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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να κάνει μια παρουσίαση της αποτίμηση του 

εύρους των δεξιοτήτων και των γνώσεων μαθητών 15 ετών στην Κατανόηση 

Κειμένου, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μέσω του Διεθνούς 

Προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ. Παρουσιάζει το παγκόσμιο πρόγραμμα PISA 

αναδεικνύοντας τις πτυχές του. Αναλύει τις έννοιες του γραμματισμού των τριών 

βασικών εξεταζόμενων μαθημάτων. Παρουσιάζονται θέματα προηγούμενων 

κύκλων, αναλύεται η πρόκληση της εξέτασης των μαθηματικών με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής που χρησιμοποιεί 

το PISA για την εξέταση. Αναλύονται οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και των 

ομότιμων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος μέσα από ερωτηματολόγιο 

αποτυπώνει τα επίπεδα συμφωνίας ή διαφωνίας εκπαιδευτικών από όλη τη Ελλάδα 

σε σχέση με το πρόγραμμα PISA και το ενδεχόμενο ενός αντίστοιχου προγράμματος 

σε εθνικό επίπεδο. 
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Abstract 

This paper presents the range of assessment of 15-year-old students' skills and 

knowledge in reading, mathematics, and science by the OECD's international 

program PISA. Introduces the global PISA program and highlights its aspects. 

Analyzes the concepts of reading literacy for the three major subjects studied. Topics 

from previous cycles are presented, the challenge of testing mathematics using a 

computer is examined and presents PISA’s application used for testing. The 

performance of Greek students and their peers in the European Union is analyzed. 

Finally, questions are used to reflect the degree of approval or disapproval of teachers 

from all over Greece regarding the PISA program and the possibility of a 

corresponding program at the national level. 
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Εισαγωγή 

 

Σε κάθε πτυχή της ζωής, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε ορθές αποφάσεις. Η 

εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Το Πρόγραμμα Διεθνούς 

Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) είναι μια τριετής έρευνα σε μαθητές 15 ετών που 

αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες 

που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Η αξιολόγηση 

επικεντρώνεται στις τρεις βασικές δεξιότητες στην κατανόηση κειμένου, τα 

μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και σε έναν καινοτόμο τομέα, καθώς και στην 

ευημερία των μαθητών. 

Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, όχι μόνο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής αλλά και μεταξύ του ευρύτερου κοινού, για στατιστικές που επιτρέπουν 

συγκρίσεις μεταξύ χωρών σε πολλούς τομείς και φυσικά μεταξύ αυτών και η παιδεία. 

Οι οικονομικές και εκπαιδευτικές επιδόσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής λόγω της υποτιθέμενης σχέσης μεταξύ της 

εκπαίδευσης και της οικονομικής ευημερίας. Το PISA είναι σημαντικό εργαλείο για 

την παροχή δεδομένων για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τη διαμόρφωση των τρόπων 

λειτουργίας των εμπειρογνωμόνων και των δικτύων και τομέων πολιτικής στους 

οποίους επικεντρώνονται. 

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά είναι κρίσιμη για το μέλλον Η 

μελέτη PISA περιλαμβάνει έναν τεράστιο αριθμό μεταβλητών, εξετάζει διάφορες πτυ-

χές των εκπαιδευτικών συστημάτων. Εξετάζει τις απόψεις και τις στάσεις τόσο των 

μαθητών των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών τους. To PISA καθιερώνει σημεία 

αναφοράς για τις αλλαγές στην εκπαίδευση και τα μαθησιακά αποτελέσματα έτσι οι 

συμμετέχουσες χώρες αποκτούν καλύτερη κατανόηση των σχετικών δυνατοτήτων και 

περιορισμών των εκπαιδευτικών συστημάτων. Μας παρέχει έτσι ένα μεγάλο εύρος 

πληροφοριών ένα τμήμα των οποίων παρουσιάζονται και αναλύονται στην παρούσα 

εργασία. 
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1. Σχετικά με το Pisa 

1.1.   Τι είναι το PISA 

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών PISA «Programme for 

International Student Assessment» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το οποίο βρίσκεται τώρα στον όγδοο κύκλο του, επιδιώκει να 

προσδιορίσει τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να μπορούν οι πολίτες να κάνουν. 

Το PISA επιδιώκει να αποτιμήσει τον βαθμό στον οποίο μαθητές 15 χρονών, κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσής τους, έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την πλήρη συνεισφορά τους στην κοινωνία.  

Η έρευνα στοχεύει στα τρία βασικά σχολικά μαθήματα της κατανόησης κειμένου, 

των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Από το 2012 και μετά επιπλέον 

αξιολογείται και η επάρκεια των μαθητών σε έναν καινοτόμο τομέα. Στους επόμενους 

κύκλους του PISA, οι καινοτόμοι τομείς που θα αξιολογηθούν θα έχουν ως στόχο στη 

δημιουργική σκέψη PISA 2022 και στη μάθηση στον ψηφιακό κόσμο PISA 2025.  

Η αξιολόγηση δεν κάνει μια απλή διαπίστωση για το εάν οι μαθητές μπορούν να 

αναπαράγουν τη γνώση. Εξετάζει το πόσο καλά οι μαθητές μπορούν να επεκτείνουν 

και να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν σε περιβάλλοντα τα οποία τους είναι άγνωστα, 

εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  

Το PISA παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις στις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

έχουν αποκτήσει οι μαθητές σε όλο τον κόσμο και σε δημογραφικές υποομάδες σε κάθε 

χώρα. Σε κάθε γύρο του PISA, ένας από τους βασικούς τομείς δοκιμάζεται λεπτομερώς, 

καταλαμβάνοντας περίπου το μισό του συνολικού χρόνου δοκιμής. Η κατανόηση 

κειμένου ήταν κύριος τομέας το 2000, το 2009 και το 2018. Οι φυσικές επιστήμες ήταν 

ο κύριος τομέας το 2006 και το 2015 και τα μαθηματικά ήταν ο κύριος τομέας το 2003 

και το 2012 και είναι κύριος τομέας για το PISA 2022. Έτσι κάθε εννέα χρόνια 

παρουσιάζεται μια διεξοδική ανάλυση των επιτευγμάτων σε καθέναν από τους τρεις 

βασικούς τομείς.  

Με ερωτηματολόγια που διανέμονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς το 

PISA συγκεντρώνει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το οικογενειακό υπόβαθρο των 

μαθητών, τις προσεγγίσεις τους στη μάθηση και τα μαθησιακά τους περιβάλλοντα. 
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Σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω των διαφόρων 

ερωτηματολογίων, η αξιολόγηση PISA παρέχει τρεις κύριους τύπους αποτελεσμάτων: 

● Βασικοί δείκτες που παρέχουν ένα προφίλ των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

μαθητών. 

● Δείκτες που προέρχονται από τα ερωτηματολόγια που δείχνουν πώς σχετίζονται 

τέτοιες δεξιότητες, διάφορες δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές 

μεταβλητές. 

● Δείκτες σχετικά με τις τάσεις που δείχνουν αλλαγές στα αποτελέσματα και τις 

κατανομές τους, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών υποβάθρου και 

αποτελεσμάτων σε επίπεδο μαθητή, σχολείου και συστήματος. 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τα ευρήματα του 

PISA για να μετρήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών στη χώρα-

οικονομία τους σε σύγκριση με εκείνες σε άλλες συμμετέχουσες χώρες-οικονομίες, 

καθορίζουν σημεία αναφοράς για βελτιώσεις στην παρεχόμενη εκπαίδευση ή/και στα 

μαθησιακά αποτελέσματα και να κατανοήσουν τα σχετικά δυνατά και αδύνατα σημεία 

των δικών τους εκπαιδευτικών συστημάτων. 

1.2.   Γιατί το PISA ξεχωρίζει  

Το PISA είναι ένα ολοκληρωμένο διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των μαθητών και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους μαθητικούς, 

οικογενειακούς και θεσμικούς παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην εξήγηση 

των διαφορών στην απόδοση. Οι αποφάσεις σχετικά με το εύρος και τη φύση των 

αξιολογήσεων και τις βασικές πληροφορίες που θα συλλεχθούν λαμβάνονται από 

κορυφαίους εμπειρογνώμονες στις συμμετέχουσες χώρες και καθοδηγούνται από 

κοινού από τις κυβερνήσεις βάσει κοινών συμφερόντων που καθοδηγούνται από την 

πολιτική. Αφιερώνονται ουσιαστικές προσπάθειες και πόροι για την επίτευξη 

πολιτιστικής και γλωσσικής ισορροπίας στο υλικό αξιολόγησης. Αυστηροί μηχανισμοί 

διασφάλισης ποιότητας εφαρμόζονται στη μετάφραση, τη δειγματοληψία και τη 

συλλογή δεδομένων. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα από το PISA έχουν υψηλό 

βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 

Στα μοναδικά χαρακτηριστικά του PISA περιλαμβάνονται: 
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Ο προσανατολισμός πολιτικής, που συνδέει δεδομένα για τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών με δεδομένα σχετικά με το υπόβαθρο και τη στάση των 

μαθητών απέναντι στη μάθηση και με βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη 

μάθησή τους εντός και εκτός σχολείου. Έτσι προκύπτουν οι διαφορές στην απόδοση 

και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών, των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών συστημάτων που αποδίδουν καλύτερα. 

Η καινοτόμος έννοια του «γραμματισμού», η οποία αναφέρεται στην ικανότητα 

των μαθητών να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες και να αναλύουν, να αιτιολογούν 

και να επικοινωνούν αποτελεσματικά καθώς εντοπίζουν, ερμηνεύουν και λύνουν 

προβλήματα σε ποικίλες καταστάσεις. 

Η συνάφεια με τη δια βίου μάθηση, καθώς το PISA ζητά από τους μαθητές να 

αναφέρουν τα κίνητρά τους για μάθηση, τις πεποιθήσεις τους για τον εαυτό τους και 

τις μαθησιακές τους στρατηγικές.  

Η κανονικότητα, η οποία επιτρέπει στις χώρες να παρακολουθούν την πρόοδό τους 

στην επίτευξη των βασικών μαθησιακών στόχων.  

Το εύρος κάλυψης, το οποίο, στο PISA 2018, περιλαμβάνει και τις 37 χώρες του 

ΟΟΣΑ και 42 χώρες και οικονομίες εταίρους. 

2. Οι χώρες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση. 

Στο PISA συμμετέχουν χώρες μέλη του ΟΟΣΑ αλλά και χώρες που δεν είναι 

ενταγμένες στον ΟΟΣΑ. Οι χώρες που συμμετέχουν στο PISA έχουν αυξητική τάση σε 

κάθε κύκλο του προγράμματος. Σαράντα τρείς χώρες συμμετείχαν το 2000. Στη 

συλλογή δεδομένων του 2018 συμμετείχαν 79 χώρες, ο αριθμός για το 2022 

προβλέπεται να είναι πάνω από 80. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται κατάλογος των 

χωρών που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο PISA.  

2.1.   Κατάλογος Χωρών 

Κατάλογος χωρών που έχουν μέχρι τώρα συμμετάσχει στο PISA. Με αστερίσκο 

σημειώνονται οι χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. [1] 
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Αζερμπαϊτζάν* Ην. Βασίλειο Λίβανος Παραγουάη * 

Αλβανία* Ιαπωνία Λιθουανία* Περού* 

Αλγερία* Ινδία* Λιχτενστάιν* Πολωνία 

Αργεντινή* Ινδονησία* Λουξεμβούργο Ρουμανία* 

Αυστραλία Ιορδανία* Μακάο (Κίνα)* Ρωσική Ομοσπονδία* 

Αυστρία Ιρλανδία Μαλαισία* Σαγκάη-Κίνα* 

Βέλγιο Ισλανδία Μάλτα* Σαουδική Αραβία* 

Βιετνάμ* Ισπανία Μαρόκο* Σερβία* 

Βόρ. Μακεδονία* Ισραήλ Μαυρίκιος* Σιγκαπούρη* 

Βοσνία Ερζεγοβίνη* Ιταλία Μαυροβούνιο* Σκωτία* 

Βουλγαρία* Καζακστάν* Μεξικό Σλοβακία 

Βραζιλία* Καμπότζη* Μιράντα* Σλοβενία 

Γαλλία Καναδάς Μογγολία* Σουηδία 

Γερμανία Κατάρ* Μολδαβία * Ταϊλάνδη* 

Γεωργία* Κίνα Μπρουνέι Νταρουσαλάμ* Τζαμάικα* 

Γουατεμάλα* Κιν. Ταϊπέι* Νέα Ζηλανδία Τουρκία 

Δανία Κιργιστάν* Νορβηγία Τρινιντάντ και Τομπάγκο* 

Δομινικανή Δημοκρατία* Κολομβία Ολλανδία Τσεχία 

Ελ Σαλβαδόρ* Κορέα Ουγγαρία Τυνησία* 

Ελβετία Κόσοβο* Ουζμπεκιστάν* Φιλιππίνες* 

Ελλάδα Κόστα Ρίκα Ουκρανία* Φινλανδία 

Εσθονία Μιράντα* Κροατία* Ουρουγουάη* Χιλή 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα* Λετονία Παλαιστινιακή Αρχή Χονγκ Κονγκ * 

Ηνωμένες Πολιτείες Λευκορωσία* Παναμάς* 

 

Πίνακας 1 Κατάλογος Χωρών PISA [2] 
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2.2.   Χάρτες 

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2  
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3. Η αξιολόγηση ανά Γραμματισμό. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι ορισμοί των τριών γραμματισμών που 

αξιολογήθηκαν στο PISA στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, οι οποίοι 

θα εξεταστούν και το 2022. Όλοι οι ορισμοί δίνουν έμφαση στις γνώσεις και δεξιότητες 

που επιτρέπουν σε κάποιον να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία. Αυτή η συμμετοχή 

περιλαμβάνει την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων. Οι πιο σύνθετες εργασίες στο PISA 

απαιτούν από τους μαθητές να σκεφτούν και να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση 

τους και όχι μόνο να δίνουν τη σωστή απάντηση σε προβλήματα. 

3.1.   Γραμματισμός Κατανόησης Κειμένου 

Ως Γραμματισμός Κατανόησης Κειμένου ορίζεται ως η ικανότητα των μαθητών να 

κατανοούν, να χρησιμοποιούν, να αξιολογούν, να προβληματίζονται και να 

ασχολούνται με κείμενα για να επιτύχουν τους στόχους τους, να αναπτύξουν τις 

γνώσεις και τις δυνατότητές τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία. [3] 

Το PISA αξιολογεί την απόδοση των μαθητών στην ανάγνωση μέσω ερωτήσεων 

που περιλαμβάνουν μια ποικιλία από διαδικασίες. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται με 

βάση τις πιο βασικές δεξιότητες ανάγνωσης. Αυτό θεωρείται ότι οι περισσότεροι 

15χρονοι μαθητές το έχουν κατακτήσει. Αντίθετα, οι μαθητές αναμένεται να επιδείξουν 

την επάρκειά τους στον εντοπισμό πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης και της ανάκτησης πληροφοριών μέσα σε ένα κομμάτι κειμένου και της 

αναζήτησης και επιλογής σχετικού κειμένου. Στην κατανόηση κειμένου, 

συμπεριλαμβανομένης τόσο της απόκτησης μιας αναπαράστασης της κυριολεκτικής 

σημασίας του κειμένου όσο και της κατασκευής μιας ολοκληρωμένης αναπαράστασης 

κειμένου. Επιπλέον την αξιολόγηση και τον προβληματισμό σχετικά με το κείμενο, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ποιότητας και της αξιοπιστίας του, καθώς 

και του προβληματισμού για το περιεχόμενο και τη μορφή. 

Το PISA χρησιμοποιεί κείμενα που προέρχονται είτε από μία πηγή ή και από 

πολλαπλές πηγές. Περιέχονται κείμενα τόσο στατικά όσο και δυναμικά, συνεχή 

κείμενα (οργανωμένα σε προτάσεις και παραγράφους), μη συνεχή κείμενα (π.χ. λίστες, 

φόρμες, γραφήματα ή διαγράμματα)·και μικτά. 
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Οι καταστάσεις εξαρτώνται από τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το 

κείμενο. Για παράδειγμα, ένα μυθιστόρημα, μια προσωπική επιστολή ή μια βιογραφία 

γράφεται για προσωπική χρήση, τα επίσημα έγγραφα ή οι ανακοινώσεις είναι για 

δημόσια χρήση, ένα εγχειρίδιο ή μια έκθεση είναι για επαγγελματική χρήση και ένα 

εγχειρίδιο ή φύλλο εργασίας είναι για εκπαιδευτική χρήση. Με δεδομένο ότι κάποιοι 

μαθητές μπορεί να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε έναν τύπο αναγνωστικής κατάστασης 

από έναν άλλο, μια σειρά καταστάσεων ανάγνωσης περιλαμβάνεται στο τεστ. 

Νέες μορφές ανάγνωσης που εμφανίστηκαν από την τελευταία ενημέρωση του 

πλαισίου το 2009, ειδικά η ψηφιακή ανάγνωση και η αυξανόμενη ποικιλία του υλικού 

που διατίθεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, έχουν ενσωματωθεί στο 

αναθεωρημένο πλαίσιο ανάγνωσης PISΑ. 

3.2.   Γραμματισμός Μαθηματικών  

Ο μαθηματικός γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα των μαθητών να 

διατυπώνουν, να αναλύουν, να αιτιολογούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά ιδέες 

καθώς και να χρησιμοποιούν, να θέτουν, να διατυπώνουν, να λύνουν και να 

ερμηνεύουν λύσεις σε μαθηματικά προβλήματα σε ποικίλες καταστάσεις. 

Περιλαμβάνει μαθηματικό συλλογισμό και χρήση εννοιών μαθηματικών, διαδικασίες, 

γεγονότα και εργαλεία για την περιγραφή, την εξήγηση και την πρόβλεψη φαινομένων. 

[4] 

Το PISA αξιολογεί την απόδοση των μαθητών στα μαθηματικά μέσα από 

ερωτήσεις που σχετίζονται με διαδικασίες όπως η διατύπωση μαθηματικών 

προβλημάτων, η χρήση μαθηματικών εννοιών, γεγονότων, διαδικασιών και 

συλλογισμών καθώς επίσης και ερμηνεία, εφαρμογή και αξιολόγηση μαθηματικών 

αποτελεσμάτων.  

Περιγράφουν τι κάνουν οι μαθητές για να συνδέσουν το πλαίσιο ενός προβλήματος 

με τα εμπλεκόμενα μαθηματικά και έτσι να λύσουν το πρόβλημα. Αυτές οι τρεις 

διαδικασίες βασίζονται σε επτά θεμελιώδεις μαθηματικές ικανότητες: επικοινωνία, 

σύνθεση με μαθηματικό λόγο, αναπαράσταση, συλλογισμός και επιχειρηματολογία, 

επινόηση στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων, χρησιμοποιώντας αφενός τη 

συμβολική, τυπική και τεχνική γλώσσα των μαθηματικών αλλά και τις λειτουργίες 

αυτών χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά εργαλεία που κατέχουν. Όλες αυτές οι 



22 

 

δυνατότητες βασίζονται στις λεπτομερείς μαθηματικές γνώσεις του λύτη προβλημάτων 

σχετικά με μεμονωμένα θέματα. 

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει τέσσερις ιδέες. Ποσότητα, χώρος και σχήμα, μεταβολή 

και σχέσεις και αβεβαιότητα και δεδομένα που σχετίζονται με γνωστά μαθηματικά, 

όπως αριθμητική, άλγεβρα και γεωμετρία, με επικαλυπτόμενους και σύνθετους 

τρόπους. 

Το πλαίσιο είναι οι τρόποι με τους οποίους, μέσα στον κόσμο του μαθητή, 

τοποθετούνται τα προβλήματα. Ο προσδιορισμός περιλαμβάνει τέσσερα πλαίσια: 

επιστημονικό, εκπαιδευτικό, προσωπικό και κοινωνικό. 

3.3.  Γραμματισμός Φυσικών Επιστημών  

Ο γραμματισμός των φυσικών επιστημών ορίζεται ως η ικανότητα ενασχόλησης με 

ζητήματα που σχετίζονται με την φυσική επιστήμη και με τις ιδέες της ως στοχαστικός 

πολίτης. Οι μαθητές είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αιτιολογημένη συζήτηση για 

την φυσική επιστήμη και την τεχνολογία, η οποία απαιτεί τις ικανότητες να εξηγεί 

φυσικά φαινόμενα, να αξιολογεί και να σχεδιάζει έρευνα στη φυσική και να ερμηνεύει 

δεδομένα και στοιχεία της φυσικής. [2] 

Το PISA αξιολογεί την απόδοση των μαθητών στις φυσικές επιστήμες μέσω 

ερωτήσεων που σχετίζονται με περιεχόμενο που περιλαμβάνει προσωπικά, τοπικά, 

εθνικά και παγκόσμια ζητήματα, τόσο ιστορικά όσο και τρέχοντα, που απαιτούν 

κατανόηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πρόκειται για την κατανόηση των 

κύριων γεγονότων, εννοιών και επεξηγηματικών θεωριών που αποτελούν τη βάση της 

επιστημονικής γνώσης. Αυτή η γνώση περιλαμβάνει γνώση τόσο του φυσικού κόσμου 

όσο και των τεχνολογικών τεχνουργημάτων (γνώση περιεχομένου), γνώση του τρόπου 

παραγωγής τέτοιων ιδεών και κατανόηση της υποκείμενης λογικής αυτών των 

διαδικασιών και της αιτιολόγησης για τη χρήση τους. Οι ερωτήσεις αξιολογούν επίσης 

την ικανότητα εξήγησης φαινομένων, αξιολόγησης και σχεδιασμού επιστημονικής 

έρευνας και επιστημονικής ερμηνείας δεδομένων και στοιχείων. 
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4. Ενδεικτικά θέματα προηγούμενων περιόδων. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα μικρό μέρος των θεμάτων από 

προηγούμενες περιόδους με τις προτεινόμενες απαντήσεις τους και οδηγίες για τον 

τρόπο βαθμολόγησης τους για τους τρείς βασικούς γραμματισμούς της κατανόησης 

κειμένου, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Τα παρουσιαζόμενα θέματα 

στην ελληνική γλώσσα έχουν ανακτηθεί από τη βάση δεδομένων του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ.  

4.1.   Ενδεικτικά θέματα και απαντήσεις Γραμματισμού 

Μαθηματικών 

4.1.1. ΜΗΛΙΕΣ [5] 

 

Ένας αγρότης θέλει να φυτέψει μηλιές σε σειρές και σε τετράγωνο σχήμα. Σκέφτεται 

να προστατέψει τις μηλιές από τον αέρα, περιφράζοντάς τις με κυπαρίσσια.  

Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε τη διάταξη των δέντρων, όπως τα φαντάζεται ο 

αγρότης. Κάθε διάγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές σειρές από μηλιές. (ν = σειρές 

από μηλιές) 

 

 
 

Ερώτηση 1: ΜΗΛΙΕΣ Συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν στον παρακάτω πίνακα: 

ν Πλήθος δέντρων μηλιάς Πλήθος κυπαρισσιών 

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΜΗΛΙΕΣ  

Οι τύποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να υπολογίσετε το πλήθος των δέντρων 

μηλιάς και το πλήθος των κυπαρισσιών στα παραπάνω διαγράμματα, είναι δύο:  

Πλήθος δέντρων μηλιάς = 
2

 

Πλήθος κυπαρισσιών = 8ν  

όπου ν είναι ο αριθμός των σειρών που σχηματίζουν οι μηλιές.  

Υπάρχει μια τιμή του ν, για την οποία το πλήθος των δέντρων μηλιάς ισούται με το 

πλήθος των κυπαρισσιών. Να βρείτε αυτήν την τιμή του ν και να περιγράψετε 

παρακάτω τον τρόπο, με τον οποίο την υπολογίσατε.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: ΜΗΛΙΕΣ  

Ας υποθέσουμε ότι ο αγρότης μεγαλώνει συνέχεια το περιβόλι του προσθέτοντας 

συνεχώς σειρές δέντρων. Ενώ ο αγρότης μεγαλώνει το περιβόλι του προσθέτοντας 

σειρές, θα χρειαστεί περισσότερες μηλιές ή κυπαρίσσια; Γράψτε παρακάτω τον τρόπο 

με τον οποίο βρήκατε την απάντησή σας.  

 

ΜΗΛΙΕΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής και 

συσχετισμών 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Μεταβολή και σχέσεις 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Εκπαιδευτική 

 

 

ν Πλήθος δέντρων μηλιάς Πλήθος κυπαρισσιών 

1 1 8 

2 4 16 

3 9 24 

4 16 32 

5 25 40 

 

Σωστό 

 

Κωδικός 1:   Και οι 7 καταχωρίσεις του πίνακα είναι σωστές. 

 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 

 

ΜΗΛΙΕΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής και συσχετισμών 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Μεταβολή και σχέσεις 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Εκπαιδευτική 

 

Σωστό 

 

[Οι παρακάτω κωδικοί αφορούν τη σωστή απάντηση που ν=8, που δίνεται με 

διαφορετικούς τρόπους επίλυσης] 

 

Κωδικός 11: ν=8. Στην απάντηση χρησιμοποιεί εμφανώς αλγεβρική μέθοδο. Π.χ. 

• ν2 = 8ν, ν2 – 8ν = 0, ν(ν – 8)=0, ν = 0 & ν = 8, άρα ν =8 

Κωδικός 12: ν=8.  Δεν φαίνεται αναλυτικά η αλγεβρική μέθοδος ή δεν φαίνεται ο 

τρόπος επίλυσης. Π.χ. 

• ν2 = 82 = 64, 8ν = 8 ⋅ 8 = 64 

• ν2 = 8ν. Αυτό συνεπάγεται ν=8. 

• 8 · 8 = 64, ν=8 

• ν = 8 

• 8 · 8 = 82 

 

Κωδικός 13: ν=8.  Χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, π.χ. χρησιμοποιούν σχέδιο ή 

αναπτύσσουν την ακολουθία. 

[Οι παρακάτω κωδικοί αφορούν τη σωστή απάντηση, ν=8, ΚΑΙ επιπλέον την απάντηση 

ν=0, με διαφορετικούς τρόπους επίλυσης.] 

Κωδικός 14: Όπως και για τον Κωδικό 11 (εμφανής αλγεβρική μέθοδος), αλλά δίνει 

ταυτόχρονα δύο απαντήσεις ν=8 ΚΑΙ ν=0. Π.χ. 

• ν2 = 8ν, ν2 – 8ν = 0, ν(ν – 8)=0, ν = 0 & ν = 8 

Κωδικός 15: Όπως και για τον Κωδικό 12 (όχι εμφανής αλγεβρική μέθοδος), αλλά δίνει 

ταυτόχρονα δύο απαντήσεις ν=8 ΚΑΙ ν=0 

 

Λάθος 

Κωδικός 00: Οποιαδήποτε άλλη απάντηση, συμπεριλαμβανόμενης και της απάντησης 

ν=0. 

•  ν2 = 8ν (επαναλαμβάνει το ζητούμενο της ερώτησης) 

•  ν2 = 8 

•  ν=0. Δεν μπορούμε να ‘χουμε τον ίδιο αριθμό, γιατί σε κάθε μηλιά, αντιστοιχούν 8 

κυπαρίσσια. 

Κωδικός 09: Λείπει η απάντηση 

 

ΜΗΛΙΕΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας στοχασμού 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Μεταβολή και σχέσεις 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Επιστημονική 

 

Σωστό 

Κωδικός 21: Σωστή απάντηση (μηλιές) συνοδευόμενη από έγκυρη επεξήγηση: Π.χ. 

•  Μηλιές = ν · ν και κυπαρίσσια = 8 · ν και οι δύο τύποι έχουν έναν παράγοντα ν, αλλά 

ο τύπος με τις μηλιές έχει έναν ακόμη παράγοντα ν, ο οποίος μεταβαλλόμενος (ή για 

τις διάφορες τιμές του ν) μεγαλώνει ενώ ο παράγων 8 στον τύπο των κυπαρισσιών 

παραμένει ο ίδιος. Το πλήθος των δέντρων μηλιάς αυξάνεται γρηγορότερα. 

•  Ο αριθμός των μηλιών αυξάνεται γρηγορότερα επειδή υψώνεται στο τετράγωνο, αντί 

να πολλαπλασιάζεται επί 8. 

•  Ο αριθμός των μηλιών αντιστοιχεί σε τέλειο τετράγωνο. Ο αριθμός των κυπαρισσιών 

υπολογίζεται με γραμμική σχέση. Άρα οι μηλιές αυξάνονται γρηγορότερα. 

•  Στην απάντηση χρησιμοποιεί γραφική παράσταση για να δείξει ότι το ν2 υπερβαίνει 

το 8ν αν το ν λάβει τιμές μεγαλύτερες του 8. 

[Σημειώστε πως ο κωδικός 21 αποδίδεται αν το παιδί δώσει κάποιες αλγεβρικές 

εξηγήσεις βασισμένες στους τύπους ν2 και 8ν]. 

Μερικώς σωστό 

Κωδικός 11: Σωστή απάντηση (μηλιές) βασισμένη σε συγκεκριμένα παραδείγματα ή 

βασισμένη στην επέκταση του πίνακα. 

•  Αν χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα της προηγούμενης σελίδα θα διαπιστώσουμε ότι ο 

αριθμός των μηλιών αυξάνει γρηγορότερα από τον αριθμό των κυπαρισσιών. Αυτό 

συμβαίνει ειδικότερα μετά τον αριθμό εκείνον, για τον οποίο το πλήθος των μηλιών 

ισούται με τον αριθμό των κυπαρισσιών. 

•  Ο πίνακας δείχνει ότι ο αριθμός των μηλιών αυξάνει γρηγορότερα. 

Ή Σωστή απάντηση (μηλιές) με ΚΑΠΟΙΑ απόδειξη ότι η σχέση μεταξύ των ν2 και 8ν 

έχει γίνει κατανοητή, αλλά δεν εκφράζεται τόσο ξεκάθαρα όπως στις περιπτώσεις του 

Κωδικού 21. 

•  Οι μηλιές για ν > 8. 

• Μετά από 8 σειρές, ο αριθμός των μηλιών θα αυξηθεί γρηγορότερα απ’ ότι ο αριθμός 

των κυπαρισσιών. 

•  Τα κυπαρίσσια μέχρι να φθάσουμε στις 8 σειρές, μετά θα είναι περισσότερες οι 

μηλιές. 

 

Λάθος 

Κωδικός 01: Σωστή απάντηση (οι μηλιές) με ανεπαρκή ή με λανθασμένη εξήγηση. 

•  Οι μηλιές 

•  Οι μηλιές γιατί γεμίζουν το εσωτερικό του περιβολιού που είναι μεγαλύτερο από την 

περίμετρο. 

•  Οι μηλιές γιατί περιστοιχίζονται από κυπαρίσσια. 

Κωδικός 02: Οποιαδήποτε άλλη λανθασμένη απάντηση. 



27 

 

•  Τα κυπαρίσσια 

•  Τα κυπαρίσσια γιατί για κάθε πρόσθετη σειρά μηλιών χρειάζονται πολλά κυπαρίσσια 

•  Τα κυπαρίσσια. Γιατί για κάθε μηλιά υπάρχουν 8 κυπαρίσσια. 

•  Δεν ξέρω. 

Κωδικός 09: Λείπει η απάντηση. 

 

4.1.2. ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ [5] 

 

 
Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπεις τις πατημασιές κάποιου άνδρα. Η απόσταση από 

τη φτέρνα της μιας πατημασιάς μέχρι τη φτέρνα της άλλης αποτελεί το μήκος ενός 

βήματος, το οποίο ονομάζουμε Ρ. 

Ο βηματισμός των ανδρών εκφράζεται από τον τύπο, 



= 140 . Ο τύπος δείχνει κατά 

προσέγγιση την σχέση ανάμεσα στο ν και στο Ρ, όπου ν = το πλήθος των βημάτων που 

κάνει ένας άνδρας ανά λεπτό, και P = το μήκος σε μέτρα (m) του βήματος του άνδρα. 

 

Ερώτηση 1: ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο Γιάννης κάνει 70 βήματα ανά λεπτό. Ποιο είναι το μήκος του βήματός του; 

Υπολόγισέ το, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο. Να γράψεις  τους υπολογισμούς 

σoυ στον χώρο που ακολουθεί. 

 

Ερώτηση 2: ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Το μήκος βήματος του Θανάση είναι 0,80 μέτρα. 

 

Να υπολογίσεις την ταχύτητα βαδίσματος του Θανάση, σε μέτρα ανά λεπτό και σε 

χιλιόμετρα ανά ώρα, χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο τύπο. Γράψε τους 

υπολογισμούς σου στον χώρο που ακολουθεί. 

 

ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής 
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ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Μεταβολή και σχέσεις 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Προσωπική 

 

Σωστό 

Κωδικός 2:   0,5 m ή 50 cm, 
2 

• 70/p=140 

   70=140p p=0,5 

• 70/140 

 (δεν απαιτούνται οι μονάδες). 

 

Μερικώς σωστό 

 

Κωδικός 1:   Σωστή αντικατάσταση των αριθμών στον τύπο, αλλά λανθασμένη 

απάντηση ή δεν υπάρχει καθόλου απάντηση. 

•  =
70

140
p

 [αντικαθιστά μόνο τους αριθμούς στον τύπο]. 

•   =
70

140
p

 

     70=140p 

• p=2 [μόνο σωστή αντικατάσταση, αλλά η υπόλοιπη εργασία είναι λανθασμένη]. 

   Ή 

• Μετέτρεψε σωστά τον τύπο σε Ρ=n/140, αλλά μετά δεν εργάστηκε σωστά. 

 

Λάθος 

 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

• 70 cm 

 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 

 

ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Μεταβολή και σχέσεις 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Προσωπική 

 

Σωστό 

Κωδικός 31: Σωστές απαντήσεις (δεν απαιτούνται οι μονάδες) για m/min και για 

km/h: v=140 • 0,80=112 

Σε ένα λεπτό περπατάει 112 • 0,80 μέτρα = 89,6 μέτρα. 

Η ταχύτητά του είναι 89,6 μέτρα ανά λεπτό. 
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Άρα η ταχύτητά του είναι 5,38 km/h ή 5,4 km/h. 

Θα δώσετε τον κωδικό 31 όταν και οι 2 απαντήσεις είναι σωστές (89,6 και 5,4) 

ανεξάρτητα αν φαίνεται ή όχι ο τρόπος εργασίας του μαθητή. Σημειώστε ότι λάθη 

οφειλόμενα σε στρογγυλοποίηση είναι αποδεκτά. Π.χ. 90 μέτρα ανά λεπτό και 5,3 

km/h (89 • 60) είναι αποδεκτά. 

• 89,6  ,  5,4 

• 90,        5,376 km/h 

• 89,8  ,  5,376 m/h [Υπογραμμίζουμε ότι αν η δεύτερη απάντηση δίνεται χωρίς 

μονάδες τότε θα τη βαθμολογήσετε με τον κωδικό 22]. 

 

Μερικώς σωστό (2ο επίπεδο) 

Κωδικός 21: Όπως και για τον κωδικό 31, αλλά δεν πολλαπλασιάζει με το 0,80 για να 

μετατρέψει τα βήματα ανά λεπτό σε μέτρα ανά λεπτό. Π.χ. η ταχύτητά του είναι 112 

μέτρα ανά λεπτό και 6,72 km/h. 

• 112,        6,72 km/h 

Κωδικός 22: Η ταχύτητα σε μέτρα ανά λεπτό είναι σωστή (89,6 μέτρα ανά λεπτό), αλλά 

η μετατροπή σε km/h είναι λανθασμένη ή λείπει. 

• 89,6 m/min, 8.960 km/h 

• 89,6 , 5,376 
• 89,6 , 53,76 
• 89,6 , 0,087 km/h 
• 89,6 , 1,49 km/h 

Κωδικός 23: Σωστή μέθοδος (που φαίνεται ξεκάθαρα) με μικρό/ά λάθος/η στους 

υπολογισμούς που δεν προβλέπονται από τους κωδικούς 21 και 22. Τα αποτελέσματα 

είναι λανθασμένα. 

• ν=140 • 0,8 = 1120, 1120 • 0,8 = 896.  Περπατά 896 m/min, 53,76 km/h 

• ν=140 • 0,8 = 116,     116 • 0,8 = 92,8.        92,8 m/min -> 5,57 km/h 

Κωδικός 24: Δίνει μόνο την απάντηση 5,4 km/h, αλλά όχι 89,6 m/min (οι ενδιάμεσοι 

υπολογισμοί δεν φαίνονται) 

• 5,4 

• 5,376 km/h 

• 5,376 m/h 

 

Μερικώς σωστό (1ο επίπεδο) 

Κωδικός 11: ν = 140 • 0,80 = 112. Δεν έχει γράψει τίποτα άλλο ή ακολουθεί 

λανθασμένη πορεία από αυτό το σημείο και μετά. 

• 112 

• ν=112,     0,112km/h 

• ν=112,     1 120km/h 

• 112 m/min,  504km/h 

 

Λάθος 

Κωδικός 00:    Άλλες απαντήσεις 
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Κωδικός 99:    Λείπει η απάντηση. 

 

4.1.3. ΠΑΤΙΝΙΑ [5] 

Θέμα που δόθηκε στους μαθητές για το Πρόγραμμα PISA 2003 

Ο Ερρίκος κάνει συχνά πατίνι. Επισκέφθηκε ένα κατάστημα που ονομάζεται ΤΟ 

ΠΑΤΙΝΙ, για να εξετάσει τις τιμές. Στο κατάστημα αυτό, μπορείς να αγοράσεις ένα 

πατίνι με πλήρη εξοπλισμό. Μπορείς επίσης να αγοράσεις ξεχωριστά μία σανίδα για 

πατίνι, ένα σετ 4 τροχών, ένα σετ 2 αξόνων και ένα σετ εξαρτημάτων, για να 

κατασκευάσεις το πατίνι μόνος σου. 

Οι τιμές του καταστήματος για τα προϊόντα αυτά είναι οι παρακάτω: 

 

Προϊόντα Τιμές σε ζεντ  

Πατίνι με πλήρη εξοπλισμό 82 ή 84 

 
Σανίδα για πατίνι 40 ή  60 ή 65 

 
Σετ 4 τροχών 14 ή 36 

 
Σετ 2 αξόνων 16 

 

Σετ εξαρτημάτων 

(ρουλεμάν με μπίλιες, 

λαστιχένια τακάκια, παξιμάδια 

και βίδες) 

10 ή 20 

 

 

Ερώτηση 1: ΠΑΤΙΝΙΑ 

Ο Ερρίκος θέλει να φτιάξει μόνος του ένα πατίνι. Ποια είναι η ελάχιστη και ποια η 

μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει στο κατάστημα αυτό, για να κατασκευάσει μόνος 

του το πατίνι; 

(α) Ελάχιστη τιμή: .................................... ζεντ.  

(β) Μέγιστη τιμή:...................................... ζεντ. 

 

Ερώτηση 2: ΠΑΤΙΝΙΑ 

Το κατάστημα προσφέρει τρία διαφορετικά είδη σανίδας για πατίνι, δύο διαφορετικά 

σετ τροχών και δύο διαφορετικά σετ εξαρτημάτων. Διαθέτει όμως μόνο ένα σετ 

αξόνων. 



31 

 

Πόσα διαφορετικά πατίνια μπορεί να κατασκευάσει ο Ερρίκος; 

 

Α. 6 

Β. 8 

Γ. 10 

Δ. 12 

 

Ερώτηση 3: ΠΑΤΙΝΙΑ 

Ο Ερρίκος διαθέτει 120 ζεντ και θέλει να αγοράσει με τα χρήματα αυτά το ακριβότερο 

πατίνι που μπορεί. Πόσα χρήματα έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει ο Ερρίκος για καθένα 

από τα 4 μέρη του πατινιού; Να γράψεις τις απαντήσεις σου στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Μέρη του πατινιού Ποσό (σε ζεντ) 

Σανίδα  

Τροχοί  

Άξονες  

Εξαρτήματα  

 

ΠΑΤΙΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Ποσότητα 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Προσωπική 

 

Σωστό 

Κωδικός 21: Και οι δύο είναι σωστές: Η ελάχιστη (80) και η μέγιστη (137). 

 

Μερικώς σωστό 

Κωδικός 11: Μόνο η ελάχιστη τιμή (80) είναι σωστή. 

Κωδικός 12: Μόνο η μέγιστη τιμή (137) είναι σωστή. 

 

Λάθος 

Κωδικός 00: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 09: Λείπει η απάντηση. 

 

ΠΑΤΙΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας συσχετισμών 
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ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Ποσότητα 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Προσωπική 

 

Σωστό 

Κωδικός 1:   Δ. 12 

 

Λάθος 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 

 

ΠΑΤΙΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Ποσότητα 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Προσωπική 

 

Σωστό 

Κωδικός 1:   65 ζεντ για τη σανίδα, 14 για τους τροχούς, 16 για τους άξονες και 20 

για τα εξαρτήματα. 

 

Λάθος 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 
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4.1.4. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ [5] 

Στη φωτογραφία βλέπετε μια αγροτική κατοικία που έχει σκεπή σε σχήμα πυραμίδας. 

 

 
 

Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά τη σκεπή της αγροτικής κατοικίας. Στο σχήμα, στο 

οποίο αναγράφονται οι πραγματικές διαστάσεις της σκεπής, η βάση ΑΒΓΔ της σκεπής 

είναι ένα τετράγωνο. 

 

 
Τα δοκάρια που υποστηρίζουν τη σκεπή αντιστοιχούν στις ακμές του ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου ΕΖΗΘΙΚΛΜ. Το Ε είναι το μέσον της ακμής ΑΤ της πυραμίδας, το 
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Ζ είναι το μέσον της ακμής ΒΤ, το Η είναι το μέσον της ακμής ΓΤ και το Θ είναι το 

μέσον της ακμής ΔΤ. Όλες οι ακμές της πυραμίδας έχουν μήκος 12 m. 

 

Ερώτηση 1: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπολογίστε το εμβαδόν της βάσης ΑΒΓΔ της σκεπής. 

Εμβαδόν της βάσης ΑΒΓΔ της σκεπής =                             m² 

Ερώτηση 2: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπολογίστε το μήκος της ΕΖ, μιας από τις οριζόντιες ακμές του ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου. 

Το μήκος της ΕΖ =                         m 

 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Χώρος και σχήμα 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Επαγγελματική 

 

Σωστό 

Κωδικός 1:   Σωστός ο τύπος και ο υπολογισμός Ή απλά σωστή απάντηση, 144 (οι 

μονάδες παρέχονται). 

• Εμβαδόν δαπέδου ΑΒΓΔ = 12 ⋅ 12 = 144 m2 (οι μονάδες δεν είναι απαραίτητες). 

Λάθος 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 

 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας συσχετισμών 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Χώρος και σχήμα 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Επαγγελματική 

 

Σωστό 

Κωδικός 1:   6 m (οι μονάδες παρέχονται). 

 

Λάθος 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 
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4.1.5. ΒΕΡΑΝΤΑ [5] 

Ερώτηση 1: ΒΕΡΑΝΤΑ 

 

Ο Νίκος θέλει να στρώσει με πλάκες την βεράντα του καινούργιου του σπιτιού που είναι 

σχήματος ορθογωνίου. Η βεράντα έχει μήκος 5,25 μέτρα και πλάτος 3,00 μέτρα. Για τη 

δουλειά αυτή, ο Νίκος θα χρειαστεί 81 πλάκες για κάθε τετραγωνικό μέτρο. 

Υπολογίστε πόσες πλάκες θα χρειαστεί ο Νίκος, για να στρώσει ολόκληρη τη βεράντα. 

 

ΒΕΡΑΝΤΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:  Αξιολόγηση ικανότητας αναπαραγωγής 

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΕΝΝΟΙΑ:    Χώρος και σχήμα 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:                       Κοινωνική 

 

Σωστό 

Κωδικός 2:   1,275 ή 1,276 (οι μονάδες δεν είναι απαραίτητες). 

 

Μερικώς σωστό 

Κωδικός 0:   15,75 (οι μονάδες δεν είναι απαραίτητες). 

 

Λάθος 

Κωδικός 0:   Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 8:   1215 πλάκες για 5 m x 3 m. (Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για παιδιά 

που μπορούν να υπολογίζουν τον αριθμό των πλακών για έναν ακέραιο αριθμό 

τετραγωνικών μέτρων, αλλά όχι για κλάσματα τετραγωνικών μέτρων. 

Κωδικός 9:   Λείπει η απάντηση. 
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4.2.   Θέματα Γραμματισμού Κατανόησης Κειμένου 

4.2.1. ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ [5] 

 

Το Σχήμα 1 δείχνει την αλλαγή της στάθμης της Λίμνης Τσαντ, στη Σαχάρα της 

Βόρειας Αφρικής. Η Λίμνη Τσαντ εξαφανίστηκε τελείως γύρω στο 20.000 π.Χ., κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Γύρω στο 11.000 π.Χ. επανεμ- 

φανίστηκε. Σήμερα, η στάθμη της είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 1000 

μ.Χ. 

 

 
Το Σχήμα 2 δείχνει τις βραχογραφίες (αρχαία σχεδίαση ή ζωγραφική που βρέθηκε 

στους τοίχους των σπηλαίων) της Σαχάρας και την εξέλιξη της πανίδας. 

 

 
 

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες της προηγούμενης σελίδας για τη λίμνη Τσαντ και 

απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

Ερώτηση 1: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 
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Ποιο είναι το βάθος της Λίμνης Τσαντ σήμερα; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

 

A.  Δύο μέτρα περίπου. 

Β.  Δεκαπέντε μέτρα περίπου. 

Γ.  Πενήντα μέτρα περίπου. 

Δ.  Έχει εξαφανιστεί τελείως. 

Ε.  Δεν δίνεται η πληροφορία. 

 

Ερώτηση 2: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 

Με ποιο έτος περίπου αρχίζει το γράφημα στο Σχήμα 1; 

 

Ερώτηση 3: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 

Γιατί ο συγγραφέας επέλεξε να αρχίζει το γράφημα με το έτος που επέλεξες στην 

προηγούμενη ερώτηση; 

 

Ερώτηση 4: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 

Το Σχήμα 2 βασίζεται στην υπόθεση ότι: 

 

A.  τα ζώα της βραχογραφίας ζούσαν στην περιοχή την εποχή που σχεδιάστηκαν. 

Β.  οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν τα ζώα ήταν πολύ ταλαντούχοι. 

Γ.  οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν τα ζώα μπορούσαν να ταξιδεύουν μακριά. 

Δ.  δεν έγινε καμιά προσπάθεια να εξημερωθούν τα ζώα, τα οποία απεικονίζονταν στη 

βραχογραφία. 

 

Ερώτηση 5: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 

Για να απαντήσετε σ’ αυτή την ερώτηση, χρειάζεται να αντλήσετε πληροφορίες από τα 

Σχήματα 1 και 2. 

 

Η εξαφάνιση των ρινόκερων, των ιπποπόταμων ή των βισόνων από τις βραχογραφίες 

της Σαχάρας συνέβη 

 

A.  στην αρχή της πιο πρόσφατης εποχής των παγετώνων. 

Β.  στο μέσο της περιόδου, όταν η Λίμνη Τσαντ ήταν στο υψηλότερο σημείο της στάθμης 

της. 

Γ.  μετά την κάθοδο της στάθμης της Λίμνης Τσαντ που διήρκεσε για περισσότερο από 

1000 χρόνια. 

Δ.  στην αρχή μιας συνεχούς περιόδου ξηρασίας. 

 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ανάκληση πληροφορίας: συνδυασμός πληροφοριών 

του κειμένου ή του γραφήματος 

Σωστό 
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Κωδικός 1: Δύο μέτρα περίπου 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ανάκληση πληροφορίας 

Σωστό 

Κωδικός 1: 11.000 π.Χ. (ή κατά προσέγγιση μεταξύ 10.500 και 12.000 ή άλλη 

ένδειξη, όπου φαίνεται ότι το παιδί έβγαλε συμπεράσματα από την κλίμακα). Π.χ. 

• 11.000. 

• 11.000 π.Χ. 

• 10.500 π.Χ. 

• Αμέσως πριν από το 10.000 π.Χ. 

• Περίπου το 12.000 π.Χ. 

• Περίπου το 11.000 π.Χ. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βέλους στο σημείο 

εκκίνησης της γραφικής παράστασης. Π.χ. 

• 10.000 π.Χ. [Απέτυχε να βγάλει συμπεράσματα από την κλίμακα.] 

• 20.000 π.Χ. 

• 8.000 π.Χ. [Κοίταξε σε λάθος σχήμα.] 

• 4.000 π.Χ 

• 0 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Προβληματισμός στο περιεχόμενο του κειμένου και 

αξιολόγηση: 

συμπεραίνοντας την αιτία για την απόφαση του συγγραφέα 

Σωστό 

Κωδικός 1: Αναφέρει την επανεμφάνιση της λίμνης. Σημείωση: η απάντηση μπορεί 

να πάρει άριστα ακόμα και αν η προηγούμενη απάντηση είναι λανθασμένη. Π.χ. 

• Η Λίμνη Τσαντ επανεμφανίστηκε το 11.000 π.Χ., αφού εξαφανίστηκε τελείως 

γύρω στο 20.000 π.Χ. 

• Η Λίμνη εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εποχής των παγετώνων και 

επανεμφανίστηκε περίπου την ίδια εποχή. 

• Επανεμφανίστηκε τότε. 

• Γύρω στο 11.000 π.Χ. επανήλθε. 

• Μετά η λίμνη επανεμφανίστηκε, αφού ήταν εξαφανισμένη για 9.000 χρόνια. 

 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. Π.χ. 

• Τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα ζώα. 
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• Το 11.000 π.Χ. είναι η εποχή που οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν βραχογραφίες. 

• Το 11.000 π.Χ. η λίμνη εξαφανίστηκε (για πρώτη φορά). 

• Γιατί κατά την περίοδο αυτή η λίμνη Τσαντ ήταν αποξηραμένη 

• Γιατί αυτή ήταν η πρώτη κίνηση στη γραφική παράσταση. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ερμηνεία κειμένου: αναγνώριση της υπονοούμενης 

ιδέας ενός διαγράμματος (χάρτη ή πίνακα) 

Σωστό 

Κωδικός 1: Α. Τα ζώα της βραχογραφίας ζούσαν στην περιοχή την εποχή που 

σχεδιάστηκαν. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ερμηνεία κειμένου: συνδυασμός πληροφοριών δύο 

μη συναφών κειμένων 

Σωστό 

Κωδικός 1: Μετά την κάθοδο της στάθμης της Λίμνης Τσαντ που διήρκεσε για 

περισσότερο από 1000 χρόνια. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 
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4.2.2. ΓΡΙΠΗ [5] 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ACOL ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΓΡΙΠΗΣ 

 

Όπως αναμφίβολα γνωρίζετε, η γρίπη τον χειμώνα μπορεί να χτυπήσει αιφνιδιαστικά και 

δυνατά. Μπορεί να αφήσει τα θύματά της άρρωστα για εβδομάδες. 

 

Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το μικρόβιο, είναι να έχει γυμνασμένο και 

υγιές σώμα. Καθημερινή άσκηση και διατροφή που περιλαμβάνει πολλά φρούτα και 

λαχανικά συνιστώνται ιδιαίτερα, για να βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα στον 

αγώνα του κατά της εισβολής του ιού. 

 

 

 

 

 

 

Η ACOL αποφάσισε να προσφέρει στο προσωπικό της την ευκαιρία να εμβολιαστεί 

κατά της γρίπης, ως έναν επιπλέον τρόπο, για να εμποδίσει τον ύπουλο ιό να εξαπλωθεί 

ανάμεσά μας. Η ACOL κανόνισε να έρχεται μια νοσοκόμα στις εγκαταστάσεις της, για 

να εμβολιάσει το προσωπικό στις εργάσιμες ώρες την εβδομάδα που αρχίζει την 17η 

Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του προσωπικού. 

 

Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Τα μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν το 

πρόγραμμα, θα πρέπει να υπογράψουν ένα έντυπο στο οποίο να δηλώνουν ότι δεν 

υποφέρουν από κανενός τύπου αλλεργία και ότι δέχονται να εμβολιαστούν, με την 

προϋπόθεση ότι γνωρίζουν πως μπορεί να υπάρξουν μικρές παρενέργειες. 

 

Τα ιατρικά δεδομένα δείχνουν ότι το εμβόλιο δεν προξενεί γρίπη. Μπορεί όμως να 

προκαλέσει μερικές παρενέργειες όπως κούραση, χαμηλό πυρετό (δέκατα) και ελαφρό 

πόνο στα μπράτσα. 
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ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΤΑΙ; 

 

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προστατευτεί από τον ιό της γρίπης. 

 

Το εμβόλιο συνιστάται κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών. Ανεξάρτητα όμως από την 

ηλικία, είναι καλό για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ είναι καταβεβλημένος από χρόνιες παθήσεις, 

ιδιαίτερα από καρδιακές, βρογχικές, πνευμονικές ή διαβητικές ασθένειες. 

 

Στον κλειστό χώρο ενός γραφείου ΟΛΟ το προσωπικό κινδυνεύει να προσβληθεί από 

γρίπη. 

 

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΤΑΙ; 

 

Άτομα που είναι αλλεργικά στα αυγά, άτομα που υποφέρουν από οξείες εμπύρετες 

ασθένειες, καθώς και γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. 

 

Στην περίπτωση που παίρνετε κάποιο φάρμακο ή παρουσιάσατε στο παρελθόν 

αντίδραση στο εμβόλιο της γρίπης, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

 

 

 

 

 

Αν θέλετε να εμβολιαστείτε την εβδομάδα που αρχίζει την 17η Οκτωβρίου, 

παρακαλούμε να ενημερώσετε τη διευθύντρια του προσωπικού κ. Ελένη 

Παπανικολάου, μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα 

θα οριστούν με βάση την ευχέρεια της νοσοκόμας, τον αριθμό των ενδιαφερομένων και 

τον χρόνο που εξυπηρετεί το περισσότερο προσωπικό. Αν θέλετε να εμβολιαστείτε 

αυτό τον χειμώνα, αλλά δεν μπορείτε να είστε εκεί την ώρα που ορίστηκε, 

παρακαλούμε να ενημερώσετε την κ. Ελένη. Αν υπάρξει αρκετά μεγάλος αριθμός 

ενδιαφερομένων, μπορεί να οριστεί και άλλη ημερομηνία εμβολιασμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κ. Ελένη στο 

εσωτερικό τηλέφωνο 5577. 

 
 

Η κ. Ελένη Παπανικολάου, διευθύντρια προσωπικού της ACOL, ετοίμασε το ενημερωτικό 

φυλλάδιο που βρίσκεται στις δύο προηγούμενες σελίδες για το προσωπικό της ACOL. Με 
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βάση το φυλλάδιο αυτό να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

Ερώτηση 1: ΓΡΙΠΗ 

Ποιο από τα παρακάτω είναι στοιχείο του προγράμματος εμβολιασμού κατά της γρίπης 

της ACOL; 

 

Α.  Τον χειμώνα καθημερινά θα γίνονται γυμναστικές ασκήσεις. 

Β.  Τα εμβόλια θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Γ.  Θα δοθεί μικρή πριμοδότηση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 

Δ.   Ένας γιατρός θα κάνει τις ενέσεις. 

 

Ερώτηση 2: ΓΡΙΠΗ 

Γνωρίζετε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο ενός κειμένου (τι λέει το 

κείμενο). 

Γνωρίζετε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για το ύφος του (ο τρόπος που παρουσιάζεται). 

Η κ. Ελένη ήθελε το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο να είναι γραμμένο σε φιλικό και 

ενθαρρυντικό ύφος. 

Πιστεύετε ότι το πέτυχε; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας αναφερόμενοι λεπτομερώς στον τρόπο παρουσίασης 

των κειμένων, στο ύφος των κειμένων, στις εικόνες ή στα άλλα γραφιστικά. 

 

Ερώτηση 3: ΓΡΙΠΗ 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο, αν θέλετε να προστατευτείτε από τον ιό της 

γρίπης, το εμβόλιο 

 

Α.   είναι πιο αποτελεσματικό από την άσκηση και την υγιεινή διατροφή, αλλά πιο 

επικίνδυνο. 

Β.   είναι καλή ιδέα, αλλά όχι υποκατάστατο της άσκησης και της υγιεινής διατροφής. 

Γ.   είναι το ίδιο αποτελεσματικό όσο η άσκηση και η υγιεινή διατροφή και δημιουργεί 

λιγότερα προβλήματα. 

Δ.   δεν αξίζει τον κόπο, εάν ασκείστε συστηματικά και ακολουθείτε υγιεινή διατροφή. 

 

Ερώτηση 4: ΓΡΙΠΗ 

Ένα σημείο του ενημερωτικού φυλλαδίου λέει: 

 

      

 

 

 

Μετά τη διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου από την κ. Ελένη, κάποιος συνάδελφός 

της είπε ότι η φράση «Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προστατευτεί από τον ιό», θα 

ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΤΑΙ; 

 

   Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προστατευτεί από τον ιό. 
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έπρεπε να είχε παραλειφθεί, διότι είναι παραπλανητική. 

Συμφωνείτε ότι η φράση αυτή είναι παραπλανητική και θα έπρεπε να είχε παραλειφθεί; 

Εξηγήστε την απάντησή σας. 

 

Ερώτηση 5: ΓΡΙΠΗ 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο, ποιο από τα παρακάτω μέλη του προσωπικού 

πρέπει επικοινωνήσει με την κ. Ελένη; 

 

Α.  Ο Στέφανος από το κατάστημα, ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί, γιατί θα 

προτιμούσε μάλλον να στηριχτεί στη φυσική του ανοσία. 

Β.  Η Ιουλία από το τμήμα πωλήσεων που θέλει να μάθει αν το πρόγραμμα 

εμβολιασμού είναι υποχρεωτικό. 

Γ.  Η Αλίκη από το τμήμα αλληλογραφίας που θα ήθελε να εμβολιαστεί αυτόν τον 

χειμώνα, όμως θα αποκτήσει μωρό σε δυο μήνες. 

Δ.  Ο Μιχάλης από το λογιστήριο που θέλει να εμβολιαστεί, αλλά θα πάρει άδεια την 

εβδομάδα που αρχίζει την 17η Οκτωβρίου. 

 

ΓΡΙΠΗ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ανάκληση πληροφοριών: αναζήτηση στο κείμενο 

πληροφορίας 

που αναφέρεται με σαφήνεια 

Σωστό 

Κωδικός 1: Β. Τα εμβόλια θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

ΓΡΙΠΗ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Σκέψεις πάνω στο κείμενο και αξιολόγησή του: 

προσδιορισμός χαρακτηριστικών που συνδέονται με το ύφος και το σκοπό του 

κειμένου 

Σωστό 

Κωδικός 2: Αναφέρεται με ακρίβεια στο κείμενο ΚΑΙ συνδέει το ύφος με τον στόχο 

του κειμένου με σαφήνεια, προβάλλοντας το φιλικό στοιχείο και το στοιχείο της 

ενθάρρυνσης. Η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

(1) να αναφερθεί λεπτομερώς σε ένα από τα στοιχεία του κειμένου, (εμφάνιση, ύφος, 

εικόνες ή άλλα γραφικά ή άλλη παρόμοια λεπτομέρεια) ΚΑΙ / Ή 

(2) να χρησιμοποιήσει όρους αξιολογικούς άλλους από το «φιλικό» ή «ενθαρρυντικό». 

(Παρατήρηση: όροι ελάχιστα ειδικοί, όπως «ενδιαφέρον», «ευκολοδιάβαστο» ή 

«κατανοητό» («ξεκάθαρο») δεν θεωρούνται κατάλληλοι.) 

Η άποψη του μαθητή στο αν η Ελένη πέτυχε ή όχι, μπορεί να αναφέρεται καθαρά ή να 

υπονοείται. Π.χ. 
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• Όχι, ήταν κακή ιδέα να τοποθετηθεί η εικόνα μιας σύριγγας στην αρχή του κειμένου. 

Είναι τρομακτικό. [Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της ανακοίνωσης: μιας 

από τις εικόνες (1). Χρησιμοποιεί δικό του αξιολογικό όρο «τρομακτικό» (2).] 

• Ναι, οι εικόνες διακόπτουν το κείμενο και κάνουν την ανάγνωσή του ευκολότερη. 

[Περιγράφει ένα ειδικό χαρακτηριστικό της σελιδοποίησης (1).] 

• Η εικόνα του ιού που μοιάζει με πρόσωπο κινουμένων σχεδίων, είναι φιλική. 

[Αναφέρεται σε ένα ειδικό χαρακτηριστικό μιας από τις εικόνες: «μοιάζει με πρόσωπο 

κινουμένων σχεδίων» (1)] 

• Όχι, οι εικόνες είναι παιδιάστικες και ακατάλληλες. [Χρησιμοποιεί δικά του λόγια 

(«παιδιάστικες», «ακατάλληλες»), για να αξιολογήσει ένα από τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην οδηγία 2.] 

• Ναι, το ύφος του κειμένου είναι χαλαρό και ανεπίσημο. [Χρησιμοποιεί δικά του λόγια 

(«χαλαρό», «ανεπίσημο») για να αξιολογήσει ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην οδηγία 2.] 

• Ναι, συμφωνώ, διότι αυτή η φράση δίνει την εντύπωση ότι το εμβόλιο είναι πιο 

αποτελεσματικό απ’ ό,τι στην πραγματικότητα. [Ενέχει την ιδέα της υπερβολής, αν και 

δεν την προσδιορίζει.] 

Λάθος 

Κωδικός 0: Αξιολογεί το απόσπασμα χωρίς να αναφερθεί στην έκφραση 

«παραπλανητική»: 

(1) Δείχνει ότι το κείμενο είναι δυνατό, αποτελεσματικό, ενθαρρυντικό, χωρίς να 

σημειώνει πιθανή αντίφαση ή παραπλανητικότητα, Ή 

(2) Δείχνει ότι η έκφραση «Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προστατευθεί από τον ιό» 

είναι πλεονασμός, επειδή εκφράζει το προφανές. Π.χ. 

• Καλό είναι που γράφτηκε, διότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει το κόσμο. [1] 

• Πρέπει να παραμείνει, διότι τονίζει το μήνυμα. [1] 

• Νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν παραληφθεί αυτές οι λέξεις, διότι όλος ο κόσμος 

θέλει να προστατευθεί από τον ιό, ακόμα και αν αυτό γίνεται χωρίς εμβόλιο. [2] 

Ή: Απάντηση αόριστη ή ανεπαρκής ή που επαναλαμβάνει «παραπλανητική» χωρίς 

άλλη εξήγηση. Π.χ. 

• Η φράση πρέπει να μείνει. Είναι καλή. [Χωρίς εξήγηση.] 

• Θα έπρεπε να μπει άλλη εικονογράφηση στη θέση του τίτλου. [Χωρίς εξήγηση.] 

• Ναι, αυτή η φράση είναι παραπλανητική και θα μπορούσε να προκαλέσει 

προβλήματα. [Χωρίς εξήγηση] 

Ή: Απάντηση που φανερώνει λανθασμένη κατανόηση του κειμένου ή απάντηση 

απίθανη ή εκτός θέματος. Π.χ. 

• Δεν θα έπρεπε να μπει, διότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του. 

[Λανθασμένη ερμηνεία του ύφους του κειμένου: δεν πρόκειται για διαταγή.] 

• Νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλουν τις λέξεις «ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ» μετά «ΤΟΝ ΙΟ», διότι 

εκείνοι που θα έριχναν μόνο μια ματιά θα μπορούσαν να νομίσουν ότι πρόκειται για 

κάποιον άλλο ιό από εκείνο της γρίπης. [Δίνει μια απίθανη εξήγηση του «είναι 

παραπλανητικές».] 
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• Ναι, οι άνθρωποι θα ενδιαφερόντουσαν, αλλά ίσως να φοβόντουσαν τις ενέσεις. 

[Εκτός θέματος.] 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση 

ΓΡΙΠΗ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Σκέψεις για το περιεχόμενο του κειμένου: εφαρμογή μιας 

δέσμης κριτηρίων ενός κειμένου σε διαφορετικές περιπτώσεις 

Σωστό 

Κωδικός 1: Δ. Ο Μιχάλης από το λογιστήριο που θέλει να εμβολιαστεί, αλλά θα πάρει 

άδεια την εβδομάδα που αρχίζει την 17η Οκτωβρίου. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 
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4.2.3. ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ [5] 

 

Γνωρίζετε ότι το 1996 ξοδέψαμε για 

σοκολάτες σχεδόν το ίδιο ποσό που ξόδεψε 

η Κυβέρνησή μας για διεθνή βοήθεια σε 

φτωχές χώρες; 

Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στις 

προτεραιότητές μας; 

Τι θα κάνετε εσείς για αυτό; 

Ναι, εσείς. 

 

Άρνολντ Τζάγκο, 

Μιλντούρα 

 

Πηγή: The Age Τρίτη 1 Απριλίου 1997 

 

Ερώτηση 1: ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ 

Ο σκοπός του Άρνολντ Τζάγκο σ’ αυτό το γράμμα είναι να προκαλέσει: 

Α. ενοχή. 

Β. διασκέδαση. 

Γ. φόβο. 

Δ. ικανοποίηση. 

 

Ερώτηση 2: ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ 

Κατά τη γνώμη σας, τι είδους αντιδράσεις ή ενέργειες ήθελε να προκαλέσει με την 

επιστολή του ο Άρνολντ Τζάγκο; 

................................................................................................................................... 

 

ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Αναγνώριση του σκοπού του συγγραφέα 

Σωστό 

Κωδικός 1: Α. ενοχή. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

 

ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Σκέψεις για το περιεχόμενο του κειμένου 

Κωδικοποιήστε τις ακόλουθες απαντήσεις: 
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Σωστό 

Κωδικός 4: Η Κυβέρνηση / τα άτομα θα έπρεπε να ξόδευαν περισσότερα για διεθνή 

βοήθεια. 

• Οι άνθρωποι να προσφέρουν περισσότερα χρήματα για τη διεθνή βοήθεια. 

• Να προσφέρουν χρήματα για φιλανθρωπίες. 

• Οι άνθρωποι θα έπρεπε να ξοδεύουν λιγότερα για σοκολάτες και περισσότερα για τους 

φτωχούς. 

Κωδικός 3: Η Κυβέρνηση / τα άτομα θα έπρεπε να αλλάξουν τις προτεραιότητές τους ή να 

συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές προτεραιότητες. 

• Αλλάζουμε τις προτεραιότητές μας. 

• Θα ήθελε οι άνθρωποι να είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι στο πώς να 

χρησιμοποιούν τους πόρους που διαθέτουν. 

Κωδικός 2: Αναγνωρίζει τη στρατηγική του συγγραφέα, να κάνει τον αναγνώστη να 

αισθανθεί ένοχος: 

• Νιώθω ενοχή / ντροπή. 

Κωδικός 1: Να ξοδέψετε λιγότερα για σοκολάτες / να γίνετε λιγότερο λαίμαργοι. 

• Μην αγοράζετε πια σοκολάτες. 

• Σταματήστε να αγοράζετε άχρηστο φαγητό. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις αόριστες ή άσχετες. 

• Θα ήθελε να πέσει η Κυβέρνηση. 

• Θα ήθελε να πουν οι άνθρωποι: «Θα δώσω όλα μου τα χρήματα σε φιλανθρωπίες». 

• Τίποτα. 

• Δεν συμφωνώ με τον Άρνολντ Τζάγκο. 

• Συμφωνώ μαζί του. 

Κωδικός 8: Εκτός θέματος 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση 
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4.2.4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ [5] 

Θέμα που δόθηκε στους μαθητές για το Πρόγραμμα PISA 2000 

 

 
 

Ερώτηση 1: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Τι ώρα κλείνει η Βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ την Τετάρτη; 

Α. 4 μ.μ. 

Β. 5 μ.μ. 

Γ. 7 μ.μ. 

Δ. 8 μ.μ. 

Ερώτηση 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ποια βιβλιοθήκη παραμένει ανοικτή στις 6 μ.μ. κάθε Παρασκευή βράδυ; 

Α. Η Εθνική βιβλιοθήκη. 

Β. Η βιβλιοθήκη της Βουλής. 

Γ. Η Γεννάδειος βιβλιοθήκη. 

Δ. Η Μπενάκειος βιβλιοθήκη. 

Ε. Η βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ανάκληση πληροφοριών 

Σωστό 

Κωδικός 1: 5 μ.μ. / 5 ακριβώς. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ανάκληση πληροφοριών 

Σωστό 

Κωδικός 1: Γ. η Γεννάδειος βιβλιοθήκη. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση.  
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4.3.   Γραμματισμός Φυσικών Επιστημών 

4.3.1. ΟΖΟΝ [5] 

 

Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα άρθρου που έχει ως θέμα το στρώμα του όζοντος. 

 

Η ατμόσφαιρα είναι μία τεράστια αποθήκη αέρα που αποτελεί μια πολύτιμη φυσική 

πηγή για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη. Δυστυχώς, οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες που βασίζονται σε εθνικά / ατομικά συμφέροντα, καταστρέφουν αυτήν 

την κοινή φυσική πηγή, μειώνοντας κυρίως το ευαίσθητο στρώμα όζοντος που 

χρησιμεύει ως ασπίδα προφύλαξης της ζωής πάνω στη Γη. 

Ένα μόριο όζοντος αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου, ενώ ένα μόριο οξυγόνου 

αποτελείται από 2 άτομα οξυγόνου. Τα μόρια του όζοντος είναι σπανιότατα: υπάρχουν 

λιγότερα από δέκα μόρια όζοντος ανά ένα εκατομμύριο μόρια αέρα. Ωστόσο, εδώ και 

ένα δισεκατομμύριο χρόνια περίπου, η παρουσία τους στην ατμόσφαιρα παίζει ζωτικό 

ρόλο στην διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη. Το όζον, ανάλογα με το ύψος που 

βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, μπορεί είτε να προστατέψει τη ζωή στη Γη είτε να την 

καταστρέψει. Το όζον που υπάρχει στην τροπόσφαιρα (σε ύψος μέχρι 10 χιλιόμετρα 

πάνω από την επιφάνεια της Γης) είναι «κακό» όζον και μπορεί να βλάψει τους ιστούς 

των πνευμόνων και των φυτών. Όμως, το 90% περίπου του όζοντος βρίσκεται στην 

στρατόσφαιρα (μεταξύ 10 και 40 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης) και 

είναι το «καλό» όζον, το οποίο παίζει έναν ευεργετικό ρόλο, απορροφώντας την 

επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία (UV-B) που εκπέμπεται από τον Ήλιο. 

Οι άνθρωποι, χωρίς αυτό το ευεργετικό στρώμα όζοντος, θα ήταν περισσότερο 

εκτεθειμένοι σε ορισμένες ασθένειες που οφείλονται στην αυξανόμενη και επικίνδυνη 

υπεριώδη ακτινοβολία που φθάνει από τον Ήλιο. Τις τελευταίες δεκαετίες η ποσότητα 

του όζοντος έχει μειωθεί. Το 1974 είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι 

χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ευθύνονται γι’ αυτή τη μείωση. Μέχρι το 1987 όμως, δεν 

έγινε δυνατό να πιστοποιηθεί η ενοχοποίηση των CFCs με επιστημονική αξιολόγηση 

της σχέσης αιτίου – αποτελέσματος. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 1987, διπλωμάτες απ’ 

όλο τον κόσμο συναντήθηκαν στο Μόντρεαλ (Καναδά) και συμφώνησαν να θέσουν 

αυστηρά όρια στην χρήση των CFCs. 

 

Πηγή: ConnΕct, UNΕSCO IntΕrnational SciΕncΕ, TΕchnology & ΕnvironmΕntal 

Εducation NΕwslΕttΕr, απόσπασμα από άρθρο που τιτλοφορείται “ThΕ ChΕmistry of 

AtmosphΕric policy”, Vol. XXII No. 2, 1997. 

 

Ερώτηση 1: OZON 

 

Στο παραπάνω κείμενο δεν αναφέρεται τίποτε για το πώς παράγεται το όζον στην 

ατμόσφαιρα. Είναι γεγονός ότι καθημερινά κάποια ποσότητα όζοντος παράγεται και 

κάποια ποσότητα χάνεται. Στα σκίτσα που ακολουθούν περιγράφεται ο τρόπος, με τον 
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οποίο παράγεται το όζον. 

 

 
 

Πηγή: DΕilig ΕrdΕn HimmΕ, TΕmahΕftΕ 1, InstitutΕ for Physics, UnivΕrsity of Oslo, 

August 1997 

 

Φανταστείτε ότι έχετε ένα θείο που προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει σ’ αυτά τα 

σκίτσα. Ο ίδιος δεν έχει διδαχθεί καθόλου Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο και δεν 

καταλαβαίνει τι θέλει να πει ο σκιτσογράφος. Ξέρει ότι δεν υπάρχουν μικρά 

ανθρωπάκια στην ατμόσφαιρα, αλλά αναρωτιέται τι παριστάνουν τα ανθρωπάκια στα 

σκίτσα. Αναρωτιέται τι σημαίνουν αυτά τα περίεργα σύμβολα Ο, Ο2 και Ο3 και ποια 

διαδικασία παριστάνουν τα σκίτσα. Σας ζητά να του εξηγήσετε τα σκίτσα. Υποθέστε 

ότι ο θείος σας ξέρει: 

• ότι με Ο συμβολίζεται το οξυγόνο, 

• τι είναι τα άτομα και τι είναι τα μόρια. 

Γράψτε μια εξήγηση των σκίτσων που θα λέγατε στο θείο σας. 

Στην εξήγησή σας, χρησιμοποιήστε τις λέξεις άτομα και μόρια με τον τρόπο που 

χρησιμοποιούνται στις γραμμές 6 και 7. 

 

Ερώτηση 2: OZON 

Το όζον παράγεται επίσης και κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Σ’ αυτό οφείλεται η 

χαρακτηριστική μυρωδιά μετά από μια τέτοια καταιγίδα. Στις γραμμές 13-15, ο 

συγγραφέας κάνει μια διάκριση μεταξύ του «καλού όζοντος» και του «κακού όζοντος». 

Σύμφωνα με το άρθρο, το όζον που παράγεται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, είναι 

«καλό» ή «κακό»; 

Επιλέξτε την απάντηση και την εξήγηση που προκύπτει από το κείμενο. 

 

 Καλό όζον ή κακό όζον; Εξήγηση 

A Κακό Παράγεται κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. 

B Κακό Παράγεται στην τροπόσφαιρα. 

Γ Καλό Παράγεται σε ύψος από 0-10 km. 

Δ Καλό Μυρίζει ωραία. 

 

Ερώτηση 5: OZON 
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Στις σειρές 17 έως 19 αναφέρεται: «Οι άνθρωποι χωρίς αυτό το ευεργετικό στρώμα 

όζοντος, θα ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένες ασθένειες που 

οφείλονται στην αυξανόμενη και επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία που φθάνει στη Γη 

από τον Ήλιο». 

Να αναφέρετε μία από αυτές τις συγκεκριμένες ασθένειες. 

 

Ερώτηση 3: OZON 

Προς το τέλος του κειμένου, γίνεται αναφορά σε μια διεθνή συνάντηση στο Μόντρεαλ. 

Σ’ αυτή τη συνάντηση τέθηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικές με τη μείωση του στρώματος 

του όζοντος. Δύο από αυτές τις ερωτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Μπορούν οι ερωτήσεις αυτές να απαντηθούν με επιστημονικό τρόπο; 

Κυκλώστε είτε το Ναι είτε το Όχι για κάθε μια ερώτηση. 

 

Ερώτηση: Απαντώνται με 

επιστημονικό 

τρόπο; 

Οι επιστήμονες δεν είναι εντελώς σίγουροι για την επίδραση 

των χλωροφθορανθράκων (CFCs) στο στρώμα του όζοντος. 

Είναι αυτό λόγος για τις κυβερνήσεις να μην πάρουν μέτρα για 

τον περιορισμό των χλωροφθορανθράκων; 

 

 

Ναι / Όχι 

Ποια θα είναι η συγκέντρωση των CFCs στην ατμόσφαιρα το 

2002, αν συνεχιστεί η απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα 

με τον σημερινό ρυθμό; 

 

Ναι / Όχι 

 

OZON: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χημικές και Φυσικές μεταβολές 

ΠΕΔΙΟ: Γη και περιβάλλον 

Σωστό 

Κωδικός 31: Δίνει μια απάντηση που περιλαμβάνει τις τρεις διεργασίες που 

ακολουθούν: 

• Πρώτη διεργασία: ένα μόριο οξυγόνου ή κάποια μόρια οξυγόνου (τα οποία 

αποτελούνται από δύο άτομα οξυγόνου) διασπώνται σε άτομα του οξυγόνου (εικόνα 

1). 

• Δεύτερη διεργασία: η διάσπαση (των μορίων του οξυγόνου) λαμβάνει χώρα κάτω από 

την επίδραση του ηλιακού φωτός (εικόνα 1). 

• Τρίτη διεργασία: τα άτομα του οξυγόνου ενώνονται με άλλα μόρια οξυγόνου με 

αποτέλεσμα να σχηματιστούν μόρια του όζοντος (εικόνες 2 και 3). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πρώτη διεργασία: 

Η διάσπαση πρέπει να περιγραφεί με τη χρήση των σωστών όρων (γραμμές 6-7) για το 

Ο (άτομο ή άτομα) και το Ο2 (μόριο ή μόρια). 
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• Εάν το Ο και / ή Ο2 περιγράφονται μόνο ως «μικρά σωματίδια» ή «μικρά σωμάτια» 

να βαθμολογηθεί ως λάθος αυτή η εκδοχή. 

Δεύτερη διεργασία: 

• Η επίδραση του Ήλιου θα πρέπει να συνδεθεί με τη διάσπαση του Ο2 (ενός ή 

περισσοτέρων μορίων οξυγόνου). 

• Εάν συνδεθεί η επίδραση του Ήλιου με τον σχηματισμό ενός μορίου όζοντος από ένα 

άτομο οξυγόνου και από ένα μόριο οξυγόνου (εικόνες 2 και 3) να βαθμολογηθεί ως λάθος 

αυτή η δεύτερη εκδοχή. 

• Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο, οι διεργασίες 1 και 2 να δοθούν σε μία φράση. 

Τρίτη διεργασία: 

• Αυτή η διεργασία βαθμολογείται (με μονάδα) εάν η απάντηση περιλαμβάνει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο την ένωση ενός Ο και ενός O2. Εάν ο σχηματισμός του O3 

περιγράφεται ως ένωση (τριών μεμονωμένων) ατόμων Ο, αυτή η διεργασία δεν παίρνει 

καμιά μονάδα. 

• Εάν το O3 δεν περιγράφεται ως ένα ή περισσότερα μόρια, αλλά όπως για παράδειγμα 

«μια ομάδα ατόμων», αυτό μπορεί να γίνει ανεκτό για την τρίτη διεργασία. 

Παραδείγματα της κωδικοποίησης 31: 

• Όταν οι ακτίνες του Ήλιου χτυπούν το μόριο του O2, τα δύο άτομα διαχωρίζονται. 

Τα δύο άτομα του Ο προσπαθούν να ενωθούν με άλλα μόρια του O2. Όταν ενωθούν 

O1 και O2, σχηματίζουν το O3, που είναι το όζον. 

• Το σκίτσο δείχνει το σχηματισμό του όζοντος. Όταν ένα μόριο οξυγόνο επηρεάζεται 

από τον Ήλιο, τότε διασπάται σε δύο ξεχωριστά άτομα. Αυτά τα ξεχωριστά άτομα Ο, 

περιφέρονται για να συναντήσουν ένα μόριο με το οποίο θα συνδεθούν· συνδέονται με 

τα υπάρχοντα μόρια του O2 και σχηματίζουν ένα μόριο O3, καθώς τρία άτομα είναι 

τώρα συνδεδεμένα· το O3 σχηματίζει το Όζον. 

• Τα ανθρωπάκια είναι το Ο, ή τα άτομα του οξυγόνου. Όταν δύο άτομα ενώνονται 

σχηματίζουν O2 ή τα μόρια του οξυγόνου. Ο Ήλιος έχει την ιδιότητα να το διασπά εκ 

νέου σε οξυγόνο. Τα άτομα του O2 ενώνονται τότε με ένα μόριο O2, σχηματίζοντας το 

O3, που είναι το Όζον. [Παρατήρηση: Αυτή η απάντηση μπορεί να θεωρηθεί ως σωστή. 

Υπάρχει μόνο ένα εκ παραδρομής λάθος (“άτομα O2”, ενώ έχει αναφέρει “άτομα 

οξυγόνου” πριν).] 

Μερικώς σωστό 

Κωδικός 21: Σωστές είναι μόνο η πρώτη και η δεύτερη διεργασία. Π.χ.: 

• Ο Ήλιος διασπά τα μόρια του οξυγόνου σε απλά άτομα. Τα άτομα ενώνονται σε 

ομάδες. Σχηματίζουν ομάδες από τρία άτομα συνδεδεμένα. 

Κωδικός 22: Σωστές είναι μόνο η πρώτη και η τρίτη διεργασία. Π.χ.: 

• Το κάθε ανθρωπάκι παριστάνει ένα άτομο οξυγόνου. Το Ο σημαίνει ένα άτομο 

οξυγόνου, το O2 ένα μόριο οξυγόνου και το O3 μία ομάδα από άτομα ενωμένα μεταξύ 

τους. Η διαδικασία που παρουσιάζουν τα σκίτσα είναι ο διαχωρισμός ενός ζεύγους από 

άτομα οξυγόνου (O2), μετά η ένωση του καθενός από αυτά με δύο άλλα ζεύγη, ώστε 

να σχηματιστούν δύο ομάδες των 3 (O3). 
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• Τα μικρά ανθρωπάκια είναι τα άτομα του οξυγόνου . Το O2 σημαίνει το μόριο 

οξυγόνου (όπως το ζευγάρι με τα ανθρωπάκια που κρατιούνται από τα χέρια) και O3 

σημαίνει τρία άτομα οξυγόνου. Τα δύο άτομα του οξυγόνου από το ένα ζεύγος 

διαχωρίζονται και το καθένα από αυτά συνδέεται στα δύο άλλα ζεύγη. Δύο σύνολα 

τριών ατόμων οξυγόνου (O3) σχηματίζονται από αυτά τα τρία αρχικά ζεύγη. 

Κωδικός 23: Μόνο η δεύτερη και η τρίτη διεργασία είναι σωστές. Π.χ.: 

• Το οξυγόνο διασπάται από την ηλιακή ακτινοβολία. Σπάει στα δύο. Τα δύο μέρη 

ενώνονται με άλλα «σωματίδια» οξυγόνου για να σχηματίσουν το Όζον. 

• Πολύ συχνά στο καθαρό οξυγόνο (O2) το περιβάλλον οξυγόνο βρίσκεται σε ζεύγη 

των 2, συνεπώς υπάρχουν 3 ζεύγη των 2. Ένα από τα ζεύγη θερμαίνεται έντονα 

συνεπώς διασπάται στα μέρη του τα οποία μετακινούνται προς το άλλο ζεύγος, 

σχηματίζοντας το O3 αντί O2. [Παρατήρηση: Παρά το γεγονός ότι «ένα ζεύγος 

θερμαίνεται έντονα» δεν είναι σωστή περιγραφή για την επίδραση του ηλίου, μπορεί να 

βαθμολογηθεί αυτή η εκδοχή με μία μονάδα. Η τρίτη εκδοχή μπορεί επίσης να θεωρηθεί 

σωστή.] 

Κωδικός 11: Μόνο η πρώτη διεργασία είναι σωστή. Π.χ.: 

• Τα μόρια του οξυγόνου διασπώνται. Σχηματίζουν τα άτομα του Ο. Κάποιες φορές 

υπάρχουν και μόρια όζοντος. Το στρώμα του όζοντος παραμένει το ίδιο γιατί νέα μόρια 

συντίθενται και άλλα πεθαίνουν. 

Κωδικός 12: Μόνο η δεύτερη διεργασία είναι σωστή. Π.χ.: 

• Το Ο αντιπροσωπεύει ένα μόριο οξυγόνου, O2 = οξυγόνο, O3 = όζον. Μερικές φορές 

και τα δύο μόρια του οξυγόνου, που ενώνονται μεταξύ τους διαχωρίζονται από τον 

ήλιο. Τα μόρια που έχουν απομονωθεί, συνδέονται στη συνέχεια με ένα άλλο ζεύγος 

και σχηματίζουν το όζον (O3). 

Κωδικός 13: Μόνο η τρίτη διεργασία είναι σωστή. Π.χ.: 

• Τα μόρια του «Ο» (οξυγόνου) είναι υποχρεωμένα να συνδεθούν με O2 (2 x μόρια 

οξυγόνου) για να σχηματίσουν O3 (3 x μόρια οξυγόνου), λόγω της θερμότητας του 

Ήλιου. [Παρατήρηση: Το μέρος της απάντησης που υπογραμμίζεται αποτελεί αναφορά 

στην τρίτη εκδοχή. Δεν βαθμολογείται η δεύτερη εκδοχή, γιατί ο Ήλιος δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο σχηματισμό του 

όζοντος από το O + O2· δρα μόνο στο σπάσιμο του δεσμού στο O2.] 

Λάθος 

Κωδικός 01: Καμιά από τις τρεις διεργασίες δεν είναι σωστή.  

• Ο Ήλιος (υπεριώδεις ακτίνες) υπερθερμαίνει το στρώμα του όζοντος και ταυτόχρονα 

το καταστρέφει. Αυτά τα μικρά ανθρωπάκια σημαίνουν τα στρώματα του όζοντος και 

φεύγουν μακριά από τον Ήλιο, επειδή είναι πολύ ζεστός. [Παρατήρηση: Δεν μπορεί να 

δοθεί καμιά μονάδα, παρά τη μικρή αναφορά στην επίδραση του Ήλιου.] 

• Ο Ήλιος υπερθερμαίνει το όζον στις πρώτες περιπτώσεις. Στις δεύτερες περιπτώσεις 

απομακρύνονται κλαίγοντας και στην τρίτη περίπτωση σπρώχνονται τα μεν προς τα δε 

με δάκρυα στα μάτια. 

• Εντάξει, θείε Χέρμο, είναι απλό. Το «Ο» είναι ένα σωματίδιο οξυγόνου, οι αριθμοί 

δίπλα από το «Ο» φανερώνουν ότι η ποσότητα των σωματιδίων της ομάδας αυξάνει. 
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Κωδικός 99: Λείπει η απάντηση. 

 

OZON: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ατμοσφαιρικές μεταβολές 

ΠΕΔΙΟ: Γη και περιβάλλον 

Σωστό 

Κωδικός 1: Β. Κακό. Παράγεται στην τροπόσφαιρα. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

 

OZON: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Φυσιολογικές μεταλλάξεις 

ΠΕΔΙΟ: Ζωή και υγεία 

Σωστό 

Κωδικός 1: Αναφέρεται στον καρκίνο του δέρματος. Π.χ.: 

• Καρκίνος δέρματος 

• Μελάνωμα [Παρατήρηση: Αυτή η απάντηση θεωρείται σωστή, παρά το ορθογραφικό 

λάθος.]  

Λάθος 

Κωδικός 0: Αναφέρεται σε άλλη εξειδικευμένη μορφή καρκίνου. Π.χ.: 

• Καρκίνος του πνεύμονα 

Ή Αναφέρεται στον καρκίνο, χωρίς διευκρίνιση. 

• Καρκίνος 

Ή Άλλες λανθασμένες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 

OZON: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Κατανόηση της σημασίας της επιστημονικής έρευνας 

και της μεθοδολογίας της 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ατμοσφαιρικές μεταβολές 

ΠΕΔΙΟ: Γη και περιβάλλον 

Σωστό 

Κωδικός 1: Όχι και Ναι, με αυτή τη σειρά. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση.  
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4.3.2. ΣΟΚΟΛΑΤΑ [5] 

Να διαβάσεις την περίληψη ενός άρθρου της εφημερίδας «Daily Mail» στις 30 Μαρτίου 

1998 και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Ένα άρθρο της εφημερίδας αναφέρει την ιστορία μιας εικοσιδυάχρονης φοιτήτριας που 

ονομάζεται Τζέσικα και ακολουθεί τη «δίαιτα της σοκολάτας». Η Τζέσικα ισχυρίζεται 

ότι, για να παραμένει υγιής και να διατηρεί σταθερό βάρος 50 κιλών, τρώει 90 πλάκες 

σοκολάτας την εβδομάδα και έχει κόψει όλες τις άλλες τροφές.  Επιτρέπει στον εαυτόν 

της ένα «κανονικό γεύμα» κάθε πέντε μέρες. Μια διατροφολόγος έκανε το εξής σχόλιο: 

«Μένω κατάπληκτη από το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να ζήσει με μια δίαιτα όπως 

αυτή. Τα λιπαρά τής δίνουν την ενέργεια που χρειάζεται, για να ζήσει, αλλά δεν 

ακολουθεί μια ισορροπημένη δίαιτα. Υπάρχουν μερικά μεταλλικά στοιχεία και 

θρεπτικές ουσίες στη σοκολάτα, αλλά δεν παίρνει αρκετές βιταμίνες. Θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας στο μέλλον». 

 

Σ’ ένα βιβλίο σχετικό με τη θρεπτική αξία των τροφών υπάρχει ο ακόλουθος πίνακας 

σχετικά με τη σοκολάτα. Να υποθέσεις ότι όλα αυτά ισχύουν για το είδος της σοκολάτας 

που τρώει η Τζέσικα Κόβενι όλο αυτό το διάστημα. Να υποθέσεις επίσης ότι οι πλάκες 

σοκολάτας που τρώει, ζυγίζουν 100 γραμμάρια καθεμία. 

 

Θρεπτική αξία των 100 g σοκολάτας 

 

Πρωτεϊνες 

(g) 

Λιπαρά 

(g) 

Υδατάν- 

θρακες 

(g) 

Μεταλλικά στοιχεία Βιταμίνες Συνολική 

ενέργεια 

(kJ) 

Ασβέστιο 

(mg) 

Σίδηρος 

(mg) 

A B (mg) C 

5 32 51 50 4 - 0.20 - 2142 

 

Ερώτηση 1: ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα, 100 g σοκολάτας περιέχουν 32 g λιπαρών και δίνουν 2142 KJ 

ενέργειας. Στο άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται: «τα λιπαρά τής δίνουν την ενέργεια 

που χρειάζεται, για να ζήσει...». 

Τρώγοντας κάποιος 100 g σοκολάτας, παίρνει 2142 KJ ενέργειας. Προέρχεται όλη αυτή 

η ενέργεια μόνο από τα 32 g λίπους; Να εξηγήσεις την απάντησή σου χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από τον πίνακα. 

 

Απάντηση: ................................................................................................................ 

Ερώτηση 2: ΣΟΚΟΛΑΤΑ [5] 

 

Οι διατροφολόγοι αναφέρουν ότι η Τζέσικα «.... δεν παίρνει αρκετές βιταμίνες». Μία 

από εκείνες τις βιταμίνες που λείπουν από την σοκολάτα, είναι η βιταμίνη C. Ίσως θα 
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μπορούσε να αντισταθμίσει τις ελλείψεις της σε βιταμίνη C συμπεριλαμβάνοντας κάθε 

5 ημέρες μία τροφή που περιέχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης C στο «κανονικό της 

γεύμα». 

Εδώ δίνεται ένας κατάλογος από διάφορα είδη τροφών. 

 

1.  Ψάρι. 

2.  Φρούτο. 

3.  Ρύζι. 

4.  Λαχανικά. 

 

Ποια δύο είδη τροφών από αυτόν τον κατάλογο θα συνιστούσες στην Τζέσικα, για να 

της δοθεί μια ευκαιρία να αναπληρώσει την έλλειψη βιταμίνης C; 

Α.  1 και 2. Β.  1 και 3. Γ.  1 και 4. 

Δ.  2 και 3. Ε.  2 και 4. Ζ.  3 και 4. 

Ερώτηση 3: ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

 

Στο άρθρο της εφημερίδας η διατροφολόγος σχολιάζει ότι η Τζέσικα «θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας στο μέλλον». Εκτός από τη διατροφολόγο 

και ο οδοντίατρος της Τζέσικα έχει την ίδια γνώμη: Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η 

εμφάνιση τερηδόνας στα δόντια της, αν δεν φροντίζει για το σχολαστικό καθαρισμό 

τους μετά από κάθε «γεύμα σοκολάτας». Η Τζέσικα προσπαθεί να βρει μια 

οδοντόκρεμα κατάλληλη για την προστασία κατά της τερηδόνας. Σε μια διαφήμιση 

στην τηλεόραση αναφέρεται ότι έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε πως «8 στους 10 

οδοντίατρους συνιστούν την Χ οδοντόκρεμα για προστασία κατά της τερηδόνας». 

Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείς απαραίτητα για να πειστείς για την 

εγκυρότητα του παραπάνω ισχυρισμού; Να κυκλώσεις το Ναι ή το Όχι για κάθε 

στοιχείο. 

Στοιχείο Είναι απαραίτητο; 

Η μάρκα της οδοντόκρεμας Ναι / Όχι 

Ο αριθμός των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα Ναι / Όχι 

Η αξία της οδοντόκρεμας Ναι / Όχι 

Η μέθοδο της έρευνας Ναι / Όχι 

Το κόστος της έρευνας Ναι / Όχι 

Πώς επιλέχθηκαν οι οδοντίατροι στην έρευνα Ναι / Όχι 
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4.3.3. ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ [5] 

 

Να διαβάσεις το παρακάτω κείμενο και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

ΠΟΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ; 

 

Η καύση του κάρβουνου, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς επίσης η 

αποψίλωση των δασών και οι διάφορες αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες 

αλλάζουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας και συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές. 

Αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις 

σωματιδίων και αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα. Η σχετική σπουδαιότητα των βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στην 

αλλαγή της θερμοκρασίας φαίνεται στο σχήμα 1. H αυξημένη συγκέντρωση διοξειδίου 

του άνθρακα και μεθανίου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι 

αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

θερμοκρασίας με δύο τρόπους: από τα ίδια τα «σωματίδια» και από την «επίδραση των 

σωματιδίων στα σύννεφα». 

 

 
Σχήμα 1: Ο βαθμός επίδρασης των κυριοτέρων παραγόντων που συμβάλλουν στην 

αλλαγή της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα. 

 

Οι ράβδοι που εκτείνονται δεξιά από την κεντρική γραμμή, δείχνουν την συμβολή στην 

αύξηση της θερμοκρασίας. Οι ράβδοι που εκτείνονται αριστερά από την κεντρική 

γραμμή, δείχνουν τη συμβολή στην πτώση της θερμοκρασίας. Το αποτέλεσμα της 

επίδρασης των «Σωματιδίων» και της «Επίδρασης των σωματιδίων στα σύννεφα» είναι 

αρκετά αβέβαιο: σε κάθε περίπτωση όμως, η πιθανή επίδραση βρίσκεται κάπου στην 

περιοχή που καθορίζεται από τις γκρι ράβδους. 
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Ερώτηση 1: ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 

Να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες που υπάρχουν στο σχήμα 1, για να αναπτύξεις 

επιχειρήματα υπέρ της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ερμηνεία επιστημονικών δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο πλανήτης Γη και η θέση του στο σύμπαν 

ΠΕΔΙΟ: Γη και περιβάλλον 

Σωστό 

Κωδικός 2: Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ο κύριος παράγοντας που προκαλεί αύξηση 

της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και προκαλεί κλιματικές αλλαγές: έτσι μειώνοντας 

την εκπομπή, θα έχουμε το (μεγαλύτερο) καλύτερο αποτέλεσμα στη μείωση των 

επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Μερικώς σωστό 

Κωδικός 1: Το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί αύξηση στη θερμοκρασία της 

ατμόσφαιρας και προκαλεί κλιματικές αλλαγές. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απάντησης ότι μια 

αύξηση στη θερμοκρασία, θα έχει δυσάρεστα αποτελέσματα για τη Γη. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 
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4.3.4. ΜΥΓΕΣ [5] 

Να διαβάσεις το παρακάτω κείμενο και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Ένας κτηνοτρόφος εργαζόταν σ’ έναν αγροτικό πειραματικό σταθμό με αγελάδες για 

την παραγωγή γάλακτος. Στον στάβλο των αγελάδων, οι μύγες ήταν τόσο πολλές, ώστε 

να δημιουργείται πρόβλημα ακόμη και για την υγεία των αγελάδων. Γι’ αυτό τον λόγο 

ο κτηνοτρόφος ράντισε τον στάβλο και τις αγελάδες με το διάλυμα ενός εντομοκτόνου 

Α. Το εντομοκτόνο σκότωσε σχεδόν όλες τις μύγες. Μετά όμως από μικρό χρονικό 

διάστημα, οι μύγες πολλαπλασιάστηκαν ξανά. Ο κτηνοτρόφος ράντισε και πάλι με το 

εντομοκτόνο. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο με εκείνο του προηγούμενου ραντίσματος. 

Οι περισσότερες από τις μύγες, αλλά όχι όλες, σκοτώθηκαν. Μετά από μικρό χρονικό 

διάστημα, οι μύγες αυξήθηκαν και πάλι και ο κτηνοτρόφος τις ξαναράντισε με το 

εντομοκτόνο. Αυτή η διαδικασία των ραντισμάτων συνεχίστηκε για πέντε φορές. Τότε 

έγινε πια φανερό ότι το εντομοκτόνο διάλυμα Α γινόταν όλο και λιγότερο 

αποτελεσματικό στο να σκοτώνει τις μύγες. Ο κτηνοτρόφος παρατήρησε ότι το 

εντομοκτόνο διάλυμα που χρησιμοποίησε σε όλα τα ραντίσματα, προερχόταν από μια 

μεγάλη ποσότητα που είχε παρασκευαστεί αρχικά. Σκέφτηκε λοιπόν ότι είναι πιθανόν 

το διάλυμα του εντομοκτόνου να αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Πηγή: Teaching About Evolution and the Nature of Science, National Academy Press, 

Washington, 

DC,1998, σ.75. 

Ερώτηση 1: ΜΥΓΕΣ 

Ο κτηνοτρόφος σκέφτηκε ότι το εντομοκτόνο αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Να εξηγήσεις με λίγα λόγια πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτή η άποψη. 

................................................................................................................................... 

Ερώτηση 2: ΜΥΓΕΣ 

Ο κτηνοτρόφος σκέφτηκε ότι το εντομοκτόνο αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Δώστε δύο άλλες πιθανές ερμηνείες για το ότι το «εντομοκτόνο Α γινόταν όλο και 

λιγότερο αποτελεσματικό...». 

Απάντηση 

Ερμηνεία 1: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

Ερμηνεία 2: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

 

ΜΥΓΕΣ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Κατανόηση της σημασίας της επιστημονικής έρευνας 

και της μεθοδολογίας της 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χημικές και φυσικές μεταβολές 

ΠΕΔΙΟ: Ζωή και υγεία 

Σωστό 
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Κωδικός 21: Εφαρμόζεται σε απαντήσεις στις οποίες ελέγχονται τρεις μεταβλητές (είδη 

μυγών, χρόνος ζωής του εντομοκτόνου και χρόνος έκθεσης στο εντομοκτόνο). 

• Συγκρίνει τα αποτελέσματα μιας νέας παρτίδας του ίδιου εντομοκτόνου, με τα 

αποτελέσματα της παλιάς, δοκιμάζοντάς το αντίστοιχα σε δύο ομάδες από μύγες που 

προηγουμένως δεν είχαν εκτεθεί στη δράση του. 

Μερικώς σωστό 

Κωδικός 11: Εφαρμόζεται σε απαντήσεις στις οποίες ελέγχονται δύο από τις τρεις 

μεταβλητές (είδη μυγών, χρόνος ζωής του εντομοκτόνου και χρόνος έκθεσης στο 

εντομοκτόνο). 

• Π.χ. Συγκρίνει τα αποτελέσματα από το ράντισμα μιας νέας παρτίδας του ίδιου 

εντομοκτόνου με το νέο διάλυμα, με τα αποτελέσματα από το ράντισμα με το παλιό 

διάλυμα της παλιάς στις μύγες του στάβλου. 

Κωδικός 12: Εφαρμόζεται σε απαντήσεις στις οποίες ελέγχεται μία από τις τρεις 

μεταβλητές (είδη μυγών, χρόνος ζωής του εντομοκτόνου και χρόνος έκθεσης στο 

εντομοκτόνο). 

• Π.χ. Προτείνει πραγματοποίηση χημικής ανάλυσης σε δείγματα του εντομοκτόνου σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, για να ελέγξει εάν αυτό αλλοιώνεται με το χρόνο. 

Κωδικός 13: Ραντίζονται οι μύγες με το νέο εντομοκτόνο, χωρίς να αναφέρεται 

σύγκριση με το παλιό διάλυμα. 

Κωδικός 14: Προτείνει πραγματοποίηση ανάλυσης σε δείγματα του εντομοκτόνου, 

χωρίς να αναφέρεται σύγκριση με αναλύσεις σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα. 

Λάθος 

Κωδικός 0: Άλλες απαντήσεις. 

Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση. 
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5. Ηλεκτρονικό τεστ. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εφαρμογή με την οποία πραγματοποιήθηκαν 

προηγούμενες έρευνες σε κάποιες χώρες και θα πραγματοποιηθεί και αυτή του 2022. 

Αναλύονται οι προβληματισμοί και οι ευκαιρίες που θα προκύψουν από την 

μελλοντική εξέταση του αντικειμένου των Μαθηματικών με την χρήση νέων 

τεχνολογιών. Σε επιλεγμένες χώρες, το PISA άρχισε να πειραματίζεται με 

προσαρμοστικές δοκιμές υπολογιστή. Το 2012 στους συμμετέχοντες, για πρώτη φορά 

προσφέρθηκε ένας νέος τύπος προβλήματος, δηλαδή διαδραστικά (σύνθετα) 

προβλήματα που απαιτούν εξερεύνηση ενός  νέου εικονικού περιβάλλοντος. Κάθε 

μαθητής κάνει ένα δίωρο τεστ βασισμένο σε υπολογιστή. Μέρος του τεστ είναι 

πολλαπλής επιλογής και μέρος περιλαμβάνει απαντήσεις πλήρους απάντησης. 

Υπάρχουν περισσότερες από έξι ώρες αξιολόγησης σε όλη την ύλη, αλλά κάθε μαθητής 

δεν ελέγχεται σε όλα τα μέρη. Μετά το γνωστικό τεστ, οι συμμετέχοντες μαθητές 

αφιερώνουν σχεδόν μία ώρα ακόμη απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το 

ιστορικό τους, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών συνηθειών, των κινήτρων και 

της οικογένειας.  

5.1.   Αξιολόγηση Μαθηματικών μέσω υπολογιστή 

Ο κύριος τρόπος εξέτασης για το PISA 2022 θα είναι η αξιολόγηση των 

μαθηματικών μέσω υπολογιστή (CBAM). Η μετάβαση έχει ξεκινήσει ήδη σε μελέτες 

του 2015 και από το 2018 γίνεται σταδιακά η εξέταση με μέθοδο που βασίζεται σε 

υπολογιστή. Σε όλες τις μελέτες οι αξιολογήσεις του 2015 όσο και του 2018 ήταν 

ουδέτερες από τη χρήση υπολογιστή παρά τη χρήση μιας λειτουργίας εξέτασης που 

βασίζεται σε υπολογιστή. Η μετάβαση σε ένα πλήρες CBAM το 2022 θα παρέχει μια 

σειρά ευκαιριών για την ανάπτυξη της αξιολόγησης του μαθηματικού γραμματισμού 

ώστε να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με την εξελισσόμενη φύση των μαθηματικών στον 

σύγχρονο κόσμο, διασφαλίζοντας παράλληλα σύνδεση προς τα πίσω σε 

προηγούμενους κύκλους του PISA.  

Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται νέες μορφές στοιχείων όπως η μεταφορά 

και η απόθεση. Δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με δεδομένα του 

πραγματικού κόσμου καθώς είναι δυνατή η χρήση μεγάλων και ταξινομήσιμων 

συνόλων δεδομένων. Επίσης η δημιουργία μαθηματικών μοντέλων ή προσομοιώσεων 
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που μπορούν να εξερευνήσουν οι μαθητές αλλάζοντας τις τιμές των μεταβλητών 

απλοποιείται πλέον με τη χρήση του υπολογιστή. Καθίσταται εύκολη η προσαρμογή 

καμπύλης όπως και η χρήση της καμπύλης καλύτερης προσαρμογής για προβλέψεις.  

Εκτός από ένα ευρύτερο φάσμα τύπων ερωτήσεων και μαθηματικών προβλημάτων 

που παρέχει το CBAM, επιτρέπει επίσης την προσαρμοστική αξιολόγηση. Η ικανότητα 

προσαρμοστικής αξιολόγησης του CBAM, η οποία εφαρμόστηκε προηγουμένως στην 

αξιολόγηση κατανόησης κειμένου της PISA, προσφέρει την ευκαιρία να εξαχθεί 

πληρέστερη εικόνα για τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές και στα δύο άκρα του 

φάσματος επιδόσεων. Δίνοντας στους μαθητές αυξανόμενους εξατομικευμένους 

συνδυασμούς ενοτήτων ελέγχου σύμφωνα με τις απαντήσεις και τις βαθμολογίες τους 

στις πρώτες ενότητες, παράγονται όλο και πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά απόδοσης των μαθητών και στα δύο άκρα της κλίμακας απόδοσης. 

Η χρήση της τεχνολογίας υπολογιστών οδηγεί σε βελτιώσεις στα προσφερόμενα 

θέματα αξιολόγησης και τα καθιστά πιο ελκυστικά στους μαθητές, πιο ευχάριστα 

οπτικά και πιο κατανοητά. Υπάρχει έτσι η δυνατότητα πλέον να παρουσιαστούν 

κινούμενα ερεθίσματα, αναπαραστάσεις τρισδιάστατων αντικειμένων με δυνατότητα 

περιστροφής και να είναι πιο ευέλικτη η πρόσβαση σε πληροφορίες. Νέες μορφές 

αντικειμένων, για παράδειγμα αυτές που ζητούν από τους μαθητές να «σύρουν και να 

αποθέσουν» πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσουν «hot spots» σε εικόνα, έχουν 

σχεδιαστεί για να προσελκύουν τους μαθητές, να επιτρέπουν ένα ευρύτερο φάσμα 

τύπων απόκρισης και να δίνουν μια πιο στρογγυλεμένη εικόνα του μαθηματικού 

γραμματισμού. Βασική πρόκληση σε όλα αυτά είναι να διασφαλιστεί ότι αυτά τα 

στοιχεία θα συνεχίσουν να αξιολογούν τον μαθηματικό γραμματισμό χωρίς να 

υπάρξουν παρεμβολές από άσχετες διαστάσεις και αν αυτές υπάρξουν να περιορίζονται 

στο ελάχιστο. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθηματικές απαιτήσεις της εργασίας εμφανίζονται όλο 

και περισσότερο παρουσία ηλεκτρονικής τεχνολογίας, έτσι ώστε ο μαθηματικός 

γραμματισμός και η χρήση υπολογιστή να συγχωνεύονται [6]. Για τους εργαζόμενους 

σε όλα τα επίπεδα του χώρου εργασίας, υπάρχει πλέον μια αλληλεξάρτηση μεταξύ του 

μαθηματικού γραμματισμού και της χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών.  
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Οι ερωτήσεις των μαθηματικών φαίνονται να ταιριάζουν καλά με το CBAM και 

την εξελισσόμενη φύση του μαθηματικού αλφαβητισμού. Περιλαμβάνουν: 

• Προσομοίωση στην οποία έχει καθιερωθεί ένα μαθηματικό μοντέλο και οι 

μαθητές μπορούν να αλλάξουν τις τιμές των μεταβλητών για να διερευνήσουν την 

επίδραση των μεταβλητών για να δημιουργήσουν μια βέλτιστη λύση. 

• Προσαρμογή μιας καμπύλης, επιλέγοντας μια καμπύλη από ένα σύνολο 

καμπυλών που παρέχονται, σε ένα σύνολο δεδομένων ή μια γεωμετρική εικόνα για τον 

προσδιορισμό της καλύτερης προσαρμογής. Τη χρήση της καμπύλης βέλτιστης 

προσαρμογής που προκύπτει για τον προσδιορισμό της απάντησης σε μια ερώτηση 

σχετικά με την κατάσταση. 

• Καταστάσεις προϋπολογισμού στις οποίες ο μαθητής πρέπει να επιλέξει 

συνδυασμούς προϊόντων για να επιτύχει μια σειρά στόχων εντός ενός δεδομένου 

προϋπολογισμού. 

• Προσομοίωση αγοράς στην οποία ο φοιτητής επιλέγει από διαφορετικά δάνεια 

και συνδέει επιλογές αποπληρωμής για να αγοράσει ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας 

ένα δάνειο και να πληρώσει έναν προϋπολογισμό. Η πρόκληση στο πρόβλημα είναι να 

κατανοήσουμε πώς αλληλοεπιδρούν οι μεταβλητές. 

• Προβλήματα που περιλαμβάνουν οπτική κωδικοποίηση για την επίτευξη μιας 

δεδομένης ακολουθίας ενεργειών. 

Παρά τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το CBAM, είναι σημαντικό να παραμένει 

επικεντρωμένο στην αξιολόγηση του μαθηματικού γραμματισμού και να μην 

μετατοπίζεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ. Ομοίως, είναι σημαντικό οι 

προσομοιώσεις και άλλες ερωτήσεις που υπονοούνται παραπάνω να μην γίνονται τόσο 

περίπλοκες ώστε να χαθούν οι διαδικασίες μαθηματικού συλλογισμού και επίλυσης 

προβλημάτων. Το CBAM πρέπει επίσης να διατηρεί ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 

της έντυπης έκδοσης, για παράδειγμα, τη δυνατότητα επανάληψης της επισκόπησης 

στοιχείων στα οποία έχουν ήδη εργαστεί. 
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5.2.   Περιγραφή Εφαρμογής Εξέτασης. 

 

Εικόνα 3 Εφαρμογή εξέτασης στα μαθηματικά. [7] 

5.2.1.   Περιήγηση και καταγραφή προόδου 

 

Εικόνα 4 

Με κλικ στο βέλος ΕΠΟΜΕΝΟ προχωρά στο επόμενο θέμα ή την επόμενη ερώτηση. 

 

Εικόνα 5 

Με κλικ στο βελάκι ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ επιστρέφει στην προηγούμενη ερώτηση. Το 

βελάκι εμφανίζεται με γκρι χρώμα, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιστροφής στα 

προηγούμενα. 



65 

 

 

Εικόνα 6 Πρόοδος Θεμάτων 

Κάθε τετράγωνο της γραμμής αντιστοιχεί σε ένα θέμα. Κάθε θέμα περιέχει μία σειρά 

από ερωτήσεις που συναρτώνται από το ίδιο υλικό. Όταν ολοκληρωθεί ένα θέμα, το 

τετράγωνο εμφανίζεται με σκούρο πράσινο  χρώμα. Το άσπρο τετράγωνο αντιστοιχεί 

στο θέμα το οποίο εξετάζεται τη στιγμή εκείνη. 

 

Εικόνα 7 Χρονόμετρο 

Δίνονται 30 λεπτά ανά ενότητα ο κύκλος-ρολόι γεμίζει με χρώμα, για να δείξει τον 

χρόνο που πέρασε και αυτόν που μένει. 

 

Εικόνα 8 

Το κουμπί ενεργοποίησης της αριθμομηχανής. 

5.2.2. Απάντηση στις ερωτήσεις 

Για ερωτήσεις μόνο μία απάντηση. Με ένα κλικ σε επιλογή. 
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Εικόνα 9 

Με κλικ στην επιλογή εμφανίζεται μία γαλάζια κουκίδα. Αλλαγή γίνεται με κλικ σε 

άλλη επιλογή. 

Για ερωτήσεις με περισσότερες από μία απαντήσεις.  

 

Εικόνα 10 

Με κλικ σε ένα ή περισσότερα τετραγωνάκια. Αλλαγή γίνεται με κλικ στα επιλεγμένα 

τετράγωνα τότε η επιλογή σβήνεται. 

 

Εικόνα 11 

Κάνοντας κλικ μία εικόνα ή ένα διάγραμμα επιλέγεται. Αλλαγή απάντησης γίνεται με 

κλικ στην ήδη επιλεγμένη εικόνα ή διάγραμμα στην. Η επιλογή καταργείται.  

 

Εικόνα 12 
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Πληκτρολόγηση της απάντησης. Κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολόγηση της απάντησης. 

Με το Backspace γίνεται διαγραφή. Αν η απάντηση απαιτεί μόνο αριθμό δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα των γραμμάτων αλλά μόνα αυτά των αριθμών καθώς 

επίσης και τα εξής πλήκτρα συμβόλων κόμμα ( , ), τελεία ( . ), πλάγια γραμμή, για 

κλάσματα ( / ), «πλην», για τους αρνητικούς αριθμούς ( - ) και το πλήκτρο spacebar. 

 

Εικόνα 13 

Με χρήση του αναδιπλούμενου μενού:  

• Με κλικ και κρατημένο πατημένο το κουμπί του ποντικιού στο βελάκι.  

• Με πατημένο το κλικ γίνεται μετακίνηση, για επιλογή της απάντησης.  

• Αφήνοντας το πλήκτρο του ποντικιού η επιλεγμένη απάντηση εμφανίζεται στο 

ανώτατο σημείο του μενού.  

Για να αλλαγή της απάντησης, επαναλαμβάνονται τα προηγούμενα βήματα για 

επιλογή διαφορετικής απάντησης.  

Εικόνα 14 

Με χρήση της λειτουργίας «drag and drop»:  

• Με κρατημένο κλικ πάνω στο αντικείμενο, αυτό σύρεται σε μία θέση. 

• Αφήνοντας το πλήκτρο του ποντικιού. Το αντικείμενο τοποθετηθείτε στη θέση 

αυτή.  

Για να αλλαγή της απάντησης, το αντικείμενο σύρεται στην αρχική θέση του. 
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5.2.3. Μετακίνηση από σελίδα σε σελίδα. 

 

Εικόνα 15 

Μετακίνηση από σελίδα σε σελίδα: Για θέματα που περιλαμβάνουν υλικό, που 

παρουσιάζεται σε πιο πολλές από μία σελίδες.  

• Κλικ στον αριθμό σελίδας, για μετάβαση από τη μία σελίδα στην άλλη.  

• Σε κάθε ερώτηση, παρουσιάζεται πρώτη πάντοτε η σελίδα 1.  

5.3.   Παραδείγματα Εφαρμογής Κύκλος PISA 2022 

 

Εικόνα 16 [7] 
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Εικόνα 17 Εισαγωγή άσκησης. [7] 

 

Εικόνα 18 Ερώτηση πολλαπλών επιλογών. [7] 
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Εικόνα 19 Ερώτηση πολλαπλών επιλογών. [7] 

 

 

Εικόνα 20 Ερώτηση σωστού λάθους. [7] 
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Εικόνα 21 Πλέγμα πολλαπλών επιλογών. [7] 

 

Εικόνα 22 Ερώτηση πλήρους ανάπτυξης. [7] 
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Εικόνα 23 Εισαγωγή θέματος [7] 

 

Εικόνα 24 Εισαγωγή θέματος. [7] 
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Εικόνα 25  Ερώτηση με μεταφορά και απόθεση. [7] 

 

Εικόνα 26 Ερώτηση με μεταφορά και απόθεση. [7] 
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Εικόνα 27 Ερώτηση πολλαπλών επιλογών. [7] 

 

Εικόνα 28 Ερώτηση σύντομης απάντησης. [7] 

 



75 

 

 

Εικόνα 29 Ερώτηση πολλαπλών επιλογών. [7] 

 

Εικόνα 30 Εισαγωγή θέματος. [7] 
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Εικόνα 31 Εισαγωγή θέματος. [7] 

 

Εικόνα 32  Ερώτηση πλήρους απάντησης με καρτέλες. [7] 
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Εικόνα 33 Ερώτηση πλήρους απάντησης με καρτέλες. [7] 

 

Εικόνα 34 Ερώτηση πλήρους απάντησης με καρτέλες. [7] 
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Εικόνα 35 Ερώτηση πλήρους απάντησης με καρτέλες. [7] 

 

Εικόνα 36  Εισαγωγή άσκησης. [7] 
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Εικόνα 37 Εισαγωγή θέματος. [7] 

 

Εικόνα 38 Ερώτηση σύντομης απάντησης. [7] 
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Εικόνα 39 Πλέγμα πολλαπλών επιλογών. [7] 

 

Εικόνα 40 Συνδυασμός πλήρους απάντησης και επιλογών. [7] 
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5.4.   Παραδείγματα Εφαρμογής Προηγούμενοι Κύκλοι PISA  

 

Εικόνα 41 Εισαγωγή θέματος. [7] 

 

 

Εικόνα 42 Πλέγμα σωστού λάθους. [7] 
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Εικόνα 43 Πλέγμα σωστού λάθους. [7] 

 

Εικόνα 44 Πλέγμα σωστού λάθους. [7] 



83 

 

 

Εικόνα 45 Ερώτηση πλήρους απάντησης. [7] 

 

 

Εικόνα 46 Πλέγμα σωστού λάθους. [7] 
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Εικόνα 47 Εισαγωγή θέματος. [7] 

 

 

Εικόνα 48 Πλέγμα σωστού λάθους. [7] 
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Εικόνα 49 Ερώτηση πολλαπλών επιλογών. [7] 

 

Εικόνα 50 Ερώτηση πολλαπλών επιλογών [7] 
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Εικόνα 51 Ερώτηση με  πολλαπλές απαντήσεις. [7] 

 

Εικόνα 52 Ερώτηση πλήρους ανάπτυξης. [7]  
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6. Αποτελέσματα 

Οι βαθμολογίες του PISA δεν έχουν ανεξάρτητο νόημα διότι δεν είναι φυσικές 

μονάδες. Ορίζονται ως σχέση της διακύμανσης των αποτελεσμάτων που προκύπτει από 

όλους τους συμμετέχοντες. Έτσι θεωρητικά δεν υπάρχει ένας ελάχιστος ή μέγιστος 

βαθμός στο PISA. Τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ώστε να προσαρμόζονται σε 

περίπου κανονικές κατανομές, με μέσους όρους περίπου 500 βαθμούς και τυπικές 

αποκλίσεις γύρω στους 100 βαθμούς βαθμολογίας. Σε στατιστικούς όρους, μια 

διαφορά ενός σημείου στην κλίμακα PISA αντιστοιχεί επομένως σε μέγεθος Cohen's d 

0,01 και διαφορά 10 μονάδων σε μέγεθος Cohen's d 0,10. 

Οι κλίμακες βαθμολογίας του PISA χωρίζονται σε επίπεδα επάρκειας. Στο PISA 

2018, το εύρος δυσκολίας των εργασιών ανάγνωσης χωρίζεται σε οκτώ επίπεδα 

επάρκειας. Οι απλούστερες εργασίες στην αξιολόγηση αντιστοιχούν στο επίπεδο 1c. 

Τα επίπεδα 1b, 1α, 2, 3, 4, 5 και 6 αντιστοιχούν σε όλο και πιο δύσκολες ασκήσεις. 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων PISA είναι εκτιμήσεις επειδή λαμβάνονται 

από δείγματα μαθητών και όχι από απογραφή όλων των μαθητών. Λαμβάνονται 

χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο εργασιών αξιολόγησης και δεν εξετάζουν 

όλα τα πιθανά θέματα αξιολόγησης. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας που χρησιμοποιεί το 

PISA διασφαλίζουν όχι μόνο ότι τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά και παρέχουν μια 

έγκυρη εκτίμηση της μέσης βαθμολογίας και της κατανομής του πληθυσμού, αλλά και 

ότι ελαχιστοποιείται το σφάλμα λόγω δειγματοληψίας, εντός των δεδομένων 

περιορισμών προϋπολογισμού και σχεδιασμού. 

Το PISA δεν συνδυάζει ποτέ τις βαθμολογίες των μαθηματικών, των φυσικών 

επιστήμων και της κατανόησης κειμένου σε μια συνολική βαθμολογία. Έρευνες έχουν 

μερικές φορές συνδυάσει αποτελέσματα δοκιμών και από τους τρεις τομείς σε μια 

συνολική βαθμολογία ανά χώρα. Τέτοιου είδους ανάλυση δεν υποστηρίζεται από τον 

ΟΟΣΑ, αν και οι επίσημες περιλήψεις χρησιμοποιούν μερικές φορές βαθμολογίες από 

τον κύριο τομέα ενός κύκλου δοκιμών ως υποκατάστατο για τη συνολική ικανότητα 

των μαθητών. 
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6.1.   Μέση επίδοση κάθε χώρας ανά γραμματισμό. 

6.1.1. Μαθηματικά PISA 2018 

Μέλη ΟΟΣΑ 

Χώρα Μέση βαθμ. Χώρα Μέση βαθμ. 

Αυστραλία 491 Κορέα 526 

Αυστρία 499 Λετονία 496 

Βέλγιο 508 Λιθουανία 481 

Γαλλία 495 Λουξεμβούργο 483 

Γερμανία 500 Μεξικό 409 

Δανία 509 Νέα Ζηλανδία 494 

Ελβετία 515 Νορβηγία 501 

Ελλάδα 451 Ολλανδία 519 

Εσθονία 523 Ουγγαρία 481 

Ηνωμένες Πολιτείες 478 Πολωνία 516 

Ηνωμένο Βασίλειο 502 Πορτογαλία 492 

Ιαπωνία 527 Σλοβακία 486 

Ιρλανδία 500 Σλοβενία 509 

Ισλανδία 495 Σουηδία 502 

Ισπανία 481 Τουρκία 454 

Ισραήλ 463 Τσεχία 499 

Ιταλία 487 Φινλανδία 507 

Καναδάς 512 Χιλή 417 

Κολομβία 391 ΟΟΣΑ μέσος όρος  489 

  
ΟΟΣΑ Σύνολο 478 

Πίνακας 2 [8] 
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Συνεργαζόμενες με τον ΟΟΣΑ χώρες 

Χώρα Μέση βαθμ. Χώρα Μέση βαθμ. 

B-S-J-G (Κίνα) 591 Μακάο (Κίνα) 558 

Αλβανία 437 Μαλαισία 440 

Αργεντίνη 379 Μάλτα 472 

Βιετνάμ 496 Μαρόκο 368 

Βόρεια Μακεδονία 394 Μαυροβούνιο 430 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 406 Μολδαβία 421 

Βουλγαρία 436 Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 420 

Βραζιλία 384 Μπρουνάι Νταρουσαλάμ 430 

Γεωργία 398 Ουκρανία 453 

Δομινικανή Δημοκρατία 325 Ουρουγουάη 418 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 435 Παναμάς 353 

Ινδονησία 379 Περού 400 

Ιορδανία 400 Ρουμανία 430 

Καζακστάν 423 Ρωσία 488 

Κατάρ 414 Σαουδική Αραβία 373 

Κινεζική Ταϊπέι 531 Σερβία 448 

Κόσοβο 366 Σιγκαπούρη 569 

Κόστα Ρίκα 402 Ταϊλάνδη 419 

Κύπρος 451 Κροατία 464 

Λευκορωσία 472 Φιλιππίνες 353 

Λίβανος 393 Χονγκ Κονγκ (Κίνα)* 551 

Πίνακας 3 [8] 
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6.1.2. Κατανόηση κειμένου PISA 2018 

Μέλη ΟΟΣΑ  

Χώρα Μέση βαθμ. Χώρα Μέση βαθμ. 

Αυστραλία 503 Κολομβία 412 

Αυστρία 484 Κορέα 514 

Βέλγιο 493 Λετονία 479 

Γαλλία 493 Λιθουανία 476 

Γερμανία 498 Λουξεμβούργο 470 

Δανία 501 Μεξικό 420 

Σλοβακία 458 Νέα Ζηλανδία 506 

Ελβετία 484 Νορβηγία 499 

Ελλάδα 457 Ολλανδία 485 

Εσθονία 523 Ουγγαρία 476 

Ηνωμένες Πολιτείες 505 Πολωνία 512 

Ηνωμένο Βασίλειο 504 Πορτογαλία 492 

Ιαπωνία 504 Σλοβενία 495 

Ιρλανδία 518 Σουηδία 506 

Ισλανδία 474 Τουρκία 466 

Ισπανία m Τσεχία 490 

Ισραήλ 470 Φινλανδία 520 

Ιταλία 476 Χιλή 452 

Καναδάς 520 ΟΟΣΑ μέσος όρος  487 

  
ΟΟΣΑ Σύνολο 485 

Πίνακας 4 [8] 
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Συνεργαζόμενες με τον ΟΟΣΑ χώρες 

 

B-S-J-G (Κίνα) 555 Μακάο (Κίνα) 525 

Αλβανία 405 Μαλαισία 415 

Αργεντίνη 402 Μάλτα 448 

Βιετνάμ 505 Μαρόκο 359 

Βόρεια Μακεδονία 393 Μαυροβούνιο 421 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 403 Μολδαβία 424 

Βουλγαρία 420 Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 389 

Βραζιλία 413 Μπρουνάι Νταρουσαλάμ 408 

Γεωργία 380 Ουκρανία 466 

Δομινικανή Δημοκρατία 342 Ουρουγουάη 427 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 432 Παναμάς 377 

Ινδονησία 371 Περού 401 

Ιορδανία 419 Ρουμανία 428 

Καζακστάν 387 Ρωσία 479 

Κατάρ 407 Σαουδική Αραβία 399 

Κινεζική Ταϊπέι 503 Σερβία 439 

Κόσοβο 353 Σιγκαπούρη 549 

Κόστα Ρίκα 426 Ταϊλάνδη 393 

Κύπρος 424 Κροατία 479 

Λευκορωσία 474 Φιλιππίνες 340 

Λίβανος 353 Χονγκ Κονγκ (Κίνα)* 524 

Πίνακας 5 [8] 
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6.1.3. Φυσικές επιστήμες. PISA 2018 

Μέλη ΟΟΣΑ 

Χώρα Μέση βαθμ. Χώρα Μέση βαθμ. 

Αυστραλία 503 Κολομβία 413 

Αυστρία 490 Κορέα 519 

Βέλγιο 499 Λετονία 487 

Γαλλία 493 Λιθουανία 482 

Γερμανία 503 Λουξεμβούργο 477 

Δανία 493 Μεξικό 419 

Σλοβακία 464 Νέα Ζηλανδία 508 

Ελβετία 495 Νορβηγία 490 

Ελλάδα 452 Ολλανδία 503 

Εσθονία 530 Ουγγαρία 481 

Ηνωμένες Πολιτείες 502 Πολωνία 511 

Ηνωμένο Βασίλειο 505 Πορτογαλία 492 

Ιαπωνία 529 Σλοβενία 507 

Ιρλανδία 496 Σουηδία 499 

Ισλανδία 475 Τουρκία 468 

Ισπανία** 483 Τσεχία 497 

Ισραήλ 462 Φινλανδία 522 

Ιταλία 468 Χιλή 444 

Καναδάς 518 ΟΟΣΑ μέσος όρος 489 

  

ΟΟΣΑ Σύνολο 486 

Πίνακας 6 [8] 
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Συνεργαζόμενες με τον ΟΟΣΑ χώρες 

 

B-S-J-G (Κίνα) 590 Μακάο (Κίνα) 544 

Αλβανία 417 Μαλαισία 438 

Αργεντίνη 404 Μάλτα 457 

Βιετνάμ 543 Μαρόκο 377 

Βόρεια Μακεδονία 413 Μαυροβούνιο 415 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 398 Μολδαβία 428 

Βουλγαρία 424 Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 398 

Βραζιλία 404 Μπρουνάι Νταρουσαλάμ 431 

Γεωργία 383 Ουκρανία 469 

Δομινικανή Δημοκρατία 336 Ουρουγουάη 426 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 434 Παναμάς 365 

Ινδονησία 396 Περού 404 

Ιορδανία 429 Ρουμανία 426 

Καζακστάν 397 Ρωσία 478 

Κατάρ 419 Σαουδική Αραβία 386 

Κινεζική Ταϊπέι 516 Σερβία 440 

Κόσοβο 365 Σιγκαπούρη 551 

Κόστα Ρίκα 416 Ταϊλάνδη 426 

Κύπρος 439 Κροατία 472 

Λευκορωσία 471 Φιλιππίνες 357 

Λίβανος 384 Χονγκ Κονγκ (Κίνα) 517 

Πίνακας 7 [8] 
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6.2.   Ελλάδα 

6.2.1. Δομή υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται υπό την κεντρική ευθύνη και 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Η προσχολική 

εκπαίδευση ξεκινά συνήθως στην ηλικία των 4 ετών και η προσχολική, η πρωτοβάθμια 

και η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μεταξύ των ηλικιών 5 

και 14/15 ετών. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) διαρκεί έξι χρόνια, η 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) διαρκεί τρία χρόνια και η ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση - ενιαίο ανώτερο γυμνάσιο (Ενιαίο Λύκειο) και 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) - διαρκεί τρία χρόνια. Η παρακολούθηση των 

μαθητών ξεκινά στην ηλικία των 15 ετών στο τέλος του Γυμνασίου, όταν οι μαθητές 

επιλέγουν μεταξύ επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών κομματιών.  

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα περιλαμβάνει γενικά 

προγράμματα στο Γενικό Λύκειο και επαγγελματικά προγράμματα σε σχολεία 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ). Οι απόφοιτοι και από τα δύο 

Λύκεια αποκτούν πιστοποιητικό μετά από τρία χρόνια. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ 

λαμβάνουν επίσης Πιστοποιητικό Κατάρτισης και Εξειδίκευσης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. Και τα δύο σχολεία παρέχουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια μετά από 

εξετάσεις με κεντρικά θέματα σε εθνικό επίπεδο (Πανελλήνιες). Η συμμετοχή στην 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλή στην Ελλάδα, αν και αυτό μπορεί να 

οφείλεται εν μέρει στις περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους. Το 

μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2008 μεταξύ των ατόμων ηλικίας 

25-34 ετών στην Ελλάδα. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα έχει ένα από 

τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση στην ΕΕ: το 2019, μόνο το 4,1% των νέων ηλικίας 18-24 ετών άφησαν το 

σχολείο πριν αποφοιτήσουν από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση 

με μέσος όρος της ΕΕ 10,3%. [9] 
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6.2.2. Προηγούμενοι κύκλοι Ελλάδα. 

Tα δύο περίπου τρίτα των Ελλήνων 15χρονων είχαν υψηλές ή μέτριες επιδόσεις 

στα μαθηματικά, μόνο ένα μικρό ποσοστό σημείωσε βαθμολογία στα υψηλά επίπεδα 5 

και 6 σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Τα άτομα με χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά, που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του δείγματος, δεν μπορούν να 

υπολογίσουν την κατά προσέγγιση τιμή ενός αντικειμένου σε διαφορετικό νόμισμα ή 

να συγκρίνουν τη συνολική απόσταση μεταξύ δύο εναλλακτικών διαδρομών. Τα 

αποτελέσματα είναι σταθερά από το PISA 2006 στα μαθηματικά, αλλά τα 

αποτελέσματα στις φυσικές επιστήμες και την κατανόηση κειμένου έχουν μειωθεί από 

τότε. 

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ενήλικες στην Ελλάδα έχουν χαμηλές βασικές 

δεξιότητες. Οι δεξιότητες γραμματισμού γλώσσας και αριθμητικής των ενηλίκων στην 

Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με 

το Survey οf Adult Skills, προϊόν του Προγράμματος του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή 

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Ενηλίκων (PIAAC), το οποίο αξιολόγησε τις δεξιότητες 

των ενηλίκων στον γραμματισμό, την αριθμητική και την επίλυση προβλημάτων σε 

περιβάλλοντα πλούσια σε τεχνολογία σε 33 χώρες, η Ελλάδα δεν είχε απόδοση πολύ 

διαφορετικά από πολλές συγκρίσιμες χώρες της νότιας Ευρώπης. [10] 

Κατά μέσο όρο οι ενήλικες που βαθμολογούνται στα υψηλότερα επίπεδα επάρκειας 

στη λογοτεχνία και την αριθμητική είναι σημαντικά λιγότεροι από τον μέσο όρο του 

ΟΟΣΑ, ενώ οι αδύναμες βασικές δεξιότητες αποτελούν πρόβλημα για πολλούς 

Έλληνες ενήλικες. 

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άτομα, το 27% του ενήλικου πληθυσμού, μεταξύ 16 και 65 

ετών έχουν χαμηλές δεξιότητες κατανόησης κειμένου και 2,03 εκατομμύρια άτομα 

έχουν χαμηλές δεξιότητες μαθηματικών (29%) (κάτω από το Επίπεδο 2 στην Έρευνα 

για τις Δεξιότητες Ενηλίκων). Πρόκειται για άτομα που παλεύουν με τη βασική 

ποσοτική συλλογιστική ή δυσκολεύονται με απλές γραπτές πληροφορίες, και γι' αυτούς 

η είσοδος και η πρόοδος στην επαγγελματική ζωή και η ενασχόληση με την πολιτική 

ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 55-65 ετών έχουν 

αδύναμες βασικές δεξιότητες τόσο στον γραμματισμό κατανόησης κειμένου όσο και 

στην αριθμητική. Σε αντίθεση με ό,τι παρατηρείται σε άλλες χώρες, οι νεότεροι 
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ενήλικες 25-34 ετών στην Ελλάδα έχουν παρόμοια επίδοση στην κατανόηση κειμένου 

με τους 55-65 ετών. Περίπου το 5% των ενηλίκων στην Ελλάδα αποδίδει στα 

υψηλότερα επίπεδα (Επίπεδο 4/5) στον αλφαβητισμό σε σύγκριση με το μέσο όρο του 

11% των ενηλίκων ηλικίας 16-65 ετών σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες του ΟΟΣΑ. 

[11] 

Η επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλοντα πλούσια σε τεχνολογία μετρήθηκε 

επίσης στο Survey of Adult Skills. Η επάρκεια σε αυτή τη δεξιότητα αντικατοπτρίζει 

την ικανότητα χρήσης συσκευών και εφαρμογών ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνιών) για την επίλυση των τύπων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συνήθως 

οι ενήλικες ως χρήστες ΤΠΕ. Στην Ελλάδα μόνο το 17% των ενηλίκων αποδίδει στα 

υψηλότερα επίπεδα επίλυσης προβλημάτων, που είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον 

μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν (31%) [11]  

6.2.3. Μαθηματικά 

Επίδοση στα Μαθηματικά ανά κύκλο PISA 

 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 PISA 2018 

  Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Ελλάδα 445 459 466 453 454 451 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -29a 

499 497 499 496 491 494 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -30 

499 497 m 496 491 494 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -36b 

m 490 492 490 487 489 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -37 

m 490 m 490 487 489 

Πίνακας 8 [8] 
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Εικόνα 55 

  

Εικόνα 56 

Η καμπύλη της εξέλιξης της βαθμολογίας των Μαθηματικών στην Ελλάδα έχει σχήμα 

ανεστραμμένου U στα τρία πρώτα τέταρτα της περίπου και στην συνέχεια 

παρουσιάζεται περίπου σταθερή για τα έτη από 2012 έως 2018. Το 2009 παρουσιάζει 

και την μεγαλύτερη τιμή σε ποσοστό επιτυχίας στο 38,9 [12] ενώ το 2003 σημείωσε τη 

χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές επιτυχίας των Ελλήνων 15χρονων στα μαθηματικά 
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βρίσκονται για το PISA 2018 κάτω από το μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα με 38 μονάδες διαφοράς. 

 

Μεταβολή στην επίδοση στα μαθηματικά μεταξύ του PISA 2018 και των 

προηγούμενων. 

 PISA 

2018 - 

PISA 

2003 

PISA 

2018 - 

PISA 

2006 

PISA 

2018 - 

PISA 

2009 

PISA 

2018 - 

PISA 

2012 

PISA 

2018 - 

PISA 

2015  
Διαφορά Διαφορά Διαφορά Διαφορά Διαφορά 

Ελλάδα 6 -8 -15 -2 -2 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή-29a -5 -3 -5 -2 2 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή-30 -5 -3 m -2 2 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή-36b m -1 -3 -1 2 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή-37 m -1 m -1 2 

Πίνακας 9 [8] 
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Οι διαφορές στη βαθμολογία των μαθηματικών του PISA 2018 δεν ακολουθούν τις 

αντίστοιχες του ΟΟΣΑ με εξαίρεση αυτή μεταξύ του PISA 2018 και PISA 2012. Ειδικά 

για τη διαφορά μεταξύ του PISA 2018 και PISA 2015 ενώ η διαφορά μέσων τιμών για 

τις χώρες του ΟΟΣΑ παρουσιάζει θετική τιμή η αντίστοιχη των 15χρονων στην Ελλάδα 

είχε αρνητική τιμή. Αντίστροφη εικόνα εμφανίζεται μεταξύ των διαφορών για το PISA 

2018 και το PISA 2003. Για τις υπόλοιπες συγκρίσιμες διαφορές οι αντίστοιχες της 

Ελλάδας παρουσιάζουν μικρότερες τιμές. 

 

6.2.4. Κατανόηση Κειμένου 

Επίδοση στην Κατανόηση Κειμένου ανά κύκλο PISA 

 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 PISA 2018 

 Μέση  

Βαθμ. 

Μέση  

Βαθμ. 

Μέση  

Βαθμ. 

Μέση  

Βαθμ. 

Μέση  

Βαθμ. 

Μέση  

Βαθμ. 

Μέση  

Βαθμ. 

Ελλάδα 474 472 460 483 477 467 457 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -23 

500 497 495 499 501 497 493 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -27 

494 m m m 498 495 491 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -29b 

m 494 m m 498 493 490 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -35a 

m m m 491 493 490 487 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -35b 

m m 486 m 493 490 487 

Μέση τιμή  

ΟΟΣΑ -36a 

m m m m 493 490 487 

Πίνακας 10 [8] 
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Εικόνα 58 

  

Εικόνα 59 

Στην καμπύλη του αντικειμένου της Κατανόησης Κειμένου παρατηρούμε πτώση 

στους τρεις πρώτους κύκλους του προγράμματος έως το 2006. Το 2009 επιτεύχθηκε η 

μέγιστη τιμή για να ξανά ακολουθήσει πτώση και στον τελευταίο Έτσι λοιπόν η 

καμπύλη εμφανίζεται σε σχήμα U με πτωτική τάση στο τέλος. Η Μέση τιμή για το 

PISA 2019 στην κατανόηση κειμένου ήταν κάτω από αυτή του ΟΟΣΑ με τη διαφορά, 
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σαφώς μικρότερη από αυτή των μαθηματικών, να βρίσκεται στις 30 μονάδες. Μεταξύ 

των τριών κύριων γραμματισμών η κατανόηση κειμένου είναι αυτή που οι 15χρονοι 

δείχνουν να τα καταφέρνουν καλύτερα. 

 

Μεταβολή στην επίδοση στην Κατανόηση Κειμένου μεταξύ του PISA 2018 και 

των προηγούμενων. 

Μέση τιμή PISA 2018 

- PISA 

2000 

PISA 

2018 - 

PISA 

2003 

PISA 

2018 - 

PISA 

2006 

PISA 

2018 - 

PISA 

2009 

PISA 

2018 - 

PISA 

2012 

PISA 

2018 - 

PISA 

2015 

 Διαφορά Διαφορά Διαφορά Διαφορά Διαφορά Διαφορά 

Ελλάδα -16 -15 -2 -25 -20 -10 

ΟΟΣΑ -23 -7 -5 -3 -7 -9 -4 

ΟΟΣΑ -27 -4 m m m -7 -4 

ΟΟΣΑ -29b m -4 m m -9 -3 

ΟΟΣΑ -35a m m m -4 -6 -3 

ΟΟΣΑ -35b m m 1 m -7 -3 

ΟΟΣΑ -36a m m m m -6 -3 

Πίνακας 11 [8] 

 

 

Εικόνα 60 

Οι διαφορές στη βαθμολογία της κατανόησης κειμένου του PISA 2018 ακολουθούν 

τις αντίστοιχες του ΟΟΣΑ και εμφανίζονται όλες αρνητικές χωρίς εξαιρέσεις. Με 

εξαίρεση τη διαφορά μεταξύ του PISA 2018 και PISA 2006 οι διαφορές στη μέση 
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επίδοση των 15χρονων στην Ελλάδα εμφανίζονται σημαντικά μικρότερες από αυτή του 

ΟΟΣΑ. 

 

6.2.5. Φυσικές επιστήμες 

Επίδοση στις Φυσικές επιστήμες ανά κύκλο PISA 

 PISA 

2006 

PISA 

2009 

PISA 

2012 

PISA 

2015 

PISA 

2018 

  Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Ελλάδα 473 470 467 455 452 

Μέση τιμή ΟΟΣΑ -36b 494 498 498 491 489 

Μέση τιμή ΟΟΣΑ -37 495 m 498 491 489 

Πίνακας 12 [8] 

 

 

Εικόνα 61 
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Εικόνα 62 

Όσον αφορά τις Φυσικές Επιστήμες, οι οποίες προστέθηκαν και μεταγενέστερα 

στην έρευνα, από το 2006 και μετά, οι τιμές εμφανίζονται φθίνουσες αλλά με 

μικρότερη πτωτική τάση στα τελευταία χρόνια. Η Μέση τιμή της βαθμολογίας ενώ 

ξεκίνησε στο PISA 2006 υψηλότερη των άλλων δύο αντικειμένων τελικά φαίνεται να 

καταλήγει ανάμεσά τους. Οι τιμές είναι κοντά σε αυτές των Μαθηματικών αφήνοντας 

τους Έλληνες μαθητές να έχουν στα μαθηματικά διαχρονικά τις χαμηλότερες 

επιδόσεις. 

 

Εικόνα 63 Ελλάδα 
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Μεταβολή στην επίδοση στις Φυσικές επιστήμες μεταξύ του PISA 2018 και των 

προηγούμενων. 

 PISA 

2018 - PISA 

2006 

PISA 

2018 - PISA 

2009 

PISA 

2018 - PISA 

2012 

PISA 

2018 - PISA 

2015 
 

Διαφορά Διαφορά Διαφορά Διαφορά 

Ελλάδα -22 -18 -15 -3 

Μέση τιμή ΟΟΣΑ -36b -6 -9 -9 -2 

Μέση τιμή ΟΟΣΑ -37 -6 m -10 -2 

Πίνακας 13 [8] 

 

Εικόνα 64 

 

6.2.6. Γενικά στοιχεία Ελλάδα 

Αν και οι διαφορές μεταξύ του PISA 2018 και των προηγούμενων χρόνων 

ακολουθούν την ίδια πορεία φαίνεται σαφώς να μειώνονται με την πρόοδο των κύκλων. 

Έτσι ενώ η διαφορά ξεκινά με 16 μονάδες απόκλιση από το PISA 2006 αυτή μειώνεται 

σε μόλις μία μονάδα. 
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Kατανόηση 

κειμένου 

κάτω από 

Επίπεδο 1c 

Επίπ-

εδο 1c 

Επίπ-

εδο 1b 

Επίπ-

εδο 1a 

Επίπ-

εδο 2 

Επίπ-

εδο 3 

Επίπ-

εδο 4 

Επίπ-

εδο 5 

Επίπ-

εδο 6 

Ελλάδα 0.1% 2.1% 9.3% 19.0% 27.3% 25.2% 13.3% 3.3% 0.3% 

ΟΟΣΑ  

Μέση τιμή 

0.1% 1.4% 6.2% 15.0% 23.7% 26.0% 18.9% 7.4% 1.3% 

Πίνακας 14 

Στην Ελλάδα, το 69% των μαθητών απέδωσε επαρκώς στην κατανόηση κειμένου 

τουλάχιστον επιπέδου 2, μέσος όρος του ΟΟΣΑ: 77%. Οι μαθητές αυτοί μπορούν να 

προσδιορίσουν την κύρια ιδέα σε ένα κείμενο μέτριας έκτασης, να βρουν πληροφορίες 

με βάση ρητά, αν και μερικές φορές πολύπλοκα κριτήρια, και μπορούν να 

προβληματιστούν σχετικά με τον σκοπό και τη μορφή των κειμένων όταν τους ζητείται. 

Περίπου το 4% των μαθητών στην Ελλάδα είχαν κορυφαίες επιδόσεις στην 

κατανόηση κειμένου, που σημαίνει ότι πέτυχαν το Επίπεδο 5 ή 6 στο τεστ,  αντίστοιχη 

μέση τιμή ΟΟΣΑ: 9%. Στα επίπεδα αυτά, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν 

μακροσκελή κείμενα, να ασχοληθούν με έννοιες που είναι αφηρημένες και να κάνουν 

διακρίσεις μεταξύ γεγονότος και γνώμης, με βάση σιωπηρά στοιχεία που σχετίζονται 

με το περιεχόμενο ή την πηγή της πληροφορίας. Σε 20 εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο 

τον κόσμο πάνω από το 10% των 15χρονων μαθητών είχαν κορυφαίες επιδόσεις. 

 

 

Εικόνα 65 Ποσοστό μαθητών σε κάθε επίπεδο βαθμολογίας στην κατανόηση 

κειμένου 
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Μαθηματικά κάτω από 

επίπεδο 1 

επίπεδο 

1 

επίπεδο 

2 

επίπεδο 

3 

επίπεδο 

4 

επίπεδο 

5 

επίπεδο 

6 

Ελλάδα 15.3% 20.5% 26.8% 22.5% 11.1% 3.2% 0.5% 

ΟΟΣΑ Μέση 

τιμή 

9.1% 14.8% 22.2% 24.4% 18.5% 8.5% 2.4% 

Περίπου το 64% των μαθητών στην Ελλάδα πέτυχε επίπεδο υψηλότερο από το 2 

στα μαθηματικά ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 76%. Οι μαθητές αυτοί μπορούν 

να ερμηνεύσουν και να αναγνωρίσουν, χωρίς να λάβουν άμεσες οδηγίες, πώς μια απλή 

κατάσταση μπορεί να αναπαρασταθεί με μαθηματικές εκφράσεις. Κατά μέσο όρο στις 

χώρες του ΟΟΣΑ, το 76% των μαθητών πέτυχε επάρκεια τουλάχιστον επιπέδου 2 στα 

μαθηματικά. Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών που πέτυχαν πάνω από το επίπεδο 2 

διέφερε ευρέως – από 98% στο Πεκίνο, τη Σαγκάη, το Jiangsu και το Zhejiang (Κίνα) 

έως το 2% στη Ζάμπια, που συμμετείχε στο Αξιολόγηση PISA για την Ανάπτυξη το 

2017. 

Στην Ελλάδα, το 4% των μαθητών σημείωσε βαθμολογία στο Επίπεδο 5 ή 

υψηλότερο στα μαθηματικά με τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ να βρίσκεται στο 

11%. Έξι ασιατικές χώρες και οικονομίες είχαν τα μεγαλύτερα μερίδια φοιτητών που 

το έκαναν: P-S-J-Z (Κίνα) (44%), Σιγκαπούρη (37%), Χονγκ Κονγκ (Κίνα) (29%), 

Μακάο (Κίνα) (28%), η Κινεζική Ταϊπέι (23%) και η Κορέα (21%). Αυτοί οι μαθητές 

μπορούν να μοντελοποιήσουν σύνθετες καταστάσεις μαθηματικά, μπορούν να 

επιλέξουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων για την αντιμετώπισή τους. 
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Εικόνα 66 Ποσοστό μαθητών σε κάθε επίπεδο βαθμολογίας στα Μαθηματικά 

 

Φυσικές 

επιστήμες 

κάτω από 

επίπεδο 1b 

επίπεδο 

1b 

επίπεδο 

1a 

επίπεδο 

2 

επίπεδο 

3 

επίπεδο 

4 

επίπεδο 

5 

επίπεδο 

6 

Ελλάδα 1.2% 8.1% 22.4% 31.6% 26.0% 9.3% 1.3% 0.0% 

ΟΟΣΑ Μέση 

τιμή 

0.7% 5.2% 16.0% 25.8% 27.4% 18.1% 5.9% 0.8% 

Περίπου το 68% των μαθητών στην Ελλάδα πέτυχε επίπεδο 2 ή υψηλότερο στις 

φυσικές επιστήμες με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να είναι 78%. Οι μαθητές αυτοί 

μπορούν να αναγνωρίσουν τη σωστή εξήγηση για οικεία επιστημονικά φαινόμενα και 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να προσδιορίσουν, σε απλές 

περιπτώσεις, εάν ένα συμπέρασμα είναι έγκυρο με βάση τα δεδομένα που παρέχονται. 

Στην Ελλάδα, το 1% των μαθητών είχε κορυφαίες επιδόσεις στις φυσικές 

επιστήμες, που σημαίνει ότι ήταν ικανοί στο Επίπεδο 5 ή 6, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ 

ήταν 7%. Αυτοί οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν δημιουργικά και αυτόνομα τις 

γνώσεις τους στις φυσικές επιστήμες σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και άγνωστων καταστάσεων. 
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Εικόνα 67 Ποσοστό μαθητών σε κάθε επίπεδο βαθμολογίας στις Φυσικές 

επιστήμες 

Όσον αφορά την κατανομή των βαθμολογιών των 15χρονων στην Ελλάδα δεν 

παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των τριών γραμματισμών. Μεγαλύτερα ποσοστά σε 

σχέση με τις μέσες τιμές του ΟΟΣΑ παρατηρούνται στα χαμηλά και μεσαία επίπεδα 

επιτυχίας και σημαντικά μικρότερα στα κορυφαία επίπεδα.   

 

6.2.7. Αριστούχοι και υποεπιτυχία σε όλους τους τομείς 

Κορυφαίες επιδόσεις μόνο σε  

 Κατανόηση κειμένου Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες 

Ελλάδα 1.8 % 2.1 % 0.3 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 2.5 % 4.6 % 1.1 % 

Πίνακας 15 [8] 
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Εικόνα 68 

 

Κορυφαίες επιδόσεις μόνο σε 

 κατανόηση 

κειμένου 

και  

μαθηματικά  

κατανόηση 

κειμένου 

και  

φυσικές επιστήμες 

μαθηματικά 

και  

φυσικές 

επιστήμες 

Ελλάδα 0.9 % 0.4 % 0.1 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 1.8 % 1.1 % 1.3 % 

Πίνακας 16 [8] 

 

Εικόνα 69 

Κορυφαίες επιδόσεις 

σε όλα τα αντικείμενα 

Ελλάδα 0.6 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 3.4 % 

Πίνακας 17 [8] 
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Εικόνα 70 

Το PISA, όπως έχει προαναφερθεί, δεν συνδυάζει ποτέ τις βαθμολογίες των 

μαθηματικών, των φυσικών επιστήμων και της κατανόησης κειμένου σε μια συνολική 

βαθμολογία. Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε τους 15χρονους που αριστεύουν 

κατακτούν κορυφαίες επιδόσεις και στους τρεις γραμματισμούς. Στην Ελλάδα το 

ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 0,6% με το αντίστοιχο του ΟΟΣΑ να είναι στο 3,4%. 

 

Μη κορυφαία βαθμολογία 

σε κανένα από τα τρία αντικείμενα 

Ελλάδα 93.8 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 84.3 % 

Πίνακας 18 [8] 

Μη υποεπιτυχία σε όλα τα αντικείμενα 

Ελλάδα 53.4 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 66.7 % 

Πίνακας 19 [8] 

 

Υποεπιτυχία μόνο σε 

 Κατανόηση κειμένου Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες 

Ελλάδα 3.0 % 8.1 % 3.8 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 3.5 % 5.1 % 2.7 % 

Πίνακας 20 [8] 
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Υποεπιτυχία και στα τρία αντικείμενα 

Ελλάδα 19.9 % 

ΟΟΣΑ Μέση τιμή 13.4 % 

Πίνακας 21 [8] 

 

Το 93.8% δεν κατάφερε να πετύχει κορυφαία βαθμολογία σε κάποιο από τα τρία 

αντικείμενα. Στο 53.4% βρίσκετε το ποσοστό των 15χρονων που δεν έχουν υποεπιτυχία 

σε όλα τα αντικείμενα. Περίπου ένας στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στο PISA 

2018 δεν τα καταφέρνει και στα τρία αντικείμενα. Οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από 

τις αντίστοιχες μέσες επιδόσεις των χωρών του PISA με εξαίρεση στην υποεπιτυχία 

μόνο στην κατανόηση κειμένου όπου το ποσοστό της Ελλάδας 3.0 % είναι μικρότερο 

από την μέση τιμή του ΟΟΣΑ.  

6.3.   Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χώρα Κατανόηση 

Κειμένου 

Μαθηματικά Φυσικές 

Επιστήμες 

Εσθονία 523 523 530 

Φινλανδία 520 507 522 

Πολωνία 512 516 511 

Σλοβενία 495 509 507 

Ολλανδία 485 519 503 

Γερμανία 498 500 503 

Σουηδία 506 502 499 

Βέλγιο 493 508 499 

Τσεχία 490 499 497 

Ιρλανδία 518 500 496 

Γαλλία 493 495 493 

Δανία 501 509 493 

Πορτογαλία 492 492 492 

Αυστρία 484 499 490 

Λετονία 479 496 487 

EE MO 481 488 483 
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Λιθουανία 476 481 482 

Ουγγαρία 476 481 481 

Ισπανία * 481 483 

Λουξεμβούργο 470 483 477 

Κροατία 479 464 472 

Ιταλία 476 487 468 

Σλοβακία 458 486 464 

Μάλτα 448 472 457 

Ελλάδα 457 451 452 

Κύπρος 424 451 439 

Ρουμανία 428 430 426 

Βουλγαρία 420 436 424 

Πίνακας 22 

 

Εικόνα 71 Κατανόηση κειμένου 
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Εικόνα 72 Μαθηματικά 

 

Εικόνα 73 Φυσικές επιστήμες 
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Εικόνα 74 

Μελετώντας τα δεδομένα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ των εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων για τους υποψηφίους ανά χώρα. Η 

εκπαίδευση δείχνει να είναι εθνική υπόθεση. Έτσι οι μαθητές κάθε χώρας δείχνουν να 

έχουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας σε όλα τα αντικείμενα. Μαθηματικά και Φυσικές 

Επιστήμες συμβαδίζουν σε ποσοστά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με ελάχιστες 

εξαιρέσεις. Οι 15χρονοι μαθητές από Εσθονία και Φιλανδία τα καταφέρνουν πολύ 

καλά σε όλους τους γραμματισμούς και έτσι βρίσκονται στην κορυφή των μέσων 

βαθμολογιών. Στον αντίποδα μαθητές από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία δεν δείχνουν 

να τα καταφέρνουν και πολύ καλά. 

 

* Το PISA δεν ανακοίνωσε βαθμολογία στην κατανόηση κειμένου για την Ισπανία 

καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του, οι απαντήσεις που λήφθηκαν δεν ήταν 

αντιπροσωπευτικές. Στην εξέταση μέσω υπολογιστή μετρήθηκαν χρόνος ενασχόλησης 

μικρότερος των 25 δευτερολέπτων ολοκλήρωσης για περισσότερα από 20 εξεταζόμενα 

αντικείμενα. 
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Εικόνα 75 

Οι χώρες αυτές εμφανίζουν μεγάλη διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών με τα Μαθηματικά να βρίσκονται ουραγοί. Στον αντίποδα με 

σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά βρίσκονται η Ολλανδία και η Δανία 

με τις γενικές επιδόσεις τους να είναι όμως σαφώς σε καλύτερο επίπεδο. Τα 

Μαθηματικά δείχνουν να είναι αδύναμο σημείο των μαθητών σε Ελλάδα και Ισπανία. 

Ενώ πάλι οι Ολλανδοί μαθητές τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα στα μαθηματικά από 

ότι στην Κατανόηση Κειμένου με αρκετές μονάδες διαφοράς.  
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Φυσικές Επιστήμες και Κατανόηση κειμένου δεν δείχνουν να διαφέρουν σε 

ποσοστά. Παρουσιάζεται έτσι μια σχετική ομοιότητα στις παρατηρήσεις με ελάχιστες 

εξαιρέσεις. Με την Ολλανδία να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές.  
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7. Οδηγίες ΟΟΣΑ 

Ο ΟΟΣΑ εντόπισε την πρόκληση της χαμηλής μέσης επίδοσης των 15χρονων 

μαθητών στο PISA 2015 και ως εκ τούτου την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 

μαθητές φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Μια άλλη σχετική πρόκληση που 

εντοπίστηκε είναι ότι τα πολλά χρόνια σχολικής εκπαίδευσης συχνά δεν μεταφράζονται 

σε καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

7.1.   Σύνοψη προηγούμενων σχετικών συστάσεων του ΟΟΣΑ 

Για να υποστηρίξει τη μάθηση για όλους τους μαθητές, ο ΟΟΣΑ συμβούλεψε την 

Ελλάδα να αυξήσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ισότητας 

και της ποιότητας σε γενικές γραμμές, εστιάζοντας παράλληλα στους πιο 

μειονεκτούντες. 

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές θα 

φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης μέσω της προσαρμογής του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο μέλλον και της αξιοποίησης της τρέχουσας μεταρρύθμισης του 

προγράμματος σπουδών, καθώς και της μείωσης του αντίκτυπου των πανελλαδικών 

εξετάσεων και της αναθεώρησης των επιπτώσεις της σκιώδους εκπαίδευσης στο 

δημόσιο σύστημα. Ο ΟΟΣΑ συνέστησε επίσης στην Ελλάδα να συνεχίσει να εστιάζει 

σε στοχευμένες παρεμβάσεις για μειονεκτούντες μαθητές και σχολεία. 

Ο ΟΟΣΑ εντόπισε προηγουμένως τις προκλήσεις της βελτίωσης της ποιότητας της 

διδασκαλίας, της εκπαιδευτικής ηγεσίας, της καλλιέργειας μιας κουλτούρας 

λογοδοσίας και της αύξησης της ελκυστικότητας του επαγγέλματος. Αυτό περιλάμβανε 

την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την εισαγωγή και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. 

Άλλες προκλήσεις που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ενός 

αποτελεσματικού και αποδοτικού μοντέλου κατανομής των εκπαιδευτικών και την 

αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού συμπληρωματικών δασκάλων και του ρόλου των 

δασκάλων στη σκιώδη εκπαίδευση.  

Επιπλέον διαπίστωσε ότι το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης απαιτούσε 

ενίσχυση στο σύνολό του. Ο ΟΟΣΑ έχει συστήσει ότι, στην Ελλάδα, οι σχολικοί ηγέτες 

πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένους ρόλους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. 

Πρότεινε επίσης οι τοπικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη 
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μετατροπή των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης, το άνοιγμα στη συμμετοχή της 

κοινότητας, τη χρήση δεδομένων για την αξιολόγηση της απόδοσης και τη μάθηση από 

άλλους. Για τους εκπαιδευτικούς, ο ΟΟΣΑ συνέστησε την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ανάπτυξης, 

καθιερώνοντας πλαίσια αξιολόγησης και δίνοντας στους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη 

παιδαγωγική και διευθυντική αυτονομία. Συνέστησε επίσης στην Ελλάδα να ενισχύσει 

τους ηγέτες των σχολείων, μετατοπίζοντας το επίκεντρο του ρόλου τους από τη 

διοίκηση στη διδακτική ηγεσία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών και 

του σχολείου. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ συνέστησε την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου 

σχεδίου για ένα συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης που θα εστιάζει στη μάθηση και την 

ευημερία των μαθητών και την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης απόδοσης για 

τα πανεπιστήμια. 

Ο ΟΟΣΑ έχει προηγουμένως εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων και 

των δεξιοτήτων μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος που μπορεί να υποστηρίξει τη 

μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση. Τόνισε ότι οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των 

σχολείων και της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικές, 

γεγονός που, μαζί με τη μικρότερη ικανότητα και τους οικονομικούς περιορισμούς, που 

οδηγεί σε καθυστερήσεις στην διάθεση των κεφαλαίων που προβλέπουν εθνική 

συγχρηματοδότηση. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι σχολικές μονάδες είναι 

κατακερματισμένες με διάχυτες αρμοδιότητες και οικονομικά. Επισημάνθηκε η 

έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων χρηματοδότησης ως παρεμπόδισης των αποφάσεων 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της πιθανής υποχρηματοδότησης του συστήματος και 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσμη 

πρόσληψη και κατανομή αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για να ευδοκιμήσουν 

μεμονωμένα σχολεία, ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε ότι η διακυβέρνηση και η χρηματοδότηση 

χρειάζονται καλύτερη ευθυγράμμιση. 

Ο ΟΟΣΑ συμβούλεψε την Ελλάδα να εργαστεί για την εξασφάλιση 

μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων αναπτύσσοντας ένα σαφές όραμα για τη σχολική 

εκπαίδευση που θα μοιράζεται σε μια σειρά σχετικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων και των μαθητών. Ο ΟΟΣΑ συνέστησε επίσης 

τον καθορισμό προφίλ και προτύπων για σχολεία και διευθυντές. Για να αυξηθεί η 

συνάφεια των προσφερόμενων προγραμμάτων και να προβλεφθούν οι μελλοντικές 
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ανάγκες, συνέστησε τα σχέδια να αξιολογούνται συστηματικά, με μεγαλύτερη 

δέσμευση και ένα σύστημα για τον εντοπισμό των τρεχουσών και μελλοντικών 

αναγκών δεξιοτήτων. Ο ΟΟΣΑ συνέστησε στην Ελλάδα να καταστήσει τη 

διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση πιο επικεντρωμένες στο σχολείο, παρέχοντας 

οικονομική σαφήνεια στους διαθέσιμους πόρους και αναπτύσσοντας και 

υποστηρίζοντας τα σχολικά όργανα χρηματοδότησης. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ πρότεινε να 

εξεταστεί μια νέα φόρμουλα χρηματοδότησης των σχολείων με αναδιοργάνωση της 

χρηματοδότησης των σχολείων βραχυπρόθεσμα για να διατεθούν περισσότερα 

κονδύλια στα σχολεία που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. 
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8. Ερωτηματολόγιο 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τον 

σκοπό αυτής της εργασίας. Για τον σκοπό της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το 

οποίο συμπληρώθηκε από εθελοντές, μεταξύ δείγματος εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε 

με τη χρήση του λογισμικού SPSS της IBM, το οποίο είναι κατάλληλο για στατιστική 

επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών επιστημών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη 

σημασία του PISA και των πρακτικών εφαρμογής παρόμοιων μεθόδων. 

8.1.   Ερωτηματολόγιο 

Για την έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο του οποίου η διανομή έγινε 

διαδικτυακά. Για την σύνταξη του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 

δημιουργίας ερωτηματολογίων forms, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την Google. 

Είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOZgfkfL55bls5p2NAnNyuMCqS

13ku1G8lPbfw-DAoeyd0g/viewform?usp=sf_link  

 

Ερώτηση 1 

Σημειώστε το φύλο σας  

Άνδρας Γυναίκα 

 

Ερώτηση 2 

Σημειώστε την ηλικία σας  

ως 29 ετών 30-39 ετών 40-49 ετών 50-59 ετών 60 και άνω 

 

Ερώτηση 3 

Σημειώστε το επίπεδο σπουδών σας  

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOZgfkfL55bls5p2NAnNyuMCqS13ku1G8lPbfw-DAoeyd0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOZgfkfL55bls5p2NAnNyuMCqS13ku1G8lPbfw-DAoeyd0g/viewform?usp=sf_link
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Ερώτηση 4 

Σημειώστε την επαγγελματική σας κατάσταση  

Ωρομίσθιος/ια Αναπληρωτής/τρια  Μόνιμος/η  

 

Ερώτηση 5 

Σημειώστε την προϋπηρεσία σας στη δημόσια εκπαίδευση  

Έως 6 έτη 7-13 έτη 14-20 έτη 21-27 έτη 28 και άνω 

 

Ερώτηση 6 

Σημειώστε τον τύπο σχολείου που υπηρετείτε  

Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο ΕΠΑΛ 

 

Ερώτηση 7 

Σημειώστε την ειδικότητα σας  

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ   

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ   

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ     

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΠΕ34.00 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΠΕ40.00 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΛΛΟ 

 

Ερώτηση 8 

Γνωρίζατε για το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ;  

Ναι Όχι 

 

Ερώτηση 9 

Έχετε με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει στις διαδικασίες του προγράμματος 

PISA στο σχολείο σας;  

Ναι Όχι 

 

Ερώτηση 10 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε υπολογιστή κατά τη διδασκαλίας σας στην τάξη 

(τρέχον σχολικό έτος);  

Καθόλου 

1 2 3 4 

Διαρκώς 

5 

 

Ερώτηση 11 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί την κριτική σκέψη. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 
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Ερώτηση 12 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί τη δημιουργικότητα. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 13 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί τη συστημική σκέψη. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 14 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί την επικοινωνία. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 15 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί την αυτοκατεύθυνση και την 

πρωτοβουλία. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 16 

Η διδασκόμενη ύλη του μαθήματος μου είναι σε συμφωνία με τις ερωτήσεις του 

PISA.  

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 17 
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Πρωτοβουλίες όπως αυτή του PISA συμβάλλουν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 18 

Τα συμπεράσματα του PISA είναι χρήσιμα για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 19 

Το PISA θα πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερες θεματικές ενότητες προς 

εξέταση. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 20 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα ήταν πολύ χρήσιμο. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Ερώτηση 21 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να φέρει 

ακριβέστερα αποτελέσματα.  

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 22 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριλάβει 

περισσότερες θεματικές ενότητες προς εξέταση. 
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Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Ερώτηση 23 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα είχε καλύτερα 

αποτελέσματα αν γινόταν σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ-

Ούτε Συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

8.2.   Μέθοδος συλλογής - Τρόπος κινητοποίησης των ερωτώμενων 

Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε μέσω διαδικτύου. H κοινοποίηση του 

ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς έγινε μέσω email στις διευθύνσεις Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης με παράκληση για προώθηση στους ενδιαφερόμενους. Για την 

κινητοποίηση των ερωτώμενων συντάχθηκε σύντομο κείμενο-επιστολή, που στάλθηκε 

μαζί με τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου και ήταν όπως ακολουθεί. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Γράβας, είμαι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03 

Μαθηματικός και εκπονώ διπλωματική εργασία, στα πλαίσια της φοίτησης μου στο 

ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες με ειδίκευση 

Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Πειραιά.  

Γνωρίζω πως ο ελεύθερος χρόνος σπανίζει όμως το ερωτηματολόγιο δεν είναι 

εκτεταμένο και δεν περιέχει εξειδικευμένα θέματα.  Θα ήθελα να συμμετέχετε στην 

έρευνά μου συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχω συντάξει, καθώς θα είναι 

πολύτιμη η βοήθεια που θα μου προσφέρετε. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι θα είναι 

ευχάριστο ή και ωφέλιμο και για εσάς. Μπορείτε να το δείτε ως ευκαιρία ή ως αφορμή 

να αναρωτηθείτε και εσείς για τις διάφορες πτυχές του θέματος. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, έχει ερευνητικό αποκλειστικά χαρακτήρα, τα 

αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της 

εργασίας. Οι απαντήσεις θα καταγραφούν, θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν στο 
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πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας. Ελπίζω τα αποτελέσματα να είναι προς 

όφελος όλων μας. Θα το βρείτε σε μορφή google form και μπορεί να συμπληρωθεί 

διαδικτυακά στην πιο κάτω διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOZgfkfL55bls5p2NAnNyuMCqS

13ku1G8lPbfw-DAoeyd0g/viewform?usp=sf_link   

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που θα θυσιάσετε για να 

με βοηθήσετε. 

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Γράβας 

8.3.   Ανάλυση τύπου ερωτήσεων ερωτηματολογίου 

Στο ερώτημα 1 δίνεται διχοτομική ερώτηση, ονομαστικής κλίμακας σχετικά με το 

φύλο των ερωτηθέντων. Το ερώτημα 2 είναι τακτική κλίμακα και αφορά την ηλικία 

των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα 3 η ιεράρχηση έγινε με τακτική κλίμακα με βάση το 

επίπεδο εκπαίδευσης. Στο ερώτημα 4 σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση 

χρησιμοποιήθηκαν 3 πολλαπλές επιλογές αμοιβαία αποκλειόμενες. Το ερώτημα 5 είναι 

τακτική κλίμακα σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση. Στο 

ερώτημα 6 σχετικά με τον τύπο σχολείου χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές επιλογές 

αμοιβαία αποκλειόμενες.  

Για το ερώτημα 7 σχετικά με την ειδικότητα χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές 

επιλογές αμοιβαία αποκλειόμενες. Στο ερωτήματα 8 και 9χρησιμοποιήθηκε διχοτομική 

ερώτηση. Η ερώτηση αυτή θέλει μια καταφατική ή μια αρνητική απάντηση, 

συγκεκριμένα ναι ή όχι. Τα ερωτήματα 10 και 11 είναι τακτική κλίμακα και αφορά τη 

χρήση υπολογιστή στην τάξη κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Εδώ οι ερωτώμενοι 

καλούνται να βαθμολογήσουν τη συχνότητα σε μια κλίμακα από το 1 (Καθόλου) έως 

το 5 (Διαρκώς) 

Για τα ερωτήματα από 12 έως 24 χρησιμοποιείται από τις τακτικές κλίμακες η 

κλίμακα Likert που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις κοινωνικές επιστήμες. Κάθε 

ερώτηση έχει πέντε πιθανές απαντήσεις, δηλαδή έχουμε μια κλίμακα Likert πέντε 

σημείων. Σε κάθε ερώτημα αποτυπώνεται η διάθεση του ερωτώμενου, δηλαδή το 

επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOZgfkfL55bls5p2NAnNyuMCqS13ku1G8lPbfw-DAoeyd0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOZgfkfL55bls5p2NAnNyuMCqS13ku1G8lPbfw-DAoeyd0g/viewform?usp=sf_link
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1 2 3 4 5 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

     

8.4.   Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Ερώτηση 1 

Σημειώστε το φύλο σας. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Άνδρας 238 34.7 

Γυναίκα 447 65.3 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 23 φύλο 

 

Εικόνα 78 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από γυναίκες κατά διπλάσιο ποσοστό σε σχέση 

με αυτό των ανδρών. Έτσι προέκυψε για τις γυναίκες ποσοστό 65,45% και για τους 

άνδρες ποσοστό 35,55%. 

Ερώτηση 2 

Σημειώστε την ηλικία σας. 
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 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 30-39 ετών 89 13.0 

40-49 ετών 245 35.8 

50-59 ετών 280 40.9 

60 και άνω 71 10.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 24 ηλικία 

 

Εικόνα 79 

Όσον αφορά την ηλικία των ερωτώμενων δεν ελήφθη καμία απάντηση για ηλικία 

κάτω από 30 έτη. Το 87% των συμμετεχόντων είναι σε ηλικία μεγαλύτερη των σαράντα 

ετών. Να σημειωθεί ότι το εύρος των διαφορών της ηλικίας των εκπαιδευτικών 

κυμαίνεται από 23 έως 48 χρόνια για τα άτομα αυτά. 

Ερώτηση 3 

Σημειώστε το επίπεδο σπουδών σας. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Διδακτορικό 45 6.6 

Μεταπτυχιακό 358 52.3 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 282 41.2 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 25 επίπεδο σπουδών 



130 

 

 

Εικόνα 80 

 

 Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Μαζί με τους κατόχους διδακτορικού το 

ποσοστό ξεπερνά το 58%.  

Ερώτηση 4 

Σημειώστε την επαγγελματική σας κατάσταση. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Αναπληρωτής/τρια 105 15.3 

Μόνιμος/η 577 84.2 

Ωρομίσθιος/ια 3 0.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 26 επαγγελματική κατάσταση 
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Εικόνα 81 

Το 84,19% των ερωτηθέντων υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Το υπόλοιπο 

μέρος αποτελείται από το συμβασιούχους.  

Ερώτηση 5 

Σημειώστε την προϋπηρεσία σας στη δημόσια εκπαίδευση. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

Έως 6 έτη 117 17.1 

7-13 έτη 95 13.9 

14-20 έτη 217 31.7 

21-27 έτη 159 23.2 

28 και άνω 97 14.2 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 27 προϋπηρεσία 
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Εικόνα 82 

Ερώτηση 6 

Σημειώστε τον τύπο σχολείου που υπηρετείτε. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Γενικό Λύκειο 213 31.1 

Γυμνάσιο 300 43.8 

ΕΠΑΛ 172 25.1 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 28 τύπος σχολείου 

 

Εικόνα 83 
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Οι υπηρετούντες σε γυμνάσιο, στην έρευνα ήταν το 43,78%. Αυτό το μέρος των 

εκπαιδευτικών είναι και το άμεσα εμπλεκόμενο με την διδασκαλία των μαθημάτων 

στους 15χρονους μαθητές οι οποίοι εξετάζονται στο PISA, αφού στο ηλικιακό αυτό 

στάδιο γίνεται η μετάβαση τους από το γυμνάσιο στο λύκειο. 

Ερώτηση 7 

Σημειώστε την ειδικότητα σας  

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 21 3.1 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 140 20.4 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 110 16.1 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 42 6.1 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 6 0.9 

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 18 2.6 

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 6 0.9 

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18 2.6 

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 34 5.0 

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 24 3.5 

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 0.9 

ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9 1.3 

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 45 6.6 

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26 3.8 

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9 1.3 

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 105 15.3 

ΑΛΛΟ 66 9.6 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 29 ειδικότητα 
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Εικόνα 84 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων ήταν φιλόλογοι 20,4%. Ακολουθούν οι 

μαθηματικοί 16,1% και στη συνέχεια οι πληροφορικοί 15,3%. Οι εκπαιδευτικοί 

φυσικών επιστημών αθροίζουν ποσοστό 10,5%. 

Ερώτηση 8 

Γνωρίζατε για το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ; 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Ναι 486 70.9 

Όχι 199 29.1 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 30 

 

 

Εικόνα 85 



135 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γνώριζε εκ των προτέρων για το PISA. Μόνο ένα 

ποσοστό μικρότερο από 30% δεν γνώριζε για το πρόγραμμα. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

ήταν ακόμη μεγαλύτερα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς σε σχέση με αυτά των 

συμβασιούχων που μοιραζόταν στα δύο. 

 

Εικόνα 86 

Ερώτηση 9 

Έχετε με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει στις διαδικασίες του προγράμματος 

PISA στο σχολείο σας; 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Ναι 69 10.1 

Όχι 616 89.9 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 31 
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Εικόνα 87 

Παρά το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που γνώριζε για το PISA μόνο ένα 

10,10% αυτών είχε συμμετάσχει στις διαδικασίες του PISA όπως αυτές έχουν 

περιγραφεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Να σημειωθεί εδώ πως το εύρος των ηλικιών 

των ερωτώμενων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιοι να είχαν εξεταστεί ως 15χρονοι 

μαθητές στο PISA στους πρώτους του κύκλους. 

 

Ερώτηση 10 

Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε υπολογιστή κατά τη διδασκαλία σας στην τάξη 

(τρέχον σχολικό έτος); 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 1.00 63 9.2 

2.00 140 20.4 

3.00 165 24.1 

4.00 157 22.9 

5.00 160 23.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 32 
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Εικόνα 88 

 

 

Εικόνα 89 

Η συχνότητα χρήσης υπολογιστή στην τάξη δείχνει να είναι αρκετά μεγάλη σε όλο 

το δείγμα. Παρόλα αυτά είναι μικρό το ποσοστό των καθηγητών μαθηματικών που 

χρησιμοποιούν υπολογιστή στην τάξη. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει με τα φιλολογικά 

μαθήματα, πλην των ξένων γλωσσών, με τη συχνότητα χρήσης υπολογιστή στην τάξη 

εδώ να είναι μεγαλύτερη από αυτή των μαθηματικών. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 3 4 5 ΔΙΑΡΚΩΣ

Crosstab ειδικότητα-συχνότητα χρήσης υπολογιστή στην τάξη

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Ερώτηση 11 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε υπολογιστή για την αξιολόγηση των μαθητών; 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 1.00 143 20.9 

2.00 169 24.7 

3.00 144 21.0 

4.00 163 23.8 

5.00 66 9.6 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 33 

 

Εικόνα 90 

 

Εικόνα 91 
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1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 3 4 5 ΔΙΑΡΚΩΣ

Crosstab ειδικότητα- εξέταση μαθήματος με χρήση υπολογιστή

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
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Χαμηλά είναι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν υπολογιστή στην 

τάξη για την αξιολόγηση των μαθητών τους. Οι μαθηματικοί φαίνεται να 

χρησιμοποιούν λιγότερο υπολογιστή για αξιολόγηση σε σχέση με το μέσο όρο όλων 

των ειδικοτήτων.  

 

Ερώτηση 12 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί την κριτική σκέψη. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 9 1.3 

Διαφωνώ 6 0.9 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 39 5.7 

Συμφωνώ 428 62.5 

Απολύτως συμφωνώ 203 29.6 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 34 

 

 

Εικόνα 92 
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Οι απαντήσει συμφωνώ και απολύτως συμφωνώ αθροίζουν ποσοστό μεγαλύτερο 

του 90% στην έρευνα για την ερώτηση αν διδάσκει το μάθημα ώστε να προωθεί την 

κριτική σκέψη. Το ποσοστό των διαφωνούντων με την παραπάνω δήλωση είναι μόλις 

στο 2,2%. 

Ερώτηση 13 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί τη δημιουργικότητα. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 9 1.3 

Διαφωνώ 18 2.6 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 129 18.8 

Συμφωνώ 366 53.4 

Απολύτως συμφωνώ 163 23.8 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 35 

 

Εικόνα 93 

Υψηλά ποσοστά, κοντά στο 80%, έχουν οι συμφωνούντες με την πρόταση 

«Διδάσκω το μάθημά μου ώστε να προωθεί τη δημιουργικότητα. Πάλι όπως και πριν 

ένα πολύ μικρό ποσοστό, κοντά στο 3%, διαφωνεί με την δήλωση. 
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Ερώτηση 14 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί τη συστημική σκέψη. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 15 2.2 

Διαφωνώ 48 7.0 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 181 26.4 

Συμφωνώ 315 46.0 

Απολύτως συμφωνώ 126 18.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 36 

 

Εικόνα 94 

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι απαντήσεις, στην ερώτηση αν το μάθημα 

διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς ώστε να προωθεί τη συστημική σκέψη, σε σχέση 

με τις προηγούμενες τα ποσοστά της συμφωνίας παραμένουν υψηλά, στο 61,27%, 

όμως είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των προηγούμενων ερωτήσεων. 
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Ερώτηση 15 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί την επικοινωνία. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 21 3.1 

Διαφωνώ 17 2.5 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 99 14.5 

Συμφωνώ 319 46.6 

Απολύτως συμφωνώ 229 33.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 37 

 

 

Εικόνα 95 

Επίσης μεγάλα ποσοστά συμφωνίας, 80,09%, έχει η ερώτηση αν η διδασκαλία του 

μαθήματος γίνεται έτσι ώστε να προωθεί την επικοινωνία. Το 46,71% συμφωνεί και το 

33,38%, το ένα τρίτο περίπου των συμμετεχόντων συμφωνεί απόλυτα. Μόνο το 5,56% 

διαφωνεί με στο ερώτημα. 
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Ερώτηση 16 

Διδάσκω το μάθημα μου ώστε να προωθεί την αυτοκατεύθυνση και την 

πρωτοβουλία. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 9 1.3 

Διαφωνώ 24 3.5 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 135 19.7 

Συμφωνώ 375 54.7 

Απολύτως συμφωνώ 142 20.7 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 38 

 

Εικόνα 96 

Η ίδια κατάσταση ισχύει και για την ερώτηση αν η διδασκαλία του μαθήματος 

γίνεται ώστε να προωθεί την αυτοκατεύθυνση και την πρωτοβουλία. Το ποσοστό της 

συμφωνίας συνολικά βρίσκεται στο 75,4%, ενώ κάτω από 5% βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικοί που διαφωνούν με την πρόταση αυτή. 
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Ερώτηση 17 

Η διδασκόμενη ύλη του μαθήματος μου είναι σε συμφωνία με τις ερωτήσεις του 

PISA. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 107 15.6 

Διαφωνώ 114 16.6 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 325 47.4 

Συμφωνώ 109 15.9 

Απολύτως συμφωνώ 30 4.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 39 

 

Εικόνα 97 

Ο υψηλός αριθμός των απαντήσεων που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την 

ερώτηση 17 για το κατά πόσο η ύλη των μαθημάτων που διδάσκουν συμφωνεί με αυτή 

των ερωτήσεων του PISA ίσως οφείλεται στο γεγονός πως τα θέματα της έρευνας δεν 

κοινοποιούνται τακτικά και για κάθε κύκλο. Επίσης μέρος των ερωτώμενων δεν 

διδάσκει αντικείμενο το οποίο εξετάζεται στους κύκλους της PISA. 
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Ερώτηση 18 

Πρωτοβουλίες όπως αυτή του PISA συμβάλλουν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 36 5.3 

Διαφωνώ 92 13.4 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 291 42.5 

Συμφωνώ 227 33.1 

Απολύτως συμφωνώ 39 5.7 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 40 

 

Εικόνα 98 

Ποσοστό 38,8% συμφωνεί πως πρωτοβουλίες όπως αυτή του PISA συμβάλλουν 

στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, 

42,46% που δεν λαμβάνει θέση στο ερώτημα, ενώ ένα ποσοστό 18,74% διαφωνεί με 

αυτή την πρόταση. 
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Ερώτηση 19 

Τα συμπεράσματα του PISA είναι χρήσιμα για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 51 7.4 

Διαφωνώ 77 11.2 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 275 40.1 

Συμφωνώ 243 35.5 

Απολύτως συμφωνώ 39 5.7 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 41 

 

Εικόνα 99 

Σε ποσοστό 41,14% οι ερωτώμενοι απάντησαν πως συμφωνούν ότι τα συμπεράσματα 

του PISA είναι χρήσιμα για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Το ποσοστό αυτό είναι 

μεγαλύτερο αυτών που ούτε διαφωνούνε ούτε συμφωνούν, το ποσοστό τους βρίσκεται 

στο 40,12% και υπερδιπλάσιο των διαφωνούντων (18,74%).  
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Ερώτηση 20 

Το PISA θα πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερες θεματικές ενότητες προς 

εξέταση. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 30 4.4 

Διαφωνώ 50 7.3 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 314 45.8 

Συμφωνώ 244 35.6 

Απολύτως συμφωνώ 47 6.9 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 42 

 

Εικόνα 100 

Μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το αν το PISA θα 

πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερες θεματικές ενότητες προς εξέταση. Μεγάλος, 

πάνω από 40% των ερωτηθέντων, είναι ο βαθμός συμφωνίας με την πρόταση ενώ ένα 

μικρό ποσοστό, 11,71% διαφωνεί. 
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Ερώτηση 21 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα ήταν πολύ χρήσιμο. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 33 4.8 

Διαφωνώ 62 9.1 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 240 35.0 

Συμφωνώ 263 38.4 

Απολύτως συμφωνώ 87 12.7 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 43 

 

Εικόνα 101 

Οι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς, 50,95%, που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο συμφωνούν πως ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό 

επίπεδο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Το ποσοστό των διαφωνούντων σε αυτή την πρόταση 

είναι μόλις στο 13,91% αφού και περίπου ένας στους τρεις δεν παίρνει θέση. Οι 

απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση δείχνουν μία κατά πλειοψηφία θετική στάση των 

εκπαιδευτικών σε μία «Ελληνική PISA» 
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Ερώτηση 22 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να φέρει 

ακριβέστερα αποτελέσματα. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 36 5.3 

Διαφωνώ 62 9.1 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 280 40.9 

Συμφωνώ 223 32.6 

Απολύτως συμφωνώ 84 12.3 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 44 

 

Εικόνα 102 

Όμοια με την προηγούμενη ερώτηση είναι τα αποτελέσματα στην ερώτηση Ένα 

πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να φέρει ακριβέστερα 

αποτελέσματα. Οι συμφωνούντες σε συνολικό ποσοστό, 45,65%, υπερβαίνουν τις 

υπόλοιπες απαντήσεις. Και πάλι τα ποσοστό των διαφωνούντων είναι αρκετά χαμηλό, 

μόλις στο 14,35%.  
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Ερώτηση 23 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριλάβει 

περισσότερες θεματικές ενότητες προς εξέταση. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 21 3.1 

Διαφωνώ 74 10.8 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 269 39.3 

Συμφωνώ 243 35.5 

Απολύτως συμφωνώ 78 11.4 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 45 

 

Εικόνα 103 

Όμοια τάση με τις προηγούμενες ερωτήσεις εμφανίζεται στην ερώτηση αν ένα 

πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριλάβει 

περισσότερες θεματικές ενότητες προς εξέταση. Το επίπεδο συμφωνίας αποτυπώνεται 

στο 46,85% και αυτό της διαφωνίας στο 13,76%. Αυτοί που ούτε συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν είναι ελάχιστα λιγότεροι από το 40%. 
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Ερώτηση 24 

Ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα είχε καλύτερα 

αποτελέσματα αν γινόταν σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

 Απολύτως διαφωνώ 36 5.3 

Διαφωνώ 78 11.4 

Ούτε διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 251 36.6 

Συμφωνώ 237 34.6 

Απολύτως συμφωνώ 83 12.1 

Σύνολο 685 100.0 

Πίνακας 46 

 

Εικόνα 104 

Η έρευνα αποτύπωσε τον μεγάλο βαθμό συμφωνίας των ερωτώμενων και στην 

ερώτηση για το αν ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του PISA σε εθνικό επίπεδο θα είχε 

καλύτερα αποτελέσματα αν γινόταν σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Το ποσοστό των συμφωνούντων υπερβαίνει το 45% ενώ οι διαφωνούντες 

είναι σε ποσοστό μόλις 15,69%. 
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Συμπεράσματα 

Αυτή η εργασία προσπάθησε να απεικονίσει αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα 

του PISA τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Εστίασε επίσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν δημιουργήσει τα δεδομένα 

του PISA. Η αποδοχή του PISA από τα κράτη είναι ξεκάθαρη. Οι παράμετροι και οι 

κατευθύνσεις του προγράμματος καθορίζουν με την ενσωμάτωσή του στη χάραξη 

πολιτικής εγχώριας και ευρωπαϊκής. Τα δεδομένα του PISA χρησιμοποιούνται για να 

δικαιολογήσουν την αλλαγή ή να παρέχουν υποστήριξη για την υπάρχουσα 

κατεύθυνση πολιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. από τη 

μακροπρόθεσμη επένδυση σε δοκιμές υψηλών στοιχημάτων και το εξαιρετικά 

εξελιγμένο σύστημα παραγωγής και χρήσης δεδομένων. Η Ευρώπη βρήκε στο PISA 

μια πολύτιμη πηγή δεδομένων για την διακυβέρνηση στα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Μια χαλαρή ανταπόκριση στο PISA πιθανό να πηγάζει από το γεγονός πως 

ορισμένες πολιτικές επιλογές, όπως ποιος παράγει αυτά τα δεδομένα και το κόστος 

τους, το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 

πολιτικής και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται μια ισορροπία μεταξύ των επιπέδων 

συνεργασίας με άλλους, είναι πιθανόν να αποτελούν ζητήματα που προξενούν 

ιδιαίτερη ανησυχία. Η αναφορά σε παγκόσμιες καταστάσεις δίνει τη δυνατότητα στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στο 

εσωτερικό. Έτσι, οι τοπικοί φορείς πολιτικής ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το PISA 

ως μια μορφή νομιμοποίησης της εσωτερικής πολιτικής ή ως μέσο εκτόνωσης της 

συζήτησης παρουσιάζοντας την πολιτική ως βασισμένη σε ισχυρά στοιχεία. 

Η οικοδόμηση του PISA με την προώθηση προσανατολισμών στην εφαρμοσμένη 

και δια βίου μάθηση έχει ισχυρά αποτελέσματα στα προγράμματα σπουδών και την 

παιδαγωγική στα συμμετέχοντα κράτη και προάγει το υπεύθυνο άτομο. Το PISA είναι 

ένας σημαντικός πόρος διακυβέρνησης για τις χώρες της Ευρώπης. Παρέχει γνώση και 

πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και εμφυτεύει τη συνεχή σύγκριση εντός των 

κρατών μελών της ΕΕ – χωρίς την ανάγκη νέων ή σαφών μορφών ρύθμισης στην 

εκπαίδευση. Το PISA φαίνεται ξεκάθαρα ότι αποτελεί σημαντικό κόμβο στο περίπλοκο 

έργο της διακυβέρνησης της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Είναι ένας κυβερνητικός πόρος 

τόσο για την εθνική υπηρεσία όσο και για τις διεθνικές δυνάμεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 
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Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον παγκοσμίως για τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου 

αιώνα και την πιθανή ένταξή τους στα εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα με το 

γεγονός της ψηφιακής μετάβασης στην εξέταση των μαθηματικών στο PISA 

ανοίγονται νέοι δρόμοι για την εξέταση τους. Ήδη ο ΟΟΣΑ ερευνά τον τρόπο με τον 

οποίο τα προγράμματα σπουδών θα εστιάσουν σε δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το έργο 

έχει ως κεντρικό του άξονα το πώς μπορεί να μοιάζει το πρόγραμμα σπουδών στο 

μέλλον, εστιάζοντας αρχικά στα μαθηματικά. Μερικές από τις βασικές δεξιότητες του 

21ου αιώνα που προάγονται είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η έρευνα, η 

αυτοκατεύθυνση, η πρωτοβουλία και επιμονή, η χρήση πληροφορίας, η συστημική 

σκέψη και η επικοινωνία. Βέβαια τα μαθηματικά στο PISA 2022 δεν έχουν αναπτυχθεί 

ειδικά σύμφωνα με αυτές τις δεξιότητες. 

Το PISA υπήρξε σημαντικό εργαλείο για την παροχή δεδομένων για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα και τη διαμόρφωση των τρόπων λειτουργίας των 

εμπειρογνωμόνων και των δικτύων και τομέων πολιτικής στους οποίους 

επικεντρώνονται. Φαίνεται να διαμορφώνει ενδιαφέροντα δρομολόγια σε όλο τον 

κόσμο. Η ατζέντα είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τι κάνει κάθε εκπαιδευτικό 

σύστημα για να πετύχει στο PISA. Μπορεί η εμπειρία των χωρών που πετυχαίνουν 

κορυφαίες επιδόσεις να εμπνεύσει πράγματι κάτι που πρέπει να γίνει στις υπόλοιπες 

χώρες αν και κάτι τέτοιο είναι εθνική  υπόθεση.  

Η μεταφορά εμπειριών είναι πολύ περίπλοκη και πολύ δύσκολη. Κάθε σύστημα, 

όσο πετυχημένο και να είναι σε μία χώρα, δεν σημαίνει και πως θα λειτουργήσει 

αποτελεσματικά και στις υπόλοιπες. Το να προσδιοριστούν τα στοιχεία επιτυχίας που 

σχετίζονται με μια χώρα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται να αναπτύξουμε τη 

μεθοδολογία για να το πετύχουμε. Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη λογική του να 

προσδιορίσουμε αντικειμενικά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την καλή απόδοση και 

στη συνέχεια να προσεγγίσουμε μια κατανόηση του γιατί και πώς θα πετύχουμε 

περισσότερα.  

Από το ερωτηματολόγιο εξήχθησαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Άμεση είναι 

η διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί των μαθηματικών δεν χρησιμοποιούν ευρέως 

ηλεκτρονικό υπολογιστή τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος όσο και την 

αξιολόγηση. Φαίνεται η PISA οδηγεί προς αυτή τη εξέλιξη και προκύπτουν ερωτήματα 
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για τη χρήση του CBAM στην αξιολόγηση ως προς το βαθμό εξοικείωσης των 

15χρονων μαθητών που συμμετέχουν στην έρευνα. Από το ερωτηματολόγιο προκύπτει 

μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων που συμφωνούν με την πρόταση πως ένα αντίστοιχο 

του PISA πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο με ακριβέστερα 

αποτελέσματα. Αποτυπώθηκε επίσης συμφωνία πως το «ελληνικό PISA» θα μπορούσε 

να συμπεριλάβει περισσότερες θεματικές ενότητες και να εξετάζει μαθητές από όλες 

της βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως μελλοντικές 

επεκτάσεις της παρούσας θα μπορούσαν να εστιάσουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε ένα 

αυτόνομο εθνικό σύστημα αξιολόγησης παρόμοιο με αυτό του PISA. Η ανάπτυξη 

λογισμικού, όπως και θέσπιση ενός γενικού πλαισίου για να γίνει αυτό δυνατό, για την 

εξέταση τόσο των μαθηματικών όσο γενικά όλων των μαθημάτων δύναται να 

αποτελέσει μια μελλοντική επέκταση της εργασίας αυτής.  
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