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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ, ΟΧΙ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
Η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στον διαγωνισμό αξιολόγησης της ποιότητας της
εκπαίδευσης PISA του ΟΟΣΑ
Την ώρα που ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό οικονομικών βρίσκονται στο
Παρίσι προκειμένου να ζητήσουν τεχνογνωσία από τον ΟΟΣΑ, στην Αθήνα η ΟΛΜΕ
καλεί το Υπουργείο να αποσύρει τη χώρα μας από το διεθνή διαγωνισμό PISA, που
οργανώνει ο ΟΟΣΑ και ο οποίος αξιολογεί το επίπεδο ικανοτήτων των 15χρονων
μαθητών από εβδομήντα διαφορετικές χώρες στα Μαθηματικά, τις Φυσικές
Επιστήμες και τη Μητρική Γλώσσα.
Το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν κλείνει το θέμα, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι
διάκειται θετικά στις εκκλήσεις της ΟΛΜΕ.
Γιατί όμως ΟΛΜΕ και Υπουργείο κινούνται σε μια τέτοια κατεύθυνση;
• Μήπως γιατί δεν θέλουν να αναδεικνύεται ανά τριετία η τραγική κατάσταση του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς ο PISA πιστοποιεί εδώ και μια
δεκαπενταετία ξανά και ξανά ότι οι Έλληνες μαθητές κατατάσσονται ανάμεσα
στους τελευταίους παγκοσμίως;
• Μήπως γιατί το πρόγραμμα PISA με τις έγκυρες αναλύσεις του δείχνει ότι το
βασικό πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης δεν είναι οι ανισότητες στο
εσωτερικό της, όπως αυτοί διατείνονται, αλλά το χαμηλό επίπεδο της ποιότητάς
της (με άλλα λόγια η προς τα κάτω εξίσωση);
• Μήπως γιατί θέλουν να σπρώξουν την Ελλάδα στο περιθώριο των διεθνών
εκπαιδευτικών εξελίξεων, κάνοντάς τη μια νησίδα όπου θα επικρατούν
παραδοξολογίες του τύπου «η αριστεία είναι ρετσινιά;» ή
• Μήπως γιατί τα αποτελέσματα PISA καταρρίπτουν μια σειρά μύθους που
συστηματικά καλλιεργούν στο εσωτερικό εδώ και χρόνια, ότι τάχα το βασικό
ζήτημα για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η
χρηματοδότηση, ή ότι καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μικρές τάξεις με
λίγους μαθητές ή ακόμα ότι η γενική μόρφωση και όχι η στοχευμένη μάθηση
οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης μια κοινωνία;
Σύμφωνα με δημοσιεύματα το Υπουργείο αιτιολογεί τη στάση του επειδή αδυνατεί
να βρει τα €15.000 που χρειάζονται για την αμοιβή των διορθωτών. Πρόκειται για

αστεία δικαιολογία, μάλιστα όταν εξαγγέλλονται χιλιάδες προσλήψεις και
ανασύσταση οργανισμών, με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Το Υπουργείο οφείλει να βρει
το σχετικό κονδύλι.
ΟΛΜΕ και Υπουργείο Παιδείας θέλουν να καταργήσουν τον καθρέπτη επειδή δεν
τους αρέσει το είδωλο. Ας αλλάξουν το είδωλο, όχι τον καθρέπτη.
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