέριο, το διοξείδιο του άνθρακα. 
   ∆. Η ζύµη φουσκώνει επειδή η ζύµωση µετατρέπει το νερό σε ατµό. 
 
Ερώτηση 2 : ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 
Λίγες ώρες µετά την ανάµιξη της ζύµης, ο µάγειρας ζυγίζει τη ζύµη και   παρατηρεί 
ότι η µάζα της έχει ελαττωθεί. Η µάζα της ζύµης είναι η ίδια στην αρχή του καθενός 
από τα τέσσερα πειράµατα που δείχνονται παρακάτω. Ποια από τα δύο πειράµατα θα 
έπρεπε ο µάγειρας να συγκρίνει ώστε να ελέγξει αν η µαγιά είναι η αιτία της 
ελάττωσης της µάζας; 
   Α. Ο µάγειρας πρέπει να συγκρίνει τα πειράµατα 1 και 2. 
   Β. Ο µάγειρας πρέπει να συγκρίνει τα πειράµατα 1 και 3. 
   Γ. Ο µάγειρας πρέπει να συγκρίνει τα πειράµατα 2 και 4. 
   ∆. Ο µάγειρας πρέπει να συγκρίνει τα πειράµατα 3 και 4. 
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Ερώτηση 3 : ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 
Στη ζύµη, η µαγιά µετασχηµατίζει το άµυλο και τα σάκχαρα στο αλεύρι, µε µια 
χηµική αντίδραση, κατά την οποία σχηµατίζονται διοξείδιο του άνθρακα και 
αλκοόλη. Από πού προέρχονται τα άτοµα του άνθρακα που βρίσκονται στο διοξείδιο 
του άνθρακα και στην αλκοόλη; Να κυκλώσεις το «Ναι» ή το «Όχι» για κάθε µια από 
τις παρακάτω πιθανές εξηγήσεις.  
 

Κάποια από τα άτοµα του άνθρακα 
προέρχονται από τα σάκχαρα. Ναι / Όχι 

Κάποια από τα άτοµα του άνθρακα είναι 
µέρη των µορίων του αλατιού. Ναι / Όχι 

Κάποια από τα άτοµα του άνθρακα 
προέρχονται από το νερό. Ναι / Όχι 

 
Ερώτηση 4 : ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 
Όταν το φουσκωµένο ψωµί τοποθετείται στο φούρνο για να ψηθεί, διαστέλλονται οι 
φυσαλίδες του αερίου και των ατµών που βρίσκονται µέσα στη ζύµη. Γιατί το αέριο 
και οι ατµοί διαστέλλονται όταν θερµαίνονται; 
 Α. Τα µόριά τους γίνονται µεγαλύτερα. 
 Β. Τα µόριά τους κινούνται πιο γρήγορα. 
 Γ.  Ο αριθµός των µορίων τους αυξάνεται.  
 ∆. Τα µόριά τους συγκρούονται λιγότερο συχνά. 
 
Ερώτηση 5 : ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 

Ερώτηση 6 : ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 
 
 

Πόσο  ενδιαφέρεσαι για τις παρακάτω πληροφορίες;   

Να σηµειώσεις Χ σε ένα µόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.  
  

 Ενδιαφέροµαι 
πολύ 

Ενδιαφέροµαι
µέτρια 

Ενδιαφέροµαι
λίγο 

∆εν 
ενδιαφέροµαι 
καθόλου 

Α) Να κατανοήσεις καλύτερα τη 
διαδικασία της ζύµωσης  1 2 3 4 

Β) Να  µάθεις για το ρόλο της 
ζύµωσης στην παραγωγή και 
άλλων τροφών όπως το τυρί και 
η µπύρα.  

1 2 3 4 

Γ) Να µάθεις για την παραγωγή 
ψωµιού χωρίς µαγιά 1 2 3 4 

 

 

Πόσο συµφωνείς µε τις παρακάτω προτάσεις; 

Να σηµειώσεις Χ σε ένα µόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.  
  Συµφωνώ 

απόλυτα Συµφωνώ ∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

Α) Για την ελάττωση βάρους της ζύµης, θα 
εµπιστευόµουν περισσότερο µια 
επιστηµονική αναφορά από την εξήγηση 
ενός φούρναρη. 

1 2 3 4 

Β) Η χηµική ανάλυση είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να αναγνωρίσουµε τα προϊόντα 
της ζύµωσης. 

1 2 3 4 

Γ) Η έρευνα πάνω στις µεταβολές που 
συµβαίνουν όταν παρασκευάζεται η τροφή 
είναι σηµαντική. 

1 2 3 4 


