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Κυρίες και κύριοι,  

 

Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτό το σημαντικό συνέδριο. Θέλω να 
ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης. 

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012, 
την οποία παρουσίασε η Επιτροπή, από κοινού με τον ΟΟΣΑ, πέρσι στις Βρυξέλλες και, 
ιδίως, να αναλύσουμε τη σημασία των αποτελεσμάτων για την Κύπρο. 

Αυτή η εργασία γίνεται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού, 
λόγω των δημογραφικών αλλαγών, που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανεργίας των 
νέων και τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης. 

Ως απάντηση σε αυτό, γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε στην Ευρώπη μια ακόμη 
πιο ισχυρή οικονομία που να βασίζεται στη γνώση και να εξασφαλίσουμε την αριστεία των 
νέων μας στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. 

Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε αποτελεσματικότερα στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, ώστε να επιτύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Πρέπει επίσης να 
βελτιώσουμε τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ανάμεσα 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τις επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις 
ΜΚΟ. 

Τα γνωρίζουμε αυτά. Πώς όμως θα τα επιτύχουμε;  

Για να έχουμε μια σαφή εικόνα του πώς πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να γνωρίζουμε 
πού βρισκόμαστε και πώς φτάσαμε εδώ και πρέπει να βασίσουμε κάθε στοχευμένη 
μεταρρύθμιση αλλά και συνεργασία σε αξιόπιστα στοιχεία. Η έρευνα PISA μας παρέχει 
αυτή την δυνατότητα αφού αποτελεί μια πολύ καλή βάση, με τη μέτρηση της σχολικής 
εκπαίδευσης κάθε τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένα και αξιόπιστα εργαλεία.  

Από την πρώτη έκθεση το 2000 έως σήμερα, η έρευνα PISA αποτελεί τον «χρυσό 
κανόνα» για διεθνείς εκπαιδευτικές έρευνες. Παρέχει σε περισσότερες από πενήντα χώρες 
σε όλο τον κόσμο αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Το 2009 τα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποίησαν την 
έρευνα PISA ως βάση για τη συγκριτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους 
και έθεσαν ως στόχο τους να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην 
ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες σε λιγότερο από 15% έως το έτος 2020. 
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Σήμερα, η έρευνα PISA αποτελεί ένα σημαντικό συντελεστή της στρατηγικής 2020 για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την απόφαση της Κύπρου να 
συμμετάσχει στην έρευνα PISA και να συγκριθεί με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Τι μας δείχνει λοιπόν η έρευνα PISA όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση; Τα 
αποτελέσματα είναι μεν ενθαρρυντικά, όμως καλούν για περαιτέρω ενέργειες.  

Πράγματι, η έρευνα του 2012 δείχνει ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους 
Ευρωπαίους δεν διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων στα μαθηματικά και τις 
επιστήμες. Ενώ, ταυτόχρονα, τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Εσθονία, Φιλανδία, Πολωνία 
και Ολλανδία) βρίσκονται ανάμεσα στις επτά κορυφαίες χώρες του κόσμου. Οι χώρες 
αυτές βρίσκονται ήδη κάτω από το σημείο αναφοράς του 15%. Να σημειώσουμε επίσης 
ότι το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε όλη την ΕΕ (22%) είναι χαμηλότερο 
από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών (26%). 

Ενθαρρυντική είναι η διαπίστωση ότι σχεδόν το ένα τρίτο των κρατών μελών όχι μόνο 
βελτίωσε τις επιδόσεις του στην ανάγνωση και τις επιστήμες, αλλά παρουσίασε και θετική 
διαχρονικά τάση. Η έρευνα PISA 2012 επιβεβαιώνει προηγούμενες διαπιστώσεις σχετικά 
με συγκρίσιμα επίπεδα επιδόσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στις επιστήμες και τα 
μαθηματικά. Ωστόσο, ένα σοβαρό θέμα που εξακολουθεί να υφίσταται είναι ότι τα 
κορίτσια υπερτερούν κατά πολύ των αγοριών στην ανάγνωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Όσον αφορά τα μαθηματικά, σε αντίθεση με την ανάγνωση και τις επιστήμες, η διαδικασία 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου των χαμηλών επιδόσεων παρέμεινε στάσιμη· ο 
μέσος όρος στην ΕΕ παραμένει ουσιαστικά ίδιος από το 2006 έως σήμερα, αν και 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών. [Σε τρία κράτη μέλη - 
Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία - πάνω από το 40% των 15χρονων σημείωσαν τις 
χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο πλαίσιο της έρευνας PISA.] 

Η έρευνα PISA 2012 δείχνει επίσης ότι το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό παράγοντα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το μέλλον του παιδιού 
εξακολουθεί να καθορίζεται από την κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 
του. Επομένως, τα σχολεία πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, ώστε να 
εξασφαλίζουν την ισότιμη κατανομή μαθησιακών ευκαιριών και αποτελεσμάτων. 

Εάν εστιάσουμε στην περίπτωση της Κύπρου, διακρίνουμε ότι η Κύπρος, δυστυχώς, 
επιτυγχάνει χαμηλά αποτελέσματα και στους τρεις τομείς: στα μαθηματικά (πάνω από 
40% ατόμων με χαμηλές επιδόσεις), την ανάγνωση (σχεδόν 33%) και τις επιστήμες 
(38%), δηλαδή απέχει καλά πολύ από το στόχο του 15% μέχρι το 2020. 

Τα αποτελέσματα αυτά, ασφαλώς, δημιουργούν ανησυχίες και καλούν για δράση. 
Ταυτόχρονα όμως, η Κύπρος έχει ήδη υπερβεί τους ευρωπαϊκούς πρωταρχικούς στόχους, 
δηλαδή το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να μην 
υπερβαίνει το 10% και το 40% να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα συμπεράσματα από την έρευνα PISA έγκεινται στο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Κύπρου πρέπει να δίνει σε κάθε σπουδαστή περισσότερες δυνατότητες για να επιτύχει 
βέλτιστες επιδόσεις. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει θερμά τις σχετικές 
μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει η Κύπρος. 

Η μεταρρύθμιση του εθνικού προγράμματος σπουδών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, 
αποτελεί ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, λόγω του ότι περιλαμβάνει καίριες δεξιότητες. 
Ωστόσο, πρέπει να συμπληρωθεί και να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. 

Η μεταρρύθμιση των πολιτικών για τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την πρόσληψη, την 
αξιολόγηση και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, είναι σίγουρα σημαντική για τη 
βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα.  
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Θα πρέπει, επίσης, να καθιερωθεί η τακτική αξιολόγηση των σπουδαστών, για να 
διασφαλίζεται στο διηνεκές η ποιότητα. 

Η συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα PISA 2015 δεν θα μας επιτρέψει, ακόμη, να 
μετρήσουμε την επίδραση των μεταρρυθμίσεων· θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 
Όμως, για πρώτη φορά, θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε την πρόοδο και θα μας 
προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα για τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλαμβάνει την απόφαση της Κύπρου να συμμετάσχει στην 
έρευνα PISA 2015 ως σαφή ένδειξη της συνεχούς δέσμευσης για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό της σύστημα. 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας PISA καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
πολιτικές προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης, διότι από τη στιγμή που οι νέοι φθάνουν στο 
επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ πιο δύσκολο να καλυφθούν κενά σε 
βασικές δεξιότητες. 

Αναμφισβήτητα, η αρμοδιότητα για τις πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση, τις 
δεξιότητες και την απασχόληση βρίσκεται σε εθνικό επίπεδο. Όμως, η ΕΕ μπορεί – και το 
πράττει - να λειτουργήσει ως υποκινητής και οδηγός των αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρέχει σημαντικά και ισχυρά εργαλεία για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην επίτευξη 
αυτών των βελτιώσεων: 

Σε επίπεδο ΕΕ, το νέο πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη και 
την αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων και ενθαρρύνει βελτιώσεις στην ποιότητα των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα 
εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις επενδύσεις των κρατών μελών σε δεξιότητες και 
κατάρτιση και να εστιάσει τη δράση του σε ευάλωτες ομάδες. 

Η υλοποίηση των ευρωπαϊκών Εγγυήσεων για τη νεολαία και η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων μέσω της επικαιροποιημένης ατζέντας μας για τη μάθηση των ενηλίκων θα 
συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων. 

Έχουμε, επίσης, λάβει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες: 

• Οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν τα συμπεράσματα σχετικά με τον 
αλφαβητισμό, προσδιορίζοντας την κατεύθυνση για περαιτέρω ενέργειες. Οι υπουργοί 
ενέκριναν τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμό, στις οποίες 
εντοπίζονται τομείς δράσης σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ. 

• Επίσης, τον Φεβρουάριο αυτού του έτους η Επιτροπή δημιούργησε το ευρωπαϊκό 
δίκτυο οργανώσεων γραμματισμού, στο οποίο συμμετέχουν 80 εταίροι απ’ όλη την 
Ευρώπη. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πολιτικών 
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά τον αλφαβητισμό σε όλα τα 
κράτη μέλη. 

• Γνωρίζουμε ότι στα κράτη μέλη βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πολλές δραστηριότητες, 
όπως επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση των επιδόσεων σε βασικές 
δεξιότητες. Για να συμβάλει σε αυτές, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει του χρόνου έκθεση 
σχετικά με τις πολιτικές που αποδείχτηκαν οι πλέον αποτελεσματικές για την 
αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες. 
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Η στενή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι το κλειδί 
για την επίτευξη της απαιτούμενης προόδου. Η έρευνα PISA είναι ένα παράδειγμα για το 
είδος των συμπράξεων που χρειαζόμαστε ώστε να συνδυάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη, 
τις γνώσεις και τους πόρους προς όφελος όλων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και για να μπορέσει η εκπαίδευση να βοηθήσει τις 
κοινωνίες μας να επανέλθουν στο δρόμο της ανάπτυξης και της απασχόλησης.  

Αναπόσπαστο μέρος αυτής της συνεργασίας είναι το να μαθαίνουμε από ορθά 
παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές. Για τον λόγο αυτό προσμένω τα παραδείγματα που 
θα παρουσιαστούν σήμερα εδώ από τους διεθνείς εμπειρογνώμονες. Είμαι βέβαιη ότι θα 
μας εμπνεύσουν. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 


