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Ανακοίνωςθ 

 

Σιμερα ανακοινϊκθκαν από τον ΟΟΣΑ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ PISA 2018. 

Η Ελλάδα ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα και το ΙΕΠ δίνει ςτθ δθμοςιότθτα ςφντομθ 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Έρευνα PISA 2018 

Σφντομθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων

 

 

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ζρευνασ  

Το περιεχόμενο 

Η ζρευνα PISA 2018 είχε ωσ κφριο γνωςτικό αντικείμενο τθν Κατανόθςθ Κειμζνου, ενϊ τα 

Μακθματικά, οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ και το νζο πεδίο οι Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ του Πολίτθ 

του Κόςμου αποτελοφςαν τα δευτερεφοντα αντικείμενα αξιολόγθςθσ.    

Οι μαθητέσ 

Στο PISA 2018 πιραν μζροσ περίπου 600.000 μακθτζσ, αντιπροςωπεφοντασ περίπου 32 

εκατομμφρια 15χρονουσ από ςχολεία των 79 χωρϊν και οικονομιϊν που ςυμμετείχαν ςτον 

διαγωνιςμό. Στθν Ελλάδα, 6.403 μακθτζσαπό 256 ςχολεία πιραν μζροσ, εκπροςωπϊντασ 

95.370 15χρονουσ μακθτζσ (που είναι το 93% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ των 15χρονων τθσ 

χϊρασ).    

Η αξιολόγηςη 

Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ χρθςιμοποιικθκαν θλεκτρονικά τεςτ και θ αξιολόγθςθ του 

γνωςτικοφ μζρουσ κράτθςε ςυνολικά 2 ϊρεσ. Όςον αφορά τθν Κατανόθςθ Κειμζνου, 

εφαρμόςτθκε μία δυναμικι, διαδραςτικι προςζγγιςθ, προςαρμοηόμενθ ςτισ απαντιςεισ 

των μακθτϊν: θ διαδικαςία αποτελοφνταν από διαδοχικά ςτάδια, και ςε κάκε ζνα ςτάδιο 

παρουςιαηόταν ςτουσ μακθτζσ μια δζςμθ κεμάτων, με βακμό δυςκολίασ ανάλογο με τθν 

απόδοςθ των μακθτϊν κατά το προθγοφμενο ςτάδιο.  

Στουσ μακθτζσ προτάκθκε ζνασ ςυνδυαςμόσ κλειςτϊν ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ και 

ανοικτϊν ερωτιςεων ςφντομθσ απάντθςθσ. Οι ερωτιςεισ ςυνοδεφονταν από ειςαγωγικά 

κείμενα που αναφζρονταν ςε μια περίςταςθ από τθν κακθμερινι ηωι. 

Οι μακθτζσ απάντθςαν επίςθσ ςε ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικά με το κοινωνικό και 

δθμογραφικό υπόβακρο του κακενόσ, το οποίο απαιτοφςε 35’ για να ςυμπλθρωκεί. 

Επιπλζον, αναηθτοφςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, τισ ςτάςεισ, τισ 

διακζςεισ και τισ πεποικιςεισ τουσ και τισ ςχολικζσ και μακθςιακζσ εμπειρίεσ τουσ. Οι 

διευκυντζσ των ςχολείων ςυμπλιρωςαν το δικό τουσ  ερωτθματολόγιο, το οποίο κάλυπτε 

κζματα διοίκθςθσ και οργάνωςθσ του ςχολείου και του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. 

Οι ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ/ οικονομίεσ είχαν τθ δυνατότθτα να διανείμουν ςτουσ μακθτζσ 

ακόμα τρία προαιρετικά ερωτθματολόγια: 52 χϊρεσ/ οικονομίεσ (ανάμεςά τουσ και θ 

Ελλάδα) διζνειμαν ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικά με τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ, 32 χϊρεσ/οικονομίεσ (ανάμεςά τουσ και θ Ελλάδα) διζνειμαν ζνα 

ερωτθματολόγιο ςχετικά με τισ προςδοκίεσ των μακθτϊν για τθν εκπαίδευςι τουσ και 9 

χϊρεσ/ οικονομίεσ διζνειμαν ζνα ερωτθματολόγιο που αναπτφχκθκε για το PISA 2018, 

ςχετικά με τθν ευθμερία των μακθτϊν.   



 
 

Τι γνωρίηουν και τι μποροφν να κάνουν οι μακθτζσ  

Βαςικά ευρήματα ςτην Κατανόηςη Κειμένου, ςτα Μαθηματικά και τισ Φυςικέσ Επιςτήμεσ 

 Το Πεκίνο, θ Σαγκάθ, θ Jiangsu και θ Zhejiang (Κίνα) και θ Σιγκαποφρθ ςθμείωςαν 

ςθμαντικά υψθλότερθ επίδοςθ από όλεσ τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ/ οικονομίεσ που ζλαβαν 

μζροσ ςτο PISA 2018. 

 Η Εςκονία, ο Καναδάσ, θ Φινλανδία και θ Ιρλανδία ςθμείωςαν τθν υψθλότερθ 

επίδοςθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ. 

 Οι μακθτζσ ςτθν Ελλάδα βακμολογικθκαν χαμθλότερα από τον μζςο όρο του ΟΟΣΑ 

ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου, ςτα Μακθματικά και τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

 Στισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ, περίπου το 77% των μακθτϊν κατά μζςο όρο, ςθμείωςαν 

επιδόςεισ που τουσ κατατάςςουν από το επίπεδο 2, το βαςικό επίπεδο ςτθν κλίμακα 

εγγραμματιςμοφ του PISA για τθν Κατανόθςθ Κειμζνου1 και πάνω. Οι μακθτζσ αυτοί 

είναι ικανοί να αναγνωρίςουν τθν κεντρικι ιδζα ςε ζνα μετρίου μεγζκουσ κείμενο, να 

βρουν πλθροφορίεσ βαςιηόμενοι ςε ςαφι, ενίοτε ςφνκετα κριτιρια και να 

προβλθματιςτοφν πάνω ςτο ςκοπό και τθ μορφι των κειμζνων ακολουκϊντασ απλζσ 

οδθγίεσ. Πάνω από το 85% των μακθτϊν από το Πεκίνο, τθ Σαγκάθ, τθ Jiangsu και τθ 

Zhejiang (Κίνα), τον Καναδά, τθν Εςκονία, τθ Φινλανδία, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), τθν 

Ιρλανδία, το Μακάο (Κίνα), τθν Πολωνία και τθ Σιγκαποφρθ ςθμείωςαν επιδόςεισ που 

τουσ κατατάςςουν ςε αυτό ι ςε κάποιο από τα υψθλότερα επίπεδα. 

 Στισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ περίπου το 8,7% των μακθτϊν κατά μζςο όρο, ςθμείωςαν υψθλζσ 

επιδόςεισ, το οποίο ςθμαίνει ότι κατατάςςονται ςτα δφο υψθλότερα επίπεδα, το 5 και 

το 6 ςτθν κλίμακα εγγραμματιςμοφ του PISA για τθν Κατανόθςθ Κειμζνου. Σε αυτά τα 

επίπεδα, οι μακθτζσ είναι ικανοί να κατανοοφν μακροςκελι κείμενα, να 

αντιμετωπίηουν ζννοιεσ που απαιτοφν αφθρθμζνθ ςκζψθ ζξω από ςτερεότυπα και να 

αντιλαμβάνονται τθ διαφορά μεταξφ γεγονότοσ και άποψθσ βαςιηόμενοι ςε μθ ςαφι 

ςτοιχεία του κειμζνου ι τθσ πθγισ του.  

 Συγκριτικά με τον μζςο όρο των χωρϊν του ΟΟΣΑ (15,7%), ζνα μικρότερο ποςοςτό των 

μακθτϊν από τθν Ελλάδα (6,2%) είχαν επίδοςθ που τουσ κατατάςςει ςτα δφο 

υψθλότερα επίπεδα εγγραμματιςμοφ (επίπεδα 5 και 6) ςε ζνα τουλάχιςτον γνωςτικό 

αντικείμενο.  

 Ενα μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν από τθν Ελλάδα (19,9%), ςε ςχζςθ με τον 

μζςο όρο των χωρϊν του ΟΟΣΑ (13,4%), ζχει καταταγεί ςτα χαμθλότερα επίπεδα 

εγγραμματιςμοφ (1α και 1β) και ςτα τρία γνωςτικά αντικείμενα. 

  

                                                           
1
 Η κλίμακα του αναγνωςτικοφ εγγραμματιςμοφ ζχει χωριςτεί ςε επτά (7) επίπεδα (με κατϊτερα τα 

1α και 1β και ανϊτερα τα 5 και 6), και ςε κάκε ζνα επίπεδο αντιςτοιχεί ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να απαντθκοφν με επιτυχία οι 
ερωτιςεισ που αντιςτοιχοφν ςε αυτό. Μακθτζσ με βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ κατατάςςονται 
ςτο επίπεδο εγγραμματιςμοφ 2. Μακθτζσ με υψθλι επίδοςθ ςτο PISA είναι εκείνοι που 
κατατάςςονται ςτα επίπεδα εγγραμματιςμοφ 5 και 6. 



 
 

Ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ2 

Ίςεσ ευκαιρίεσ και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο 

Στθν Ελλάδα, οι μακθτζσ που προζρχονται από ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

ςθμείωςαν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου από όςουσ προζρχονται από μθ 

ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, με διαφορά 84 μονάδων.  

Στθν Ελλάδα, περίπου το 8% των μακθτϊν που προζρχονται από ευνοϊκό κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον αλλά μόνο το 1% των μακθτϊν που προζρχονται από μθ ευνοϊκό 

κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ςθμείωςαν πολφ υψθλζσ επιδόςεισ ςτθν Κατανόθςθ 

Κειμζνου (επίπεδα 5 και 6), ςτο PISA 2018. Στισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ, κατά μζςο όρο το 17% των 

μακθτϊν που προζρχονται από ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και το 3% των 

μακθτϊν που προζρχονται από μθ ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ςθμείωςαν 

πολφ υψθλζσ επιδόςεισ ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου.  

Παρ’ όλα αυτά, ςτθν Ελλάδα περίπου το 12% των μακθτϊν που προζρχονται από μθ 

ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον πζτυχαν επίδοςθ που τουσ κατζταξε ςτο 

υψθλότερο 25% τθσ βακμολογίασ τθσ χϊρασ, αποδεικνφοντασ ότι το μθ ευνοϊκό υπόβακρο 

δεν αποτελεί απαραίτθτα ανυπζρβλθτο εμπόδιο για το μζλλον.  

Ίςεσ ευκαιρίεσ και φφλο 

Σε όλεσ τισ χϊρεσ και οικονομίεσ που ζλαβαν μζροσ ςτο PISA 2018 τα κορίτςια απζδωςαν 

ςθμαντικά καλφτερα από τα αγόρια ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου – κατά 30 μονάδεσ κατά 

μζςο όρο ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ. Στθν Ελλάδα, θ διαφορά υπζρ των κοριτςιϊν ςτθν επίδοςθ 

ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου ιταν 42 μονάδεσ. 

Ίςεσ ευκαιρίεσ και μεταναςτευτική προέλευςη 

Το ποςοςτό των 15χρονων μακθτϊν ςτθν Ελλάδα που είχαν μεταναςτευτικό υπόβακρο 

αυξικθκε από 9% το 2009 ςε 12% περίπου το 2018, από τουσ οποίουσ περιςςότεροι από 

τουσ μιςοφσ προζρχονταν από μθ ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.   

Στθν Ελλάδα, θ μζςθ διαφορά ςτθν επίδοςθ ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου ανάμεςα ςε 

μακθτζσ με μεταναςτευτικό υπόβακρο και γθγενείσ μακθτζσ ιταν 51 μονάδεσ υπζρ των 

γθγενϊν μακθτϊν. Αφοφ ςυνυπολογίςτθκε θ επίδραςθ του κοινωνικο-οικονομικοφ προφίλ 

των μακθτϊν και των ςχολείων, θ διαφορά αυτι περιορίςτθκε ςτισ 22 μονάδεσ. 

Παρόλο που οι μακθτζσ με μεταναςτευτικό υπόβακρο τείνουν να προζρχονται από μθ 

ευνοϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, κάποιοι από αυτοφσ καταφζρνουν να 

αριςτεφςουν. Στθν Ελλάδα, το 12% περίπου των μακθτϊν με μεταναςτευτικό υπόβακρο 

πζτυχαν επίδοςθ που τουσ κατζταξε ςτο υψθλότερο 25% τθσ βακμολογίασ ςτθν Κατανόθςθ 

Κειμζνου, ενϊ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ το 17% των μακθτϊν αυτϊν πζτυχαν αντίςτοιχθ 

επίδοςθ. 

 

                                                           
2
 Στο PISA οι ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ ορίηονται ωσ θ δυνατότθτα όλων των μακθτϊν, 

ανεξαρτιτωσ κοινωνικο-οικονομικοφ υπόβακρου, φφλου ι μεταναςτευτικισ προζλευςθσ, να 
κατακτιςουν υψθλά επίπεδα γνϊςεων και δεξιοτιτων. Χϊρεσ που κεωροφνται ότι δίνουν αυτιν τθ 
δυνατότθτα είναι εκείνεσ που το χαμθλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβακρο, το φφλο και θ προζλευςθ 
δεν αποτελοφν προβλεπτικό παράγοντα τθσ επίδοςθσ. 



 
 

Η ςθμαςία τθσ ςχολικισ ηωισ για τθ ηωι των μακθτϊν 

Πώσ είναι το ςχολικό κλίμα; 

Στθν Ελλάδα, το 27% των μακθτϊν ανζφερε ότι ιταν κφμα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ (bullying) 

τουλάχιςτον κάποιεσ φορζσ τον μινα, ςε ςφγκριςθ με το 23% κατά μζςο όρο ςτισ χϊρεσ του 

ΟΟΣΑ. Όμωσ, το 85% των μακθτϊν ςτθν Ελλάδα (και το 88% κατά μζςο όρο ςτισ χϊρεσ του 

ΟΟΣΑ) ςυμφϊνθςαν ι ςυμφϊνθςαν απόλυτα ότι είναι καλό να βοθκάνε τουσ μακθτζσ που 

δεν μποροφν να υπεραςπιςτοφν τουσ εαυτοφσ τουσ.     

Περίπου το 34% των μακθτϊν ςτθν Ελλάδα (μζςοσ όροσ ΟΟΣΑ: 26%) ανζφεραν ότι ςε όλεσ 

ι ςτισ περιςςότερεσ ϊρεσ των μακθμάτων Γλϊςςασ/ Λογοτεχνίασ ο/ θ κακθγθτισ/-ιτριά 

τουσ ζπρεπε να περιμζνει αρκετό χρόνο για να θςυχάςουν οι μακθτζσ. Στθν Ελλάδα, οι 

μακθτζσ που ανζφεραν αυτό το γεγονόσ ςθμείωςαν ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου επίδοςθ 

κατά 24 μονάδεσ χαμθλότερθ από τουσ μακθτζσ που ανζφεραν ότι αυτό δεν ςυμβαίνει 

ποτζ ι ςυμβαίνει μόνο ςε κάποιεσ ϊρεσ αυτϊν των μακθμάτων. Αυτι θ διαφορά προιλκε 

αφοφ ςυνυπολογίςτθκε θ επίδραςθ του κοινωνικο-οικονομικοφ προφίλ τουσ.   

Στισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ, κατά τισ δφο εβδομάδεσ πριν το τεςτ του PISA, το 21% των μακθτϊν 

κατά μζςο όρο ζλειψαν αδικαιολόγθτα από το ςχολείο για μία μζρα και το 48% των 

μακθτϊν ζφταςαν αργοπορθμζνοι ςτο ςχολείο. Κατά τθν ίδια περίοδο ςτθν Ελλάδα, το 29% 

των μακθτϊν ζλειψαν αδικαιολόγθτα από το ςχολείο για μία μζρα και το 56% των μακθτϊν 

ζφταςαν αργοπορθμζνοι ςτο ςχολείο. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ και οικονομίεσ, οι μακθτζσ 

που ιταν κφματα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ (bullying) είχαν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 

λείψουν αδικαιολόγθτα από το ςχολείο, ενϊ αντίκετα οι μακθτζσ που εκτιμοφςαν τθν αξία 

του ςχολείου, που φοιτοφςαν ςε ςχολεία όπου επικρατοφςε περιςςότερθ πεικαρχία, που 

ελάμβαναν ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ από τουσ γονείσ και που ςθμείωςαν υψθλότερεσ 

βακμολογίεσ ςτθν Κατανόθςθ Κειμζνου του PISA είχαν λιγότερεσ πικανότθτεσ να λείψουν 

αδικαιολόγθτα από το ςχολείο.    

 

  



 
 

 

 

 

 

Παξάξηεκα 

 
 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ PISA 2018 

 

Σηοσς πίλαθες ποσ αθοιοσζούλ παροσζηάδοληαη οη κέζοη όροη ηωλ επηδόζεωλ ηωλ 

καζεηώλ ζηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηες Καηαλόεζες Κεηκέλοσ, ηωλ Μαζεκαηηθώλ θαη 

ηωλ Φσζηθώλ Επηζηεκώλ γηα όιες ηης τώρες/οηθολοκίες ποσ έιαβαλ κέρος ζηελ 

έρεσλα PISA 2018. 

  



 
 

Πίλαθαο 1 

Μέζε επίδοζε τωρώλ/οηθολοκηώλ ζηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηες έρεσλας PISA 2018 

 ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 

 

 Μ.Ο. βαζκνινγίαο PISA 2018 
Μαζεηέο κε πςειέο επηδόζεηο θαη 

καζεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο 

 
Καηαλόεζε 

Κεηκέλνπ 
Μαζεκαηηθά 

Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο 

Πνζνζηό 
καζεηώλ κε 

πςειέο επηδόζεηο 
ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ 
αληηθείκελν 

(επίπεδα 5 θαη 6) 

Πνζνζηό 
καζεηώλ κε 

ρακειέο 
επηδόζεηο θαη 

ζηα ηξία 
αληηθείκελα 

(θάησ από ην 
επίπεδν 2) 

 Μ.Ο. Μ.Ο Μ.Ο. % % 
Μ.Ο. ησλ ρσξώλ ηνπ 
ΟΟΑ 

487 489 489 15,7 13,4 

Δζζνλία 523 523 530 22,5 4,2 

Καλαδάο 520 512 518 24,1 6,4 

Φηλιαλδία 520 507 522 21,0 7,0 

Ηξιαλδία 518 500 496 15,4 7,5 

Κνξέα 514 526 519 26,6 7,5 

Πνισλία 512 516 511 21,2 6,7 

νπεδία 506 502 499 19,4 10,5 

Νέα Εειαλδία 506 494 508 20,2 10,9 

Ζ.Π.Α. 505 478 502 17,1 12,6 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 504 502 505 19,4 9,0 

Ηαπσλία 504 527 529 23,3 6,4 

Απζηξαιία 503 491 503 18,9 11,2 

Γαλία 501 509 493 15,8 8,1 

Ννξβεγία 499 501 490 17,8 11,3 

Γεξκαλία 498 500 503 19,1 12,8 

ινβελία 495 509 507 17,3 8,0 

Βέιγην 493 508 499 19,4 12,5 

Γαιιία 493 495 493 15,9 12,5 

Πνξηνγαιία 492 492 492 15,2 12,6 

Σζερία 490 499 497 16,6 10,5 

Οιιαλδία 485 519 503 21,8 10,8 

Απζηξία 484 499 490 15,7 13,5 

Διβεηία 484 515 495 19,8 10,7 

Λεηνλία 479 496 487 11,3 9,2 

Ηηαιία 476 487 468 12,1 13,8 

Οπγγαξία 476 481 481 11,3 15,5 

Ληζνπαλία 476 481 482 11,1 13,9 

Ηζιαλδία 474 495 475 13,5 13,7 

Ηζξαήι 470 463 462 15,2 22,1 

Λνπμεκβνύξγν 470 483 477 14,4 17,4 

Σνπξθία 466 454 468 6,6 17,1 

ινβαθία 458 486 464 12,8 16,9 

Διιάδα 457 451 452 6,2 19,9 

Υηιή 452 417 444 3,5 23,5 

Μεμηθό 420 409 419 1,1 35,0 

Κνινκβία 412 391 413 1,5 39,9 

Ηζπαλία m 481 483 m m 

 

Σημείωση: Οι τώρες/οικονομίες καηαηάζζονηαι ζε θθίνοσζα ζειρά με βάζη ηον μέζο όρο (Μ.Ο.) ηης επίδοζής ηοσς 

ζηην Καηανόηζη Κειμένοσ ζηο PISA 2018. Τα αποηελέζμαηα για ηην Ιζπανία λείποσν (m).Ο Μ.Ο. ηοσ ΟΟΣΑ δεν 

περιλαμβάνει ηην Ιζπανία. 

 



 
 

Πίλαθαο 2 

Μέζε επίδοζε τωρώλ/οηθολοκηώλ ζηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηες έρεσλας PISA 2018  

ρώξεο εθηόο ΟΟΑ 

 

 
Μ.Ο. βαζκνινγίαο PISA 2018 

Μαζεηέο κε πςειέο επηδόζεηο θαη 
καζεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο 

 

Καηαλόεζε 
Κεηκέλνπ 

Μαζεκαηηθά 
Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο 

Πνζνζηό 
καζεηώλ κε 

πςειέο 
επηδόζεηο ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ 
αληηθείκελν 

(επίπεδα 5 θαη 6) 

Πνζνζηό 
καζεηώλ κε 

ρακειέο 
επηδόζεηο θαη 

ζηα ηξία 
αληηθείκελα 

(θάησ από ην 
επίπεδν 2) 

 Μ.Ο. Μ.Ο Μ.Ο. % % 

Μ.Ο. ησλ ρσξώλ ηνπ 
ΟΟΑ 

487 489 489 15,7 13,4 

Πεθίλν-αγθάε-Jiangsu-
Zhejiang (Κίλα) 

555 591 590 49,3 1,1 

ηγθαπνύξε 549 569 551 43,3 4,1 

Μαθάν (Κίλα) 525 558 544 32,8 2,3 

Υόλγθ-Κόλγθ (Κίλα) 524 551 517 32,3 5,3 

Σατπέη (Κίλα) 503 531 516 26,0 9,0 

Κξναηία 479 464 472 8,5 14,1 

Ρσζία 479 488 478 10,8 11,2 

Λεπθνξσζία 474 472 471 9,0 15,9 

Οπθξαλία 466 453 469 7,5 17,5 

Μάιηα 448 472 457 11,3 22,6 

εξβία 439 448 440 6,7 24,7 

Ζλσκέλα Αξαβηθά 
Δκηξάηα 

432 435 434 8,3 30,1 

Ρνπκαλία 428 430 426 4,1 29,8 

Οπξνπγνπάε 427 418 426 2,4 31,9 

Κόζηα Ρίθα 426 402 416 0,9 33,5 

Κύπξνο 424 451 439 5,9 25,7 

Μνιδαβία 424 421 428 3,2 30,5 

Μαπξνβνύλην 421 430 415 2,3 31,5 

Βνπιγαξία 420 436 424 5,5 31,9 

Ηνξδαλία 419 400 429 1,4 28,4 

Μαιαηζία 415 440 438 2,7 27,8 

Βξαδηιία 413 384 404 2,5 43,2 

Μπξνπλέτ 408 430 431 4,3 37,6 

Καηάξ 407 414 419 4,8 37,4 

Αιβαλία 405 437 417 2,5 29,7 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 403 406 398 1,0 41,3 

Αξγεληηλή 402 379 404 1,2 41,4 

Πεξνύ 401 400 404 1,4 42,8 

ανπδηθή Αξαβία 399 373 386 0,3 45,4 

Σατιάλδε 393 419 426 2,7 34,6 

Βόξεηα Μαθεδνλία 393 394 413 1,7 39,0 

Μπαθνύ (Αδεξκπατηδάλ) 389 420 398 2,1 38,9 

Καδαθζηάλ 387 423 397 2,2 37,7 

Γεσξγία 380 398 383 1,2 48,7 

Παλακάο 377 353 365 0,3 59,5 

Ηλδνλεζία 371 379 396 0,6 51,7 

Μαξόθν 359 368 377 0,1 60,2 

Λίβαλνο 353 393 384 2,6 49,1 

Κόζζνβν 353 366 365 0,1 66,0 

Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία 342 325 336 0,1 75,5 

Φηιηππίλεο 340 353 357 0,2 71,8 

 

Σημείωση: Οι τώρες/οικονομίες καηαηάζζονηαι ζε θθίνοσζα ζειρά με βάζη ηον μέζο όρο (Μ.Ο.) ηης επίδοζής ηοσς 

ζηην Καηανόηζη Κειμένοσ ζηο PISA 2018. 



 
 

Τπόκλεκα 

 

 

Χώρες/οηθολοκίες κε κέζε επίδνζε πςειόηεξε από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ ΟΟΣΑ 
Χώρες/οηθολοκίες κε ποζοζηό καζεηώλ κε υψηλές επηδόζεηο πάλσ από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ 
ΟΟΣΑ 
Χώρες/οηθολοκίες κε ποζοζηό καζεηώλ κε χαμηλές επηδόζεηο θάησ από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ 

ΟΟΣΑ 

 

Χώρες/οηθολοκίες κε κέζε επίδοζε ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ 
ηοσ ΟΟΣΑ 
Χώρες/οηθολοκίες κε ποζοζηό καζεηώλ κε υψηλές επηδόζεηο ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 
από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ ΟΟΣΑ 
Χώρες/οηθολοκίες κε ποζοζηό καζεηώλ κε χαμηλές επηδόζεηο ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ ΟΟΣΑ 

 

Χώρες/οηθολοκίες κε κέζε επίδοζε ρακειόηεξε από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ ΟΟΣΑ 
Χώρες/οηθολοκίες κε ποζοζηό καζεηώλ κε υψηλές επηδόζεηο θάησ από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ 
ΟΟΣΑ 
Χώρες/οηθολοκίες κε ποζοζηό καζεηώλ κε χαμηλές επηδόζεηο πάλσ από ηολ κέζο όρο ηωλ τωρώλ ηοσ 

ΟΟΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


