
 Αγαπητοί γονείς, 

Το σχολείο μας έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στο Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης 

Μαθητών –το Πρόγραμμα που είναι περισσότερο γνωστό ως PISA και υλοποιείται υπό 

την αιγίδα του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική έρευνα παγκοσμίως, 

που διεξάγεται σε περισσότερες από 80 χώρες, κάθε τρία χρόνια.  

Οι συμμετέχοντες μαθητές από κάθε σχολείο εκπροσωπούν τους χιλιάδες συμμαθητές 

τους από όλη τη χώρα. Η επιλογή τόσο του σχολείου όσο και των μαθητών είναι τυχαία. 

Στο σχολείο μας η έρευνα θα διεξαχθεί από 6/4/2022  μέχρι 7/4/2022. 

Η έρευνα αυτή σκοπεύει να καταδείξει τι μπορούν να επιτύχουν οι μαθητές ηλικίας 15 

ετών, στην Κατανόηση Κειμένου, τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. 

Οι επιλεγμένοι μαθητές θα απαντήσουν ηλεκτρονικά σε μία ποικιλία ζητημάτων στα 

παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, επί δύο (2) ώρες, στην αίθουσα που έχει οριστεί για 

την εξέταση, και θα συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για 45 λεπτά επιπλέον. Η 

διεξαγωγή θα ολοκληρωθεί εντός του πλαισίου του σχολικού ωραρίου. 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παραμένουν ανώνυμες και απόρρητες, εφόσον όλοι 

οι συντελεστές της υλοποίησης της έρευνας δεσμεύονται με γραπτή δήλωση για την 

τήρηση του απορρήτου.  Εξάλλου, οι επιδόσεις των συμμετεχόντων μαθητών δεν 

αξιολογούνται στη σχολική βαθμολογική κλίμακα ούτε ανακοινώνονται. Συνεπώς οι 

επιδόσεις των μαθητών στην έρευνα σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επηρεάσουν  

τους βαθμούς τους ή την όλη σχολική τους πορεία.  Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 

έρευνας δεν αναφέρονται και δεν συσχετίζονται με κανένα σχολείο χωριστά, οπότε δεν 

επηρεάζεται με κανέναν τρόπο η εικόνα του σχολείου. Η πρόσβαση στις ερωτήσεις/ 

απαντήσεις της έρευνας δεν είναι δυνατή ούτε από το ίδιο το σχολείο.   

Οι απαντήσεις των μαθητών κάθε χώρας αποτυπώνουν τις ικανότητες και δεξιότητες 

τους συνολικά, σε εθνικό επίπεδο, και θα συσχετισθούν απλώς με τις επιδόσεις των 

μαθητών των άλλων χωρών, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών. Επομένως, για να είναι τα 

συμπεράσματα αξιόπιστα, είναι σημαντικό η απάντηση των ερωτημάτων να γίνει με 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα.  Και για τον επιπλέον λόγο, ότι τα αποτελέσματα της 

έρευνας διαμορφώνουν και την εικόνα της χώρας μας παγκοσμίως. 

Για πιθανές ερωτήσεις, πρόσβαση σε παλαιότερα θέματα της έρευνας ή οτιδήποτε άλλο 

σχετικά με το Πρόγραμμα PISA, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες 

http://www.iep.edu.gr/pisa ή http://www.oecd.org/pisa. 

Με εκτίμηση, 

Ο Διευθυντής 
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