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ΟΟΣΑ: Oupayós η Ελλάδα amv κατάταξη PISA
Βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο m s κατάταΕηε, μπροστά από την Τουρκία και το Μ εΙικό

Οι επιδόοει$ των χωρών-μελών 
του ΟΟΣΑ στον διαγωνισμό PISA

Χώρα Επίδοση Χώρα Επίδοση

Φινλανδία 563 Πολωνία 498
Καναδάβ 534 Δανία 496
Εσθονία 531 Γαλλία 495
Ιαπωνία 531

Ισλανδία 491Νέα Ζηλανδία 530
Αυστραλία 527 ΗΠΑ 489

Ολλανδία 525 Σλοβακία 488
Κορέα 522 Ισπανία 488
Γερμανία 516

Νορβηγία 487Βρετανία 515
ΛουΕεμβούργο 486Τσεχία 513

Ελβετία 512 Ιταλία 475
Αυστρία 511 Πορτογαλία 474
Βέλγιο 510

Ελλάδα 473
Ιρλανδία 508

Τουρκία 424Ουγγαρία 504
Σουηδία 503 ΜεΕικό 410

Α Π Ο Ψ Η«Διαθέτουμε το χαμηλότερο ποσοστό του Α Ε Π  για την εκπαίδευση»
Του Αθ. Γκοτοβου

Το 2000 που πρωτοεμφανίστηκαν, τα αποτελέσματα τηε έρευναε PISA αποτέλεσαν την αφορμή για έναν παρατεταμένο διάλογο όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε πολλέε χώρεε του εΕωτερικού έτσι ώστε να εφαρμοσθούν με- ταρρυθμισπκέε πολιτικέε που θα ανέτρεπαν τα αρνητικά αποτελέσματα. Μια αντίστοιχη περίπτωση ήταν αυτή τηε Γερμα- νίαε. Αντιθέτωε στη χώρα μαε δεν υπήρΕε κάποια αντίδραση στιε διαδοχικέε αρνητικέε μετρήσειε, δεν “χτύπησε” κάποιο καμπανάκι... Οι λόγοι που τοποθετείται η Ελλάδα τόσο χαμηλά στον πίνακα των χωρών του ΟΟΣΑ είναι αφενόε ότι δεν διαθέτουμε ένα ορθολογικό σύστημα στήριΕηε και παρακο- λούθησηε τηε εργασίαε που γίνεται στην εκπαίδευση και αφετέρου ότι συνεχίζουμε να διαθέτουμε το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ για δαπάνεε στην εκπαίδευση. Τη στιγμή που οι χώρεε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, αλλά και του ΟΟΣΑ διαθέτουν κατά μέσον όρο τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ για δαπάνεε στην Παιδεία, στην Ελλάδα μόλιε που Εεπερνούν το 3%».
Ο κ. Αθ. Γκότοβοε είναι καθηγητήε ms Παιδαγωγικήβ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Α ρνητικέε επιδόσειε καταγράφει η Ελλάδα στουε δείκτεε του ΟΟΣΑ σε σχέση με την αποτελεσματι- κότητα που πρέπει να έχει η υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό - Γυμνάσιο) σε επιστημονικά θέματα. Αν εΕαι- ρεθούν η Τουρκία και το Με- Εικό, η Ελλάδα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο τηε κατάτα- Εηε, ενώ τα τελευταία χρόνια η κατάσταση μοιάζει να επιδεινώνεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την πρώτη ανακοίνωση των μετρήσεων PISA του ΟΟΣΑ. Ολόκληρη η έκθεση του οργανισμού αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στιε 4 Δεκεμβρίου.Σε αυτή την κατάταΕη η Ελλάδα βαθμολογείται με 473, πολύ πιο κάτω από τον μέσον όρο των χωρών του Ο Ο ΣΑ  που είναι 500. Πριν από τρία χρόνια σε ανάλογη μέτρηση η θέση τηε ήταν κακή, τώρα όμωε παρουσιάζεται ακόμη χειρότερη, καθώε έχει χάσει 8 επιπλέον μονάδεε. Ανάλογη είναι και η επίδοση τηε Ιταλίαε, δεν μπορεί ωστόσο να ειπωθεί το ίδιο και για δύο άλλεε χώρεε του ευρω

παϊκού Νότου: η Πορτογαλία, παρά τη χαμηλή θέση τηε -  μαζί με την Ελλάδα -  κατέγραψε βελτίωση, ενώ η Ισπανία μπορεί να μη μετέβαλε ουσιαστικά τη θέση τηε, βρίσκεται όμωε κάπωε υψηλότερα.Στο άλλο άκρο τηε πυρα- μίδαε, η Φινλανδία για μία ακόμη φορά έρχεται πρώτη, βελ- τιώνονταε μάλιστα ουσιαστικά (15 ολόκληρεε μονάδεε) την ήδη καλή επίδοσή τηε και απέχονταε 21 μονάδεε από την επόμενη χώρα που είναι το Χονγκ Κονγκ. Το ενδιαφέρον με τη Φινλανδία δεν είναι τόσο το ότι βρίσκεται στην κορυφή μιαε κατάταΕηε που κατασκευάζεται με άΕο- να τιε επιστημονικέε γνώσειε, αλλά ότι έχει εΕαιρετικά κα- λέε επιδόσειε με σχετικά μι- κρέε αποκλίσειε μεταΕύ των μαθητών τηε: ελάχιστοι είναι οι μικροί Φινλανδοί που δεν τα πάνε καλά. Σύμφωνα με ειδικούε σε θέματα Παιδείαε, αυτό μοιάζει να συνδέεται με το γεγονόε ότι η Φινλανδία 
«ταυτόχρονα έρχεται πρώτη στιε κατατάΕειε τηε διεθνούε 
ανταγωνιστικότηταε και τηε

καλύτερηε αντίληφηε για 
την κοινωνική διαφθορά».Ο κεντρικόε κορμόε τηε Ευρώπηε (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία) βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο του ΟΟΣΑ και, παρ’ ότι καταγράφει ση- μαντικέε αυΕομειώσειε (-16 η Γαλλία, +14 η Γερμανία) τεί

νει να συγκλίνει προε αυτόν. Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ κατέγραψαν μειώσειε αλλά ενώ η πρώτη βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο, οι ΗΠΑ βρίσκονται πιο κάτω από αυτόν.Το πρόγραμμα PISA (Διεθνέε Πρόγραμμα Αποτίμησηε των Μαθητών) είναι μια ποι-

οτική έρευνα που έχει Εεκι- νήσει ο ΟΟΣΑ την τελευταία δεκαετία για να μελετήσει όχι τόσο αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό σύστημα όσο το πώε αυτό μεταφράζεται σε ικανότητεε όσον αφορά τουε 15χρονουε μαθητέε. Η έρευνα διεΕήχθη σε 57 χώρεε και

σε δείγμα 400.000 μαθητών. Σημειώνεται πάντωε ότι τα στοιχεία δεν είναι πάντοτε συγκρίσιμα με εκείνα του 2003, καθώε ορισμένεε χώρεε είτε δε συμμετείχαν τότε είτε δε συμμετέχουν τώρα, ενώ δια- φορετικόε είναι και ο προσα- νατολισμόε των δύο ερευνών.
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