
 
 

Διαγωνισμός PISA: ένας αντιεκπαιδευτικός διαγωνισμός  
 

Διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός PISA του ΟΟΣΑ (από τις 2 Μαρτίου 2015 έως και τις 3 
Απριλίου 2015). Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται «σε 
περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Τα γνωστικά 
πεδία που διερευνώνται είναι τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση 
Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος…, θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και 
ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ... Τα σχολεία αυτά έχουν 
επιλεγεί με τυχαία, στρωματοποιημένη  δειγματοληψία (6300 μαθητές)». 

Στο διαγωνισμό αυτό καταμετρούνται μόνο κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες των 
μαθητών, που είναι χρήσιμες σε ένα περιβάλλον άκρατου οικονομικού ανταγωνισμού, 
Δηλαδή αξιολογούνται μόνο αυτές που απαιτούν οι επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους 
τους. Δεν δίνεται καμία σημασία στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ή γενικότερα στην 
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Η παιδεία στην υπηρεσία της 
οικονομίας για να ενισχυθούν  και να σωθούν τα κέρδη τους! 

Στην συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα  ο ΟΟΣΑ προβαίνει στις «γνωστές» προτάσεις 
του για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, προς κάθε εμπλεκόμενη χώρα. Έτσι ανάλογα κάθε 
φορά βγάζει από την «εργαλειοθήκη του» προτάσεις όπως αυτή για την τράπεζα θεμάτων,  
την κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο σχολείων, απολύσεις, αύξηση ωραρίου, στοχοποίηση 
εκπαιδευτικών κ.α. Σε κάθε περίπτωση πάντως επιβάλλει πολιτικές άγριας λιτότητας και 
περικοπών στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης και προάγει των ανταγωνισμό και την 
εμπορευματοποίηση της. 

Εκτός αυτών αξίζει να σημειωθεί πως για να συμμετέχει η χώρα μας σ’ αυτόν τον 
διαγωνισμό, πληρώνει περίπου 400.000€ σε τρία χρόνια, ενώ το 2014 κατέθεσε γενικότερα 
στον  ΟΟΣΑ 3.570.000€. Πληρώνουμε για την καταστροφή μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο: 

 Απαιτούμε από το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη 
εγκύκλιο. 

 Η ΟΛΜΕ να επικαιροποιήσει τη θέση της για το ζήτημα και να πάρει 
πρωτοβουλίες για την κατάργηση του διαγωνισμού. 

 Προτείνουμε στα εμπλεκόμενα σχολεία να ενημερώσουν τους γονείς και 
τους μαθητές για το περιεχόμενο του διαγωνισμού αυτού.  
 
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε  για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, που 
θα παρέχει πραγματική μόρφωση σε όλα τα παιδιά. 
 
 

 


