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Κύριε Πρόεδρε, 
 
Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι στην επόμενη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου θα συζητήσουμε το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για αποτύπωση των 
ικανοτήτων των μαθητών διεθνώς. 
 
Βρίσκω όμως ελλιπές το συνοδευτικό υλικό για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήταν 
χρήσιμο και ουσιαστικό να είχαμε πληροφορίες για τις μελέτες και αναλύσεις που 
ενδεχομένως έχουν γίνει σε σχέση με τα αποτελέσματα που αφορούν την Ελλάδα 
είτε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, είτε από άλλους ερευνητές που έχουν 
ασχοληθεί με το θέμα και το ΚΕΕ έχει συγκεντρώσει. 
 
Με αφορμή την συζήτηση για το θέμα αυτό, θα παρακαλούσα να συζητήσουμε 
και το ευρύτερο θέμα της αξιολόγησης του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος 
από διεθνείς Οργανισμούς. Για παράδειγμα, το 1994 ο τότε Υπουργός Παιδείας 
Γ.Α. Παπανδρέου, ζήτησε την αξιολόγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος από τον ΟΟΣΑ. (Είχα τότε, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 
ΟΟΣΑ, την ευθύνη του προγράμματος αυτού και της συγγραφής της 
προπαρασκευαστικής έκθεσης (background report) από πλευράς της χώρας μας). 
Η αξιολόγηση αυτή είναι διαθέσιμη στο Internet (http://www.stat-
athens.aueb.gr/~jpan/oecd-review.html). Επίσης διαθέσιμη είναι και η έκθεση 
(http://www.stat-athens.aueb.gr/~jpan/oosa-background-report.html) που περιγρά-
φει πλήρως το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μεγάλο μέρος της αξιολόγησης 
αφορούσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, θέματα που απασχολούν το Συμβούλιό μας. 
 
Θα παρακαλούσα όπως ζητήσετε από το ΥΠΕΠΘ να μας χορηγηθούν στοιχεία για 
τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο από τότε μέχρι σήμερα σε 
σχέση με τις υποδείξεις της αξιολόγησης εκείνης, ώστε να τα λάβουμε υπ’ όψη 
στον διάλογο. 
 



Θα σας παρακαλούσα επίσης όπως η παρούσα να κοινοποιηθεί στα μέλη του 
Συμβουλίου. 
 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 
 
Με εκτίμηση 
 
Καθηγητής Ιωάννης Πανάρετος 
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο ΕΣΥΠ και τα συμβούλιά του 
 
 


