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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η αντιµετώπιση των χαµηλών επιδόσεων στα 
µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες εξακολουθεί 
να αποτελεί πρόκληση στην Ευρώπη  
Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 2011 – Σύµφωνα µε δύο εκθέσεις που υποβλήθηκαν 
σήµερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής 
χρειάζεται να πράξουν περισσότερα για να βοηθήσουν τα σχολεία να 
αντιµετωπίσουν τις χαµηλές επιδόσεις στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες, . 
Η έκθεση που αναφέρεται στην εκπαίδευση στα µαθηµατικά αποκαλύπτει ότι µόνο 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία και Νορβηγία) 
έχουν θέσει εθνικούς στόχους για την ενίσχυση των επιπέδων των επιδόσεων, αν 
και η πλειονότητα των κρατών µελών της ΕΕ παρέχουν γενικές κατευθυντήριες 
γραµµές για την αντιµετώπιση των δυσχερειών των µαθητών στον εν λόγω τοµέα. 
Η έκθεση σχετικά µε τις φυσικές επιστήµες δείχνει ότι κανένα κράτος µέλος δεν 
διαθέτει ειδικές εθνικές πολιτικές υποστήριξης για τους µαθητές µε χαµηλή επίδοση, 
παρά το ότι πέντε χώρες (Βουλγαρία, Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία και Πολωνία) 
έχουν δροµολογήσει προγράµµατα για την αντιµετώπιση των χαµηλών επιδόσεων 
γενικά. Οι εκθέσεις καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι παρά το ότι έχουν επιτευχθεί 
πολλά για την επικαιροποίηση των διδακτικών υλών στα µαθηµατικά και τις φυσικές 
επιστήµες, η υποστήριξη προς τους διδάσκοντες που είναι αρµόδιοι για την 
εφαρµογή των αλλαγών εξακολουθεί να απουσιάζει.  

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η ευρωπαία επίτροπος για θέµατα εκπαίδευσης, 
πολιτισµού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται να 
βελτιώσει τις εκπαιδευτικές της επιδόσεις. Τόσο τα µαθηµατικά όσο και οι φυσικές 
επιστήµες διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στη σύγχρονη διδακτική ύλη για την 
ανταπόκριση όχι µόνο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά επίσης για την 
ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, της κοινωνικής ένταξης και της 
προσωπικής ολοκλήρωσης. Οι εν λόγω µελέτες δείχνουν ότι παρά το ότι 
πραγµατοποιείται πρόοδος, έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε. 
Χρειαζόµαστε επίσης να αντιµετωπίσουµε την ανισότητα µεταξύ φύλων ώστε 
περισσότερα κορίτσια να ενθαρρύνονται να στρέφονται προς τις φυσικές επιστήµες 
και τα µαθηµατικά. Είναι καιρός να επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας για την 
υποστήριξη του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού και να βοηθήσουµε τα παιδιά που 
αγωνίζονται στο σχολείο.»  

Αµφότερες οι εκθέσεις παρέχουν συγκριτική ανάλυση των προσεγγίσεων 
διδασκαλίας µαθηµατικών και επιστηµών, µε στόχο τη συµβολή σε µια ευρωπαϊκή 
και εθνική συζήτηση για τον τρόπο βελτίωσης των προτύπων.  
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Ανησυχίες σχετικά µε τα επίπεδα επιδόσεων οδήγησαν τους υπουργούς παιδείας 
να εγκρίνουν το 2009 ένα σηµείο αναφοράς µε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ µε το 
οποίο ζητείται η επίτευξη ενός µεριδίου χαµηλότερου του 15% για τους 15-χρονους 
µε ανεπαρκείς ικανότητες στα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες και την ανάγνωση, 
µέχρι το τέλος της δεκαετίας. Από τις 18 χώρες της ΕΕ µε συγκρίσιµα στοιχεία, η 
Φινλανδία, η Εσθονία και οι Κάτω Χώρες πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ 
η Βουλγαρία και Ρουµανία βρίσκονται στο αντίθετο άκρο της κλίµακας (βλ. 
IP/11/488) 

Ιστορικό του φακέλου 

Μαθηµατικά 
Η ικανότητα στα µαθηµατικά αναγνωρίστηκε από τους υπουργούς παιδείας ως µια 
από τις βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική ολοκλήρωση, 
την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιµότητα σε 
µια κοινωνία της γνώσης.  

Μια δέσµη παραγόντων επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκονται και 
µαθαίνονται τα µαθηµατικά. ∆ιεθνείς έρευνες δείχνουν ότι το επίπεδο που 
πετυχαίνουν οι µαθητές σχετίζεται µε το οικογενειακό ιστορικό, την ποιότητα 
διδασκαλίας και τη δοµή και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων.  

Η έκθεση σχετικά µε την εκπαίδευση στα µαθηµατικά (η πρώτη που 
πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής) διαπιστώνει ότι η πλειονότητα 
των ευρωπαϊκών χωρών έχει υιοθετήσει µια προσέγγιση µε βάση το αποτέλεσµα, 
όπου γίνεται η επικέντρωση στις πρακτικές δεξιότητες των µαθητών. Η ποσότητα 
των µαθηµατικών που περιέχονται στη διδακτέα ύλη έχει µειωθεί, ενώ αυξήθηκε η 
εστίαση στην επίλυση προβληµάτων και τις εφαρµογές των µαθηµατικών. Η εν 
λόγω προσέγγιση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σπουδαστών και 
µαθητών και δείχνει σαφώς πώς δύνανται να εφαρµόζουν τα µαθηµατικά στον 
πραγµατικό κόσµο.   

Η πρόκληση που παραµένει, εντούτοις, είναι η παροχή της αναγκαίας υποστήριξης, 
στους εκπαιδευτικούς, πράγµα που σηµαίνει συνεχή κατάρτιση. Επιπλέον, θα 
πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη και καθοδήγηση για τη διδασκαλία σε διάφορες 
οµάδες σπουδαστών.  

Φυσικές επιστήµες 
Μόνο 8 χώρες (Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, 
Ηνωµένο Βασίλειο και Νορβηγία) διαθέτουν γενικές στρατηγικές για την προώθηση 
της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών που καλύπτει τη διδακτέα ύλη, τις 
διδακτικές µεθόδους την περαιτέρω κατάρτιση των διδασκόντων. Τις χώρες που 
δεν διαθέτουν τέτοια στρατηγική, οι περισσότερες εφαρµόζουν µεµονωµένα 
προγράµµατα και σχέδια όπως εταιρικές σχέσεις σχολείων και επιστηµονικών 
κέντρων.  

Επιπλέον, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προάγουν καινοτόµους τρόπους 
διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών, όπως η επαγωγική µάθηση, από την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και µετά. Οι περισσότερες επίσης συνιστούν τη 
συµµετοχή σπουδαστών σε συζητήσεις σχετικά µε περιβαλλοντικές ανησυχίες και 
την επίδειξη πρακτικών εφαρµογών των φυσικών επιστηµών στην καθηµερινή ζωή.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/488&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=el
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Ενώ αυτό είναι ενθαρρυντικό, σε καµία ευρωπαϊκή χώρα, δεν υφίστανται ειδικές 
εθνικές πολιτικές υποστήριξης των εκπαιδευοµένων µε χαµηλές επιδόσεις στις 
φυσικές επιστήµες. Αντ' αυτού, η υποστήριξη καλύπτεται από ένα γενικό πλαίσιο 
µέτρων για µαθητές µε µαθησιακές δυσχέρειες, ανεξάρτητα του αντικειµένου. Αυτά 
συµπεριλαµβάνουν διαφοροποιηµένη διδασκαλία, ατοµική διδασκαλία («ένας προς 
έναν»), µαθησιακή συνδροµή µεταξύ οµοτίµων, ατοµική καθοδήγηση και 
οµαδοποίηση σύµφωνα µε τις ικανότητες.  

∆ίκτυο Eurydice 
Οι µελέτες συγκεντρώθηκαν από το δίκτυο Eurydice και εστιάζουν σε 
µεταρρυθµίσεις της διδακτέας ύλης και των µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
Καλύπτουν την αντιµετώπιση των χαµηλών επιδόσεων, την αύξηση των κινήτρων 
µέσω της εστίασης π.χ. σε πρακτικές εφαρµογές και την εκπαίδευση των 
διδασκόντων. Εξετάζουν κάθε θέµα υπό το φως της ακαδηµαϊκής έρευνας, των 
πλέον πρόσφατων αποτελεσµάτων διεθνών ερευνών και µιας ενδελεχούς 
επισκόπησης των εθνικών πολιτικών και προγραµµάτων.  

http://eacea.ec.europa.eu/education/EurydiceΤο ∆ίκτυο Eurydice παρέχει 
πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα ευρωπαϊκά συστήµατα και τις πολιτικές 
για την εκπαίδευση. Αποτελείται από 37 εθνικές µονάδες που εδρεύουν και στις 33 
χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα της ΕΕ για τη διά βίου µάθηση (κράτη 
µέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία). Ο 
συντονισµός και η διαχείρισή του γίνεται από τον εκτελεστικό οργανισµό 
εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών µέσων και πολιτισµού της ΕΕ στις Βρυξέλλες που 
προσφέρει σειρά πόρων στο διαδίκτυο.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Οι πλήρεις εκθέσεις [στα αγγλικά: Mathematics Education in Europe; Common 
Challenges and National Policies και Science Education in Europe: National 
Policies, Practices and Research. Τυπωµένα αντίτυπα της µελέτης στα αγγλικά 
διατίθενται από τον ∆εκέµβριο 2011, ενώ στα γαλλικά και γερµανικά λίγο αργότερα.   

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και κατάρτιση 

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στοιχεία και αριθµοί 

Μαθηµατικά 

1. Ποσοστά 15άχρονων µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις στα µαθηµατικά, 
2009 

 
 
Πηγή: OΟΣΑ, βάση δεδοµένων PISA 2009 

Tο15% που αναφέρεται στο διάγραµµα αποτελεί το σηµείο αναφοράς και 
σύγκρισης της ΕΕ που θα πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το 2020. 

 

2. ∆εξιότητες και ικανότητες στη διδακτέα ύλη µαθηµατικών και/ή άλλα 
καθοδηγητικά έγγραφα για τα µαθηµατικά, στην πρωτοβάθµια και 
κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (ISCED 1 and 2), 2010/11 

  

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 
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3. Κατευθυντήριες γραµµές σε εθνικό επίπεδο για την αντιµετώπιση των 
χαµηλών επιδόσεων στα µαθηµατικά, σε επίπεδο πρωτοβάθµιας και 
κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 1 και 2), 2010/11  
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Φυσικές επιστήµες: 
 

1. Ποσοστά 15άχρονων µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις στις φυσικές 
επιστήµες 2009 

 
 
Πηγή: OΟΣΑ, βάση δεδοµένων PISA 2009 

Tο15% που αναφέρεται στο διάγραµµα αποτελεί το σηµείο αναφοράς και 
σύγκρισης της ΕΕ που θα πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το 2020. 
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2. Ύπαρξη εθνικών κέντρων φυσικών επιστηµών ή παροµοίων 
ιδρυµάτων που προάγουν την εκπαίδευση στις  φυσικές επιστήµες, 
2010/11 
 

 
 

3. Παροχή υποστήριξης σε µαθητές σχετικά µε θέµατα των φυσικών 
επιστηµών – πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
(ISCED 1 και 2), 2010/11 
 

 

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

Πηγή σχηµάτων: Eurydice. 

 

Αρµόδιοι υπάλληλοι: 
 Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58) 
 Dina Avraam  (+32 2 295 96 67) 
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