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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η επιλογή του θέµατος µιας έρευνας είναι ίσως το δυσκολότερο και 

αναµφίβολα ένα από τα πιο σηµαντικά στάδια της. Από την ορθή επιλογή του 

θέµατος και τη σε βάθος µελέτη των προηγούµενων σχετικών ερευνών εξαρτάται η 

αξία και η πορεία όλων των υπόλοιπων σταδίων. Η αναδίφηση στη βιβλιογραφία, η 

µελέτη των σχετικών πρωτογενών και δευτερογενών πηγών επιτρέπουν στον 

υποψήφιο ερευνητή να σχηµατίσει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, που θα του 

επιτρέψει να διαγνώσει τυχόν ερευνητικά κενά,  ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν 

µείνει αναπάντητα ή ακόµη ερωτήµατα που έχουν απαντηθεί, κατά τη γνώµη του, µε 

ανεπαρκή ή λανθασµένο τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, καλείται να δουλέψει σε 

νέες  περιοχές και να προσπαθήσει να καλύψει ερευνητικά κενά. Στη δεύτερη, 

επιχειρεί να αντικρούσει ήδη διατυπωµένα ερευνητικά συµπεράσµατα- πράγµα που, 

σίγουρα, απαιτεί οξυδέρκεια και αναπτυγµένη κριτική ικανότητα. Ωστόσο, όσον 

αφορά στις έρευνες για την εκπαίδευση, το θεωρητικό υπόβαθρο αποτελεί αναγκαία 

αλλά όχι επαρκή συνθήκη. Εξίσου απαραίτητη κρίνεται η προσωπική παρατήρηση, η 

γνώση των πραγµατικών συνθηκών που επικρατούν και διαµορφώνουν το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών,1 αφού στο χώρο αυτό θεωρία και πράξη 

βρίσκονται σε µια σχέση διαρκούς ανατροφοδότησης. 

  Στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας, η επιλογή του θέµατος 

υπαγορεύθηκε και από τους δύο παράγοντες που προαναφέρθηκαν: θεωρητικό 

ενδιαφέρον και ερεθίσµατα από την καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα. Για να 

γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, η έρευνα αφορµάται θεωρητικά από: α) την αντίληψη των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων ως εκπορευόµενων από κοινωνικοοικονοµικά αίτια, β) τη 

διαπίστωση του κοµβικού ρόλου που το ίδιο το σχολείο και οι µηχανισµοί του 

διαδραµατίζουν στη διαιώνιση των ανισοτήτων αυτών, κυρίως µέσω της 

νοµιµοποιητικής και επιλεκτικής  του λειτουργίας, γ) τη διερεύνηση του ρόλου που 

το δηµόσιο σχολείο θα µπορούσε να παίξει µε στόχο την αντιστάθµιση άνισων 

αφετηριών που οδηγούν σε σχολική αποτυχία ή µειωµένη σχολική επίδοση. Από την 

άλλη πλευρά, η καθηµερινή µου επαφή µε τη σχολική πραγµατικότητα της Μέσης 

Εκπαίδευσης µε έκανε να δω την απεικόνιση αυτών των προβληµατισµών σε 

                                                 
1Βλ.  J. D. Nisbet- N. J. Entwistle, Μέθοδοι για εκπαιδευτικές έρευνες, Μετάφραση-Έκδοση 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Λευκωσία 1978, σ. 18 (το πρωτότυπο: J. D. Nisbet- N. J. 
Entwistle, Educational Research Methods, London: Uniersity of London Press Ltd, 1974 (third 
impression). Copyright 1970.  
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ζωντανό φόντο. Η καθηµερινή πραγµατικότητα  επιβεβαιώνει τη θεωρία και 

ταυτόχρονα της βάζει νέα ερωτήµατα. Πράγµατι, ο αριθµός  µαθητών που έχει φτάσει 

ακόµα και στις τάξεις του Λυκείου κουβαλώντας βασικότατες ελλείψεις, που 

ουσιαστικά δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράµµατος, είναι µεγάλος. Πράγµατι, η πρόχειρη καθηµερινή στατιστική, που 

βεβαίως δε διεκδικεί δάφνες επιστηµονικές, συνδέει το φαινόµενο αυτό µε την 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας αλλά και µε τον τρόπο που το 

σχολείο χειρίζεται το θέµα. Τα γλωσσικά µαθήµατα, τα οποία και διδάσκω, 

αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα: η συσσώρευση ελλείψεων κάνει 

το βίο των µαθητών  αβίωτο και οδηγεί σε τεράστια ποσοστά αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις στο µάθηµα της Έκθεσης. Επίσης, είναι πλέον γνωστό ότι οι 

έφηβοι που εµφανίζουν παραβατική συµπεριφορά στα πλαίσια του σχολείου ανήκουν 

κατά κανόνα στα χαµηλά κοινωνικο - οικονοµικά στρώµατα. 2 

 Το ότι οι µαθητές της ίδιας ηλικίας δεν είναι εξίσου προετοιµασµένοι για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος και να αφοµοιώσουν 

τις γνώσεις που αυτό περιλαµβάνει µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα και κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες, αυτό είναι οφθαλµοφανές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η ίδια η 

αίθουσα διδασκαλίας, όπου συναντιέται ένα τόσο ανοµοιογενές σύνολο µαθητών για 

να παρακολουθήσει το «ίδιο» µάθηµα,  αποτελεί το χώρο όπου εκδηλώνονται τα 

συµπτώµατα του φαινοµένου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι να δούµε πώς 

ο σχολικός µηχανισµός χειρίζεται αυτή τη διαφορετικότητα. Εφαρµόζει ή όχι µια 

διαφοροποιηµένη παιδαγωγική ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών;  Ταυτόχρονα 

µε αυτό το ερώτηµα, ανακύπτει κι ένα δεύτερο: «γιατί  ο θεσµός του φροντιστηρίου 

παραµένει τόσο ανθηρός και τελικά αποδεικνύεται «παντός καιρού» επιβιώνοντας 

όλων των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων»; 3 Τα παραπάνω ερωτήµατα µας οδηγούν 

να στρέψουµε την προσοχή µας στις σχετικές κρατικές προσπάθειες που 

ανελήφθησαν από τη δεκαετία του ’80 κι εξής και κυρίως στην πιο πρόσφατη, τα 

προγράµµατα Ενισχυτικής διδασκαλίας (για το Γυµνάσιο) και Πρόσθετης ∆ιδακτικής 

Στήριξης (για το Λύκειο).  Στη συνέχεια, αποφασίστηκε ο περιορισµός του θέµατος 

µόνο στα προγράµµατα Π∆Σ- ένας περιορισµός που οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: 
                                                 
2 Βλ. Γ. Γαλάνης, «Παραβατικότητα ανηλίκων και σχολική επίδοση», στο Επιστηµονική Επετηρίδα του 
ΠΤ∆Ε Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 1990, Νο 3, σς. 65-120. Επίσης, Χ. Κάτσικας, «Ποιος 
ευθύνεται για τις παραβάσεις των µαθητών», εφ. Τα Νέα,  3/10/1994, σς. 30-31  
3 Περίπου 250.000 µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων και 50.000 απόφοιτοι πηγαίνουν σε φροντιστήριο 
και οι ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες για φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπολογίζονται 
σε 160 δις ετησίως (πηγή: ΕΣΥΕ, Αθήνα, Οκτώβριος 1999)  
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α) συχνά η προσπάθεια να καλυφθεί ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο στερεί από την 

έρευνα τη δυνατότητα να εµβαθύνει και β) τα προγράµµατα Π∆Σ παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά µε το πρόβληµα που µας απασχολεί εδώ, καθώς 

αφορούν όχι µόνο την κάλυψη µαθησιακών κενών αλλά και την προετοιµασία του 

µαθητή για τη δοκιµασία των Πανελληνίων εξετάσεων. Στοχεύουν, δηλαδή, σε ένα 

κοινό που αποτελούσε  και αποτελεί  την παραδοσιακή «πελατεία» των 

φροντιστηρίων.  

 Μετά την επιλογή του θέµατος, θα πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος 

προσέγγισής του – τα µεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.  Βεβαίως, η 

επιλογή των µεθοδολογικών εργαλείων είναι απόρροια αποδοχής ενός παραδείγµατος 

– µε την έννοια της θεωρίας, της µεθοδολογικής κατεύθυνσης – προτύπου. 4 ∆ύο 

είναι τα κύρια παραδείγµατα που αντιπαρατέθηκαν κατά καιρούς στο πεδίο της 

επιστηµολογικής διαµάχης: το «ιστορικό –ερµηνευτικό» και το «εµπειρικό- 

αναλυτικό».  

 Η ερµηνευτική µέθοδος έλκει τις ρίζες της ήδη από την κλασική εποχή, όταν 

η µετάβαση από το µύθο στο λόγο δηµιούργησε την ανάγκη ερµηνείας αυτού που στο 

µύθο φαινόταν αυτονόητο. 5 Ο ίδιος ο Πλάτων τοποθετεί την ερµηνευτική δίπλα στη 

µαντική σαν µια τέχνη που αναφέρεται στο λεγόµενο και εικάζει την αλήθεια. Ήδη, 

λοιπόν, από την κλασική αρχαιότητα έχουµε µια πρώτη διαγραφή της περιοχής που 

θα απασχολήσει αργότερα την ερµηνευτική ως «κίνησης από το αισθητό –σηµείο 

προς το νοητό- σηµαινόµενο και της σχέσης ανάµεσα σε αυτά». 6Αργότερα, κατά τα 

Αλεξανδρινά χρόνια, η στροφή προς τη µελέτη των κλασικών συγγραφέων ανάγει 

την ερµηνευτική σε κύρια µέθοδο κατανόησης των κειµένων. Αντίστοιχα, κατά τα 

πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι δύο σχολές που άνθισαν (σχολή της Αλεξάνδρειας και 

σχολή της Αντιόχειας) εφαρµόζουν την ερµηνευτική µέθοδο για την ερµηνεία των 

Γραφών. Στα νεότερα χρόνια, η ερµηνευτική συστηµατοποιείται και  αναπτύσσεται 

προς µια καθολικότερη λειτουργία κυρίως µέσα από το έργο των Schleiermacher και 

Dilthey.   Ο πρώτος, σε µια οµιλία του, το 1829, τόνισε το πρόβληµα της κατανόησης 

                                                 
4 Ο όρος παράδειγµα χρησιµοποιείται µε το περιεχόµενο που του έδωσε ο εισηγητής του Thomas S. 
Kuhn στο θεµελιώδες έργο του Η δοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων (1962) αλλά και σύµφωνα 
µε την εξέλιξη των ιδεών του ίδιου του Κuhn, όπως αυτή εκφράστηκε σε µεταγενέστερα έργα του 
ίδιου. Βλ. σχετικά µε την εξέλιξη αυτή την εισαγωγή του Β. Κάλφα στην ελληνική έκδοση της ∆οµής:  
Th. Kuhn, ∆οµή των επιστηµονικών επαναστάσεων, ελλην. Μετάφραση Γεωργακόπουλου- Κάλφα, εκδ. 
Σύγχρονα Θέµατα, Θεσσαλονίκη 1981, σς. 9-36     
5 Βλ. Κ. Π. Μηχαηλίδη, Εισαγωγή στην Ερµηνευτική. Μια διαγραφή του ερµηνευτικού λόγου, Λευκωσία 
1984, σ. 8  
6 Κ. Π. Μηχαηλίδης, ό.π., σ. 9  
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και επισήµανε την ανάγκη καθιέρωσης της ερµηνευτικής ως βασικής επιστήµης, που 

θα χρησιµοποιείται παντού όπου προκύπτει η ανάγκη καθορισµού του νοήµατος. 7Σε 

αντίθεση µε τον Schleiermacher, ο οποίος επιδίωκε τη δηµιουργία µιας γενικής 

επιστήµης, ο Γερµανός φιλόσοφος και θεολόγος Dilthey βλέπει την ερµηνευτική σαν 

µέθοδο κατανόησης γραπτών κειµένων, τα  οποία αποτελούν και τον καθρέφτη του 

εσωτερικού κόσµου του ανθρώπου. 8Ας µην επεκταθούµε περισσότερο στα περί 

ερµηνευτικής.  Αρκεί εδώ να πούµε ότι στα χρόνια που ακολούθησαν η ερµηνευτική 

επεκτάθηκε και χρησιµοποιήθηκε σε πολλές επιστήµες – µία εκ των οποίων η 

Παιδαγωγική. Μάλιστα, παρέµεινε η αποκλειστική σχεδόν µέθοδος της 

Παιδαγωγικής καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και το πρώτο µισό του 20ου . 9  

 Με την εµφάνιση όµως του Λογικού Θετικισµού/ Εµπειρισµού10 η 

επιστηµονικότητα της ερµηνευτικής µεθόδου αρχίζει να αµφισβητείται. Οι επικρίσεις 

που δέχτηκε η µέθοδος προέρχονταν από τη βασική θέση των εµπειριστών, ότι 

δηλαδή η αναζήτηση της αλήθειας µπορεί να είναι γόνιµη µόνο όταν στηρίζεται σε 

µετρήσιµα, εµπειρικά δεδοµένα που επιτρέπουν και την άµεση επαλήθευση 

οποιασδήποτε θεωρίας. Επίσης, βασική αδυναµία της ερµηνευτικής, σύµφωνα πάντα 

µε τους επικριτές της, είναι ότι στηρίζεται στην προσπάθεια ταύτισης του ερµηνευτή 

– υποκειµένου µε τον δηµιουργό ή το ερµηνευόµενο κείµενο  –αντικείµενο. Αυτή   η 

ερµηνευτική συνάντηση του ερµηνευτή µε το έργο και τον παραγωγό του (σύντηξη 

οριζόντων11) οδηγεί σε διαστρέβλωση της αλήθειας και  εξαγωγή προσωπικών –

υποκειµενικών συµπερασµάτων, που δε µπορούν να έχουν αξιώσεις αλήθειας. Η 

εύρεση της αλήθειας απαιτεί αποστασιοποίηση του υποκειµένου από το αντικείµενο.  

 Οι απόψεις των εµπειριστών, αν και κυριαρχούν για κάποιο διάστηµα 

(δεκαετίες 1940-1960), αρχίζουν να αµφισβητούνται κι αυτές µε τη σειρά τους. Η 

βασική επίκριση κατά της θετικιστικής εικόνας της επιστήµης είναι ότι είναι 

διαστρεβλωτική, αφού περιορίζει το ρόλο του επιστήµονα στην εµπειρική 

προσέγγιση ενός µόνο, µικρού µέρους της πραγµατικότητας αφαιρώντας του τη 

δυνατότητα να το εντάξει στο ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκει και να ερµηνεύσει 

τις  σχέσεις που το συνδέουν µαζί του. «Με την έννοια αυτή η πραγµατικότητα 

                                                 
7 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη (στ’ έκδοση), Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 
2000, σ. 102.  
8 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, ό.π., σς. 102-103  
9 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, ό.π., σ. 107  
10 Για τις ρίζες αυτού του φιλοσοφικού ρεύµατος βλ. Β. Κάλφα, ό.π., σς. 11-19.  
11 Κ. Π. Μηχαηλίδης, ό.π., σ. 31  
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ακρωτηριάζεται και χάνει τη λειτουργική της σχέση µε το γενικό όλο στο οποίο και 

λειτουργικά ανήκει». 12  

 Θα µπορούσε, λοιπόν, να πει κανείς ότι σε πρώτη ανάγνωση τα δύο 

µεθοδολογικά παραδείγµατα βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µεταξύ τους. Στην 

πραγµατικότητα, όµως, το ένα  µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς το 

άλλο - τάση που επικρατεί στη διεθνή παιδαγωγική έρευνα εδώ και κάποια χρόνια. 

Όπως είδαµε, η αναλυτική εµπειρική έρευνα ασχολείται µε συγκεκριµένους τοµείς 

της παιδαγωγικής πραγµατικότητας, θέλοντας να τους περιγράψει ή να δώσει 

επιστηµονικές εξηγήσεις των παρατηρούµενων φαινοµένων βάσει στατιστικής 

επεξεργασίας των δεδοµένων που συλλέγει. Στο σηµείο αυτό έρχεται η συνθετική – 

ερµηνευτική διαδικασία να εντάξει τα δεδοµένα,  που η εµπειρική προσέγγιση έφερε 

στο φως, σε ευρύτερες ενότητες και να προσδιορίσει τους παράγοντες που τα 

διασυνδέουν µε τα υπόλοιπα µέλη του αντίστοιχου συστήµατος(ερµηνεία των 

εµπειρικών ευρηµάτων).13  Αλλά η ερµηνευτική προτάσσεται και της εµπειρικής 

διερεύνησης καθώς συµβάλλει στη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, µέσω της 

κριτικής ανάλυσης της σχετικής βιβλιογραφίας και της ερµηνείας της θεωρίας. 14 

 Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η συµπληρωµατική συνεργασία 

ερµηνευτικής και εµπειρικών µεθόδων έρευνας εξασφαλίζει  τη σφαιρικότερη 

προσέγγιση του ερευνώµενου αντικειµένου. Σε αυτή τη βάση είναι δοµηµένη και η 

παρούσα εργασία.  

 Αντικείµενο της µελέτης µας είναι ένα συγκεκριµένο («επιµέρους») µέτρο 

κατά της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση: τα προγράµµατα Πρόσθετης 

∆ιδακτικής Στήριξης στο Λύκειο. Η εργασία θα χωριστεί σε τρία βασικά στάδια:  

Α) Στο πρώτο θα προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε το γενικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο εντάσσεται το συγκεκριµένο µέτρο: η έννοια των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, 

οι τρόποι παρέµβασης του κράτους για την αντιµετώπισή τους διεθνώς, οι αντίστοιχες 

παρεµβάσεις στην Ελλάδα. Η κατανόηση αυτή θα βασιστεί στην κριτική µελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας.  

Β) Στο δεύτερο µέρος της εργασίας θα προσπαθήσουµε να επιµερίσουµε το 

ερευνητικό µας αντικείµενο και να προσεγγίσουµε τους επιµέρους τοµείς που θα το 

                                                 
12 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Έλληνες δάσκαλοι: εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα 1992, σ. 10  
13 Βλ. Π.∆. Ξωχέλλη, Θεµελιώδη προβλήµατα της Παιδαγωγικής Επιστήµης,  5η  βελτιωµένη έκδοση, 
εκδ. οίκος αδερφών Κυριακίδη,  Θεσσαλονίκη 1995, σ. 19  
14 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην …., σ. 109  
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φωτίσουν, µέσω της συλλογής εµπειρικών στοιχείων από τους µαθητές που φοιτούν 

στα προγράµµατα της Π∆Σ. 

Γ) Στο τρίτο µέρος θα επιχειρηθεί η ερµηνευτική ανασύνθεση των στοιχείων που θα 

φέρει η εµπειρική προσέγγιση και η διασύνδεση των πορισµάτων αυτών µε το 

ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ανήκουν.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο διακρίνουµε τα εξής µέρη:  

 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας: στο µέρος αυτό γίνεται  

- επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στους βασικούς θεωρητικούς 

άξονες που σχετίζονται µε το θέµα και  

- εννοιολογική οριοθέτηση βασικών εννοιών.  

 Η ελληνική περίπτωση: επιχειρείται να καταδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι 

διεθνείς θεωρίες περί αντισταθµιστικής αγωγής «περνούν» στον ελληνικό 

χώρο.  Η επιρροή αυτή διερευνάται κυρίως  σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πολιτικής (πρωτοβουλίες εκπαιδευτικής πολιτικής που ανάγονται στις διεθνείς 

θεωρίες περί αντισταθµιστικής αγωγής). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 

µεταρρύθµιση του 1964 ως προσπάθεια εγκαθίδρυσης της πολιτικής του 

Κράτους Πρόνοιας στο χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται µνεία στις 

προσπάθειες αντισταθµιστικής αγωγής στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης 

κατά τη δεκαετία του ‘ 80 (Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα 

κ.τ.λ.) 

 Τα προγράµµατα Π∆Σ: εντάσσεται ο συγκεκριµένος θεσµός στον ευρύτερο 

σχεδιασµό του ΥΠΠΕΠΘ για την περίοδο 2000-2006 και περιγράφεται ο 

οργανωτικός σκελετός του εγχειρήµατος.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας διακρίνουµε τα εξής υποκεφάλαια:  

 Τα ερευνητικά ερωτήµατα: διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα και 

διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις.  

 Περιγράφεται ο τόπος και ο χρόνος συλλογής των δεδοµένων, το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε καθώς και η σύνθεση του δείγµατος.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται στατιστική ανάλυση των δεδοµένων και απάντηση των 

ερευνητικών ερωτηµάτων που τέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται ανασύνθεση κι ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων που έδωσε η στατιστική ανάλυση.  
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 Η εισαγωγή αυτής της εργασίας δε θα µπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωµένη 

αν δεν περιλάβει ειλικρινείς ευχαριστίες προς τους ανθρώπους που βοήθησαν ώστε 

να έρθει εις πέρας. Ο Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, ως επόπτης της µεταπτυχιακής µου εργασίας έπαιξε ρόλο σηµαντικότατο 

προσφέροντας όχι µόνο γνωστική καθοδήγηση αλλά και πολύτιµη ψυχική στήριξη, 

όσες φορές κι αν χρειάστηκε (και ήταν πολλές και δύσκολες….). Ένα ευχαριστώ 

είναι πολύ λίγο……….Ο κ. Α. Χουρδάκης, Kαθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης,  και η κ. Ε. Νικολουδάκη, 

Επίκουρη καθηγήτρια στο ίδιο τµήµα,  ως µέλη της τριµελούς επιτροπής, διέθεσαν 

αρκετό από το χρόνο τους διαβάζοντας το κείµενο της εργασίας και κάνοντας τις 

πολύτιµες επισηµάνσεις τους. Τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Τέλος, ο κ. Β. 

∆αφέρµος, λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής, στο τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε βοήθησε πολύ στο κοµµάτι της στατιστικής ανάλυσης 

των δεδοµένων της έρευνας – τον ευχαριστώ πολύ, επίσης.   
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1 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ 

- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Όπως είδαµε στην εισαγωγή, η ιδέα της  αντισταθµιστικής αγωγής προέκυψε από 

τη διαπίστωση της στενής σχέσης που συνδέει τη σχολική επιτυχία/ αποτυχία  µε 

κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες. Η ερευνητική τεκµηρίωση αυτής της σχέσης 

είναι κυρίως αποτέλεσµα του έντονου ενδιαφέροντος για τα εκπαιδευτικά πράγµατα 

που παρατηρείται µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Η «εκπαιδευτική έκρηξη», που 

χαρακτηρίζει τις δύο επόµενες δεκαετίες, γεννά ερευνητικά πορίσµατα, που ανοίγουν 

νέους δρόµους για τους µελετητές της εκπαίδευσης. Επισκοπώντας τη σχετική 

βιβλιογραφία, θα προσπαθήσουµε να παρακολουθήσουµε τα εξής:  

α) την  ιστορική εξέλιξη της ιδέας της εκπαιδευτικής ισότητας  

β) τις διαφορετικές ερµηνείες του όρου ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση 

γ)  το βαθµό στον οποίο οι παραπάνω ερµηνείες επηρεάζουν την ελληνική 

εκπαιδευτική πολιτική  

Θα πρέπει, βεβαίως, να διευκρινιστεί ότι η βιβλιογραφική προσέγγιση, που 

επιχειρείται εδώ, δεν έχει σε καµιά περίπτωση χαρακτήρα πλήρους βιβλιογραφικής 

ενηµέρωσης ή παρουσίασης όλων των σχετικών ερευνών. Σκοπός της είναι να φανεί 

η πορεία της διεθνούς επιστηµονικής σκέψης και η επιρροή της στα ελληνικά 

εκπαιδευτικά πράγµατα.   
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1.1. Η κοινωνιολογική εκπαιδευτική έρευνα  

 Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, 

κυρίως από το 1960 κι εξής. «Ως κλάδος της Κοινωνιολογίας εφαρµόζει θεωρητικά 

πλαίσια και µεθόδους της Κοινωνιολογίας στην περιγραφή κι εξήγηση των 

φαινοµένων της αγωγής και της µάθησης, τα οποία αποτελούν συγχρόνως κι 

αντικείµενο της Παιδαγωγικής Επιστήµης». 15 Πρόκειται για έναν σαφώς 

διεπιστηµονικό κλάδο, οι ιδιαιτερότητες του οποίου διαµορφώνονται από την 

ιστορική εξέλιξη των επιστηµών από τις οποίες προήλθε. «Ο κλάδος διαµορφώνεται 

µε βάση ένα ιδιαίτερο και, ίσως, µοναδικό χαρακτηριστικό στο χώρο των επιστηµών 

του Ανθρώπου και της Κοινωνίας, που εκφράζεται από την έντονη και διαρκή σχέση 

των θεωρητικών και µεθοδολογικών προβληµατισµών µε τις γενικότερες θεωρήσεις 

για το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και µε τις ειδικότερες εµπειρίες- αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής».16  Με τον τρόπο αυτό, η 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα θεωρητικής ανάλυσης των 

κοινωνικών προϋποθέσεων και συνεπειών της εκπαίδευσης. 17 Με άλλα λόγια, µας 

επιτρέπει να δούµε τις επιδράσεις που ασκούν οι παράγοντες του κοινωνικού 

συστήµατος πάνω στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους 

το εκπαιδευτικό σύστηµα συµβάλλει στη διατήρηση του κοινωνικού συστήµατος. 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εισαγωγής µιας διαφορετικής θεώρησης σε σχέση µε τα 

ψυχολογικά µοντέλα ερµηνείας της ανθρώπινης συµπεριφοράς, που επικρατούσαν 

προηγουµένως. Η Ψυχολογία επιχειρεί να ερµηνεύσει την ανθρώπινη συµπεριφορά 

µέσω ατοµικών, ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Αντιθέτως, η Κοινωνιολογία βλέπει 

την ανθρώπινη συµπεριφορά ως κοινωνικό φαινόµενο, ως αποτέλεσµα της θέσης του 

ατόµου στην κοινωνική ιεραρχία και της περιρέουσας ατµόσφαιρας που 

σηµατοδοτείται από αυτή τη θέση.  Σύµφωνα µε τη διατύπωση του Εmile Durkheim: 

«…..η κοινωνία δεν είναι ένα απλό άθροισµα ατόµων, αλλά το σύστηµα που 

διαµορφώνεται από τη συνένωσή τους αντιπροσωπεύει µια συγκεκριµένη 

πραγµατικότητα, που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά». 18 

                                                 
15 Βλ. Μ. Κελπανίδη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες και πραγµατικότητα, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2002, σ. 43  
16 Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη, Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. Κοινωνιολογική 
ανάλυση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999, σ. 305  
17 Βλ. Μ. Κελπανίδη, ό.π., σελ. 44-45   
18 Βλ. E. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου, Αθήνα 1978, σ. 191   
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 Στο ζήτηµα που µας αφορά εδώ, η θέαση της ανθρώπινης συµπεριφοράς ως 

κοινωνικού γεγονότος κι όχι ως αποτέλεσµα ατοµικών χαρακτηριστικών, επέτρεψε 

στους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, να συνειδητοποιήσουν τη µαζικότητα του 

φαινοµένου της σχολικής αποτυχίας (ή µειωµένης επίδοσης) και να δουν τη 

διασύνδεση του φαινοµένου µε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η διαπίστωση αυτή 

ανάγεται, όπως είπαµε, στη δεκαετία του ’60.  Ήταν τότε που τεκµηριώθηκε 

ερευνητικά η άποψη ότι η σχολική επίδοση διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε την 

κοινωνικοοινοµική προέλευση. Η ερευνητική αυτή κατάκτηση « παρουσιάζει το 

πλεονέκτηµα ότι εισάγει για πρώτη φορά κοινωνικούς παράγοντες για την ερµηνεία 

του σχολικού γίγνεσθαι των παιδιών που η ψυχολογία σαν επιστήµη δεν µπορούσε 

πια να ερµηνεύσει». 19 

1.2. Το αίτηµα της «ισότητας ευκαιριών» στην εκπαίδευση – ιστορική 

εξέλιξη 

Η έννοια της ισότητας στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες αποκτά νόηµα από τη 

στιγµή της επίσηµης θεσµοθέτησης του εκπαιδευτικού συστήµατος, από τη στιγµή 

δηλαδή που η εκβιοµηχάνιση των σύγχρονων κοινωνιών δηµιούργησε την ανάγκη 

της µαζικής ένταξης νέων µελών στην παραγωγική διαδικασία. Στις προβιοµηχανικές 

κοινωνίες, η λειτουργία της οικογένειας ως «κλειστού οικονοµικού κυκλώµατος» 

(αυτάρκεις µονάδες παραγωγής και κατανάλωσης) και η ταύτιση του χώρου 

κατοικίας µε το χώρο εργασίας έδινε στην οικογένεια το ρόλο του αποκλειστικού 

φορέα κοινωνικοποίησης των νέων µελών και παροχής των απαραίτητων προσόντων 

για τη συνέχιση των παραδοσιακών τους ρόλων. 20Ωστόσο, η Βιοµηχανική 

επανάσταση άλλαξε άρδην τα κοινωνικά δεδοµένα, και µαζί µε αυτά το ρόλο της 

οικογένειας. Η οργάνωση της παραγωγής δε συντελείται πια γύρω από τον οίκο, αλλά 

γύρω από τις βιοµηχανικές µονάδες. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται γεωγραφική 

κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, που µε τον τρόπο αυτό αποµακρύνεται από 

την οικογενειακή εστία – γεγονός που οδηγεί στη διάσπαση της παραδοσιακής 

εκτεταµένης οικογένειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια υφίσταται έντονη 

«λειτουργική απώλεια», καθώς µεγάλο µέρος των αρµοδιοτήτων που µέχρι πρότινος 

ανήκαν σε αυτήν τώρα µετατίθενται αλλού- κυρίως στο κράτος, που πλέον 

                                                 
19 Βλ. Λ. Γώγου, «Η αντίληψη του κοινωνικοοικονοµικού µειονεκτήµατος»,  περ. Νέα Παιδεία, Αθήνα 
3/1989, σς.  48-56  
20 Βλ. σχετικά µε το ρόλο της οικογένειας στις προβιοµηχανικές κοινωνίες: Ι. Ε. Πυργιωτάκη, 
Εισαγωγή στην ……., σς. 168-172  
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αναλαµβάνει την εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού 

δυναµικού.  21 Υπό αυτές τις συνθήκες δηµιουργούνται για τα νέα µέλη προϋποθέσεις 

επαγγελµατικής – κοινωνικής κινητικότητας, που πριν ήταν ανύπαρκτες. Με βάση 

αυτές τις αλλαγές της κοινωνικής δοµής και τη γρήγορη ανάπτυξη της καπιταλιστικής 

οικονοµίας προέκυψε το ιεραρχηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα της Ευρώπης. 

Ας δούµε τώρα πώς προκύπτει το αίτηµα για την ισότητα ευκαιριών στην 

εκπαίδευση.  Ήδη από την εποχή της Γαλλικής επανάστασης η ισότητα ευκαιριών 

στην εκπαίδευση θεωρήθηκε ως σηµαντικός παράγοντας εξίσωσης των ευκαιριών 

στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Ο Rousseau στο Κοινωνικό του Συµβόλαιο  

υποστήριζε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι, µε τα ίδια δικαιώµατα και η παραδοχή 

αυτή θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της νοµοθεσίας. Παράλληλα, δέχεται την 

ύπαρξη φυσικών διαφορών στους ανθρώπους. Αυτές οι φυσικές διαφορές, όµως, δε 

διασαλεύουν την κοινωνική ισορροπία και την έννοια της κοινωνικής ισότητας, 

εφόσον η κοινωνία βραβεύει και προωθεί τα µέλη της σύµφωνα µε τις ικανότητές και 

τις κλίσεις τους και όχι σύµφωνα µε την κοινωνική τους καταγωγή. Η αντίληψη αυτή, 

που εκφράζει την αστική άποψη για την ισότητα, βάζει τα θεµέλια για την προώθηση 

της φυσικής αριστοκρατίας (αριστοκρατίας του ταλέντου και των ικανοτήτων) που 

έρχεται να αντικαταστήσει την αριστοκρατία του πλούτου και της καταγωγής. 
22Προκύπτει έτσι µια selectio ingeniorum  που βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

επίδοση και οι δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης  δεν είναι κατανεµηµένα ανάλογα µε 

την κοινωνική καταγωγή. Ορίζεται ως υποχρέωση του εκπαιδευτικού συστήµατος η 

«αξιοκρατική επιλογή» των ικανών και η προώθησή τους. Οι φτωχοί θα 

υποστηρίζονταν µε αντίστοιχα οικονοµικά βοηθήµατα έτσι ώστε µέσα από την 

ισότητα ευκαιριών και την ανταγωνιστική λειτουργία του συστήµατος να προκύψουν 

εκείνοι που εν συνεχεία θα στελεχώσουν τις ανώτατες επιστηµονικές και διοικητικές 

θέσεις.  

Σηµαντικό σταθµό του προβληµατισµού περί της ισότητας ευκαιριών στην 

εκπαίδευση αποτελεί  η πρόταση φιλελευθέρων και σοσιαλιστών της Ευρώπης για 

την ενιαιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, έτσι ώστε τα παιδιά όλων των 

κοινωνικών τάξεων να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα ίδια µαθήµατα 

υπό τις ίδιες συνθήκες. Η έννοια της ισότητας ευκαιριών θεωρήθηκε ταυτόσηµη µε τη 

                                                 
21 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, όγδοη έκδοση, εκδόσεις 
Γρηγόρη, Αθήνα 2000, σ. 42    
22 Γ. Κοντογιαννοπούλου –Πολυδωρίδη, ό.π., σ. 27-28  



 17

δυνατότητα παρακολούθησης κοινού προγράµµατος µαθηµάτων. Η εκπαιδευτική 

πολιτική έθεσε ως κύριο στόχο της την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 

τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την ίση και χωρίς οικονοµικά εµπόδια πρόσβαση όλων 

των παιδιών στο αγαθό της εκπαίδευσης. Από ‘κει και πέρα ο βαθµός αξιοποίησης 

αυτής της δυνατότητας θεωρήθηκε αποτέλεσµα ατοµικής ικανότητας και θέλησης.  

 Μετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα της 

εκπαίδευσης µπαίνει σε νέα τροχιά. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 η 

Σοβιετική Ένωση κι άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρουσίαζαν µια 

ασυνήθιστη τάση για εξάπλωση των εκπαιδευτικών θεσµών και κυρίως της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 23 Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται  σε µεγάλο βαθµό  από τη 

«µάχη παραγωγής» ανάµεσα σε Ανατολή και ∆ύση – µια µάχη που εκφράζεται 

κυρίως µέσω  των εκπροσώπων των δύο αυτών κόσµων: ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. Το γνωστό 

Σπούτνικ-σοκ προκάλεσε µετά το 1958 έντονο προβληµατισµό και κινητοποίηση 

στην αµερικανική κοινωνία. Αποτέλεσµα του σχετικού προβληµατισµού είναι µια 

προσπάθεια αναζήτησης όλων εκείνων των παραγόντων που εν τέλει συνθέτουν αυτό 

που ονοµάζουµε οικονοµική ανάπτυξη. Η αναζήτηση οδήγησε στη διατύπωση µιας 

θεωρίας που εν πολλοίς  συνέδεε την οικονοµική ανάπτυξη µε την εκπαίδευση.  

Πρόκειται για τη θεωρία του «ανθρωπίνου κεφαλαίου», σύµφωνα µε την οποία η 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας πέρα από τις παραδοσιακές πηγές πλούτου (εύφορο 

έδαφος και υπέδαφος) στηρίζεται και σε µια άλλη πηγή, πολύ πιο σηµαντική: το 

ανθρώπινο δυναµικό της. 24 Βεβαίως, για να είµαστε δίκαιοι, θα πρέπει  εδώ να 

αναφέρουµε ότι οι βάσεις αυτής της θεωρίας είχαν τεθεί ήδη από το 1926 µε τη 

διδακτορική διατριβή ενός Έλληνα οικονοµολόγου, του Ξ. Ζολώτα, ο οποίος τόνισε 

την τεράστια σηµασία της τεχνικής  εκπαίδευσης του πληθυσµού, χωρίς την οποία δε 

θα µπορούσε να συντελεστεί η διαδικασία ανάπτυξης κι εκσυγχρονισµού της χώρας. 
25  

                                                 
23 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, «Η ελληνική εκπαιδευτική κρίση : µύθοι και πραγµατικότητες», στο Παγκόσµια 
κρίση στην εκπαίδευση : µύθος ή πραγµατικότητα, επιµ. Ι. Ε. Πυργιωτάκης – Ι. Ν. Κανάκης, εκδ. 
Γρηγόρη, Αθήνα 1992   
24 Για αναλυτικότερη παρουσίαση της θεωρίας βλ. Α. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. 
Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο., εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1985, σ. 23-37. 
Επίσης,Τheodore W. Schultz, “ Investment in human capital”, American Economic Review 51, 
Μάρτιος 1961, σ. 1-17  
25 Βλ. Ι. Ε. Πυργιωτάκη, «Κράτος Πρόνοιας και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα»,  στο 
Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι αδιάλλακτες συγκρούσεις, εκδ. 
Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2001, σς. 96-98   
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 Χρειάστηκε, λοιπόν, να συµπέσουν πολλοί παράγοντες για να προκληθεί η 

λεγόµενη «εκπαιδευτική έκρηξη» που χαρακτηρίζει τις δεκαετίες ’50 –’60 :  η µεγάλη 

αύξηση της ζήτησης για εκπαίδευση, η διάδοση της αξίας της ισότητας µε την 

παράλληλη απειλή της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και η όξυνση των κοινωνικών 

αντιθέσεων από την αυξηµένη κοινωνική δυσαρέσκεια πολυάριθµων κοινωνικών 

στρωµάτων. Τα παραπάνω προκαλούν έναν εκπαιδευτικό οργασµό µε κύρια επιδίωξη 

την αναζήτηση των πιθανών λόγων που µπορεί να εµποδίζουν ορισµένα άτοµα ή 

κοµµάτια του πληθυσµού να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Ο τελικός στόχος 

ήταν ο εντοπισµός και η εξάλειψη των αντικειµενικών εµποδίων που θέτουν 

φραγµούς στη µόρφωση των ατόµων και, µε τον τρόπο αυτό, παρεµποδίζουν την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων προς όφελος της οικονοµικής ανάπτυξης. Με 

άλλα λόγια, η δεκαετία του 1960 σηµατοδοτείται από την προσπάθεια επίτευξης 

“ισότητας  εκπαιδευτικών ευκαιριών”.   Βασικό σταθµό σε αυτό τον ερευνητικό 

οργασµό αποτελεί η περίφηµη Έκθεση Κόουλµαν, µια από τις πιο πολυσυζητηµένες 

έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται για µελέτη οµάδας ερευνητών µε 

επικεφαλής τον Τζέιµς Κόουλµαν, που φέρει τον τίτλο Ισότητα των Εκπαιδευτικών  

Ευκαιριών.  ∆ιενεργήθηκε κατόπιν εντολής της αµερικανικής κυβέρνησης και 

χρηµατοδοτήθηκε από αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, το 1964 το αµερικανικό Κογκρέσο 

ψήφισε το νόµο περί ∆ικαιωµάτων του Πολίτη (Civil Rights Act) , µε τον οποίο 

κατοχυρώνονταν νοµικά τα ίσα δικαιώµατα µεταξύ όλων των πολιτών ανεξαρτήτως 

φυλής, θρησκείας, χρώµατος κ.τ.λ. Το άρθρο 402 του νόµου αυτού κατοχυρώνει και 

το δικαίωµα ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.  Σε αυτή τη λογική, αλλά και κάτω από 

την πίεση των έντονων φυλετικών συγκρούσεων που παρατηρούνται στη χώρα κατά 

τη δεκαετία αυτή,  οι αρµόδιοι αναθέτουν στην ερευνητική οµάδα του Κόουλµαν τη 

διενέργεια έρευνας µε σκοπό τον εντοπισµό παραγόντων εκπαιδευτικής ανισότητας 

στα δηµόσια σχολεία της χώρας.  

 Η σηµασία της έρευνας αυτής υπήρξε τεράστια για έναν ιδιαίτερο λόγο: τα 

αποτελέσµατά της άλλαξαν άρδην τον τρόπο αντιµετώπισης του ζητήµατος της 

εκπαιδευτικής ισότητας. Ως τότε, ο όρος ισότητα σήµαινε την εξίσωση των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Σε ένα πρώτο στάδιο, η εξίσωση αυτή ταυτιζόταν µε την  

άρση των οικονοµικών εµποδίων και τη δηµιουργία δηµοσίων σχολείων ανοικτών για 

όλες τις φυλετικές οµάδες και τις κοινωνικές τάξεις. Αργότερα, η έννοια διευρύνεται 

για να συµπεριλάβει και την παροχή ενός κοινού αναλυτικού προγράµµατος για όλα 

τα παιδιά. Τέλος, η εξέλιξη της έννοιας οδήγησε και στην επιδίωξη ίσης 
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υλικοτεχνικής υποδοµής για όλα τα σχολεία (κτίρια, βιβλιοθήκες, ποιότητα 

εκπαιδευτικού προσωπικού, αναλογία διδασκόντων- διδασκοµένων κ.τ.λ.)26. Περίπου 

αυτή ήταν και η φιλοσοφία της αµερικανικής κυβέρνησης όταν ανέθετε στον 

Κόουλµαν και την οµάδα του τη διενέργεια της σχετικής έρευνας. Το αναµενόµενο 

αποτέλεσµα ήταν βελτιωτικές προτάσεις στους παραπάνω τοµείς µε στόχο την κατά 

το δυνατόν εξίσωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους µαθητές και την 

άρση των αντικειµενικών εµποδίων που η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος 

έθετε.   

 Τα αποτελέσµατα, όµως, στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές έρχονται να 

ανατρέψουν την ως τότε κρατούσα αντίληψη. Όπως διαβάζουµε στην περιληπτική 

έκθεση της έρευνας(µεταφρασµένη από την Α. Φραγκουδάκη): «Το πρώτο 

συµπέρασµα είναι ότι τα σχολεία εµφανίζονται να επιδρούν πάνω στην επίδοση των 

µαθητών µε τρόπο εντυπωσιακά πανοµοιότυπο, όταν λαµβάνεται υπόψη η 

κοινωνικοοικονοµική προέλευση των µαθητών. Είναι γνωστό ότι οι κοινωνικοί και 

οικονοµικοί παράγοντες έχουν στενή σχέση µε τη σχολική επίδοση. Εάν οι 

παράγοντες αυτοί αποµονωθούν στατιστικά, οι διαφορές ανάµεσα στα σχολεία 

φαίνεται να εξηγούν ένα µικρό µόνο µέρος των διαφορών στην επίδοση των 

µαθητών.»27Εξετάζοντας τις διαφορές ανάµεσα στα σχολεία που επηρεάζουν την 

επίδοση, ο Κόουλµαν θεωρεί ως σηµαντικότερη την κοινωνική σύνθεση του 

µαθητικού σώµατος- παράγοντα  που επηρεάζει περισσότερο τους αδύναµους 

µαθητές. Πάντως, βασικό συµπέρασµα της έκθεσης είναι ότι η άνιση κρατική 

προσφορά σε εκπαιδευτικά αγαθά δε φαίνεται να επιδρά καθοριστικά στην άνιση 

σχολική επίδοση των µαθητών – τουλάχιστον όχι τόσο καθοριστικά όσο θεωρούσαν 

ως τότε οι ιθύνοντες. Η επίδραση αυτών των ερευνητικών πορισµάτων στη µετέπειτα 

έρευνα υπήρξε τεράστια, καθώς έκτοτε το ενδιαφέρον των µελετητών στρέφεται προς 

τα γενεσιουργά αίτια της ανισότητας πέρα από την παροχή ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών. Ο όρος «ισότητα ευκαιριών» αµφισβητήθηκε έντονα, αφού στην ουσία 

περιγράφει µόνο µια τυπική ισότητα. Τι άλλο µπορεί να είναι η προσφορά τυπικά 

ίσων δυνατοτήτων σε άτοµα που από το περιβάλλον τους είναι άνισα 

προετοιµασµένα για να εκµεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες; Στη συνέχεια έγιναν 

πολλές έρευνες τόσο σε χώρες του ∆υτικού κόσµου, όσο και σε χώρες του 

                                                 
26 Γ. Μιχαλακόπουλος, «Το πρόβληµα της εκπαιδευτικής ανισότητας. Ένα σχέδιο προσέγγισης»,  περ. 
Νέα Παιδεία, τ. 21, Αθήνα 1982, σς. 59-71  
27 Α. Φραγκουδάκη, ό.π, σελ. 328  
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Ανατολικού αλλά και του Τρίτου κόσµου, όπου επιχειρήθηκε ανάλυση του 

µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού µε βάση την κοινωνική του προέλευση. Τα 

κύρια  συµπεράσµατα που αντλούνται από αυτές είναι ότι η κοινωνική προέλευση 

επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τη σχολική επίδοση και ότι τα χαµηλά κοινωνικά 

στρώµατα, µολονότι είναι τα πολυπληθέστερα, υποεκπροσωπούνται στις ανώτερες 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. 28  Έτσι, η έρευνα οδηγείται σε µονοπάτια  που, χωρίς να 

αγνοούν τον παράγοντα της παροχής  ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, προχωρούν 

πέρα από αυτόν. Πιο συγκεκριµένα, ερευνώνται οι οικογενειακές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές συνθήκες που παράγουν την ανισότητα στην επίδοση. Οι παραπάνω 

µεταβλητές και η σχέση µεταξύ τους συνθέτουν και το βασικό αντικείµενο της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.  

1.3. Οι ερµηνείες του φαινοµένου της εκπαιδευτικής ανισότητας  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η εκπαιδευτική ανισότητα βρέθηκε στο επίκεντρο 

πολλών κοινωνιολογικών ερευνών. Από τις πολυάριθµες αυτές έρευνες διαπιστώθηκε 

ότι τα παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση. Η τεκµηρίωση του φαινοµένου µε τη σφραγίδα της στατιστικής 

εξακρίβωσης λειτούργησε σαν εφαλτήριο ενός έντονου κοινωνιολογικού 

προβληµατισµού αναφορικά µε τους παράγοντες που ευθύνονται για την ανισότητα 

των κοινωνικών οµάδων απέναντι στην εκπαίδευση. Έτσι, παρατηρήθηκε µετάθεση 

του ερευνητικού ενδιαφέροντος από τη διαπίστωση στατιστικών διαφορών στην 

διατύπωση ερµηνευτικών θεωριών όσων η εµπειρική έρευνα είχε φέρει στο φως. Οι 

θεωρίες που διατυπώθηκαν µπορούν να επιµεριστούν κυρίως σε δύο κατηγορίες: 

α)τις θεωρίες που αποδίδουν το φαινόµενο κυρίως σε ελλείψεις των µαθητών από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική τους πορεία  και 

β) εκείνες που το αποδίδουν στην πολιτική και ιδεολογική λειτουργία του ίδιου του 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Οι θεωρίες της πρώτης κατηγορίας ανιχνεύουν τους παράγοντες που οδηγούν 

στη γένεση της εκπαιδευτικής ανισότητας στις διαφορετικές πολιτιστικές αξίες κάθε 

κοινωνικού στρώµατος και στο διαφορετικό κλίµα αγωγής κάθε οικογένειας. Οι 

ερµηνείες αυτές αντιµετώπισαν πολλές επικρίσεις που οδήγησαν σε θεωρίες 

πολιτικού και ιδεολογικού τύπου οι οποίες  εντάσσουν στην ερµηνεία του φαινοµένου 

το ρόλο του σχολείου. Οι θεωρίες αυτές « εφαρµόζοντας τη µαρξιστική ανάλυση – 

                                                 
28 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Η ελληνική εκπαιδευτική……, σ. 178 
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και την ανάλογη µεθοδολογία- έχουν ως βασικό άξονα της προβληµατικής τους το 

ρόλο που επιτελεί το σχολείο ως όργανο αναπαραγωγής της κοινωνίας». 29   

Παρακάτω θα παρακολουθήσουµε αναλυτικά τις βασικές θέσεις και των δύο 

ερµηνευτικών µοντέλων και θα επιχειρήσουµε, µέσα από την κριτική αντιπαράθεσή 

τους, να συγκροτήσουµε το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας.  

1.3.1. Η ιδεολογία των φυσικών χαρισµάτων (αστική αντίληψη της 

εκπαιδευτικής ισότητας) 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του 

διαφορετικές ικανότητες και είναι στο χέρι του να τις αξιοποιήσει µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Για τις ιδεολογικές καταβολές αυτής της θεωρίας έχει γίνει λόγος σε 

προηγούµενο κεφάλαιο. Αυτό που πρέπει εδώ να πούµε είναι ότι η θεωρία αυτή 

κυριαρχούσε στις περισσότερες δυτικές καπιταλιστικές χώρες µέχρι και τον Α’ 

Παγκόσµιο πόλεµο και τα πρακτικά της αποτελέσµατα αρχίζουν να γίνονται ορατά 

στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης από το τέλος του 19ου αιώνα, όταν η 

ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και η γρήγορη εκβιοµηχάνιση 

απαίτησε διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης από τους έως τότε υπάρχοντες. 
30Αποτέλεσµα αυτής της θεώρησης ήταν η επισηµοποίηση του ταξικού διαχωρισµού 

του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη δηµιουργία διαφορετικών τύπων σχολείων.  

 Η συντηρητική θεώρηση δέχεται πλήγµατα µετά το τέλος του 19ου αιώνα, 

όταν άρχισε να προωθείται η ιδέα του ενιαίου σχολείου και ενιαίου προγράµµατος για 

τα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων. Όπως κι αν έχει, η ελληνική παιδαγωγική 

σκέψη έχει δεχτεί επιρροές από τη συγκεκριµένη θεώρηση, οι οποίες ίσχυαν και 

µεταπολεµικά έως και τις αρχές της δεκαετίας του ’60, όπως θα δούµε σε επόµενο 

κεφάλαιο.   

• Κριτική αποτίµηση  

Η θεωρία αυτή είναι βασισµένη στη ντετερµινιστική αντίληψη ότι οι 

προορισµένοι να επιτύχουν διαθέτουν φυσικά χαρίσµατα – η προσέγγιση αυτή βλέπει 

την επιτυχία ως ατοµική υπόθεση και δικαιώνει το χάρισµα. Πρόκειται, στην ουσία, 

όπως είδαµε και προηγουµένως, για την κατασκευή ενός κοινωνικού µύθου που 

εισάγει τη σηµασία της ατοµικότητας στις θεωρίες για την επιτυχία και την κοινωνική 

κινητικότητα. Τα κεκτηµένα λόγω κοινωνικής καταγωγής περιβάλλονται εδώ το 

                                                 
29 Π. Παπακωνσταντίνου, «Η ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση. Σχολική επιτυχία 
και κοινωνική προέλευση», περ. Ο πολίτης, τ. 44, 1981, σς. 46-51  
30 Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη, ό.π., σ. 33  
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µανδύα των φυσικών προσόντων, παρέχοντας στους σχολικούς µηχανισµούς το 

πρόσχηµα της κοινωνικής ουδετερότητας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

συγκάλυψη των κοινωνικών διακρίσεων και η νοµιµοποίηση της διαιώνισής τους.31 

1.3.2. Η θεωρία της πολιτιστικής υστέρησης (των µορφωτικών ελλείψεων) 

  Από τη στιγµή που το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στην αναζήτηση των 

παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του φαινοµένου της εκπαιδευτικής 

ανισότητας, µια σειρά θεωρήσεων ορίζει τη µαθησιακή κατάσταση παιδιών από 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις ως πολιτιστική υστέρηση. 32 Οι θεωρήσεις αυτές κάνουν 

λόγο για σηµαντικές ελλείψεις των παιδιών αυτών σε νοητικό, ψυχολογικό, γλωσσικό  

και κοινωνικό επίπεδο. Οι ελλείψεις αυτές αποδίδονται στην κοινωνικοποίησή τους 

σε ένα µη «µορφωσιογόνο» οικογενειακό περιβάλλον. Είναι πράγµατι γνωστό ότι οι  

οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες κάθε οικογένειας διαµορφώνουν τη δική της, 

ιδιαίτερη «υποκουλτούρα», µέσα στην οποία ζουν κι αναπτύσσονται τα µέλη της. 

«Έτσι, µέσα από ένα πολύπλοκο πλέγµα παραγόντων η κάθε οικογένεια, µέσω της 

ατέρµονης διαδικασίας κοινωνικοποίησης, ασκεί διαφορετικές επιδράσεις στα άτοµα- 

µέλη που την απαρτίζουν και εξασφαλίζει διαφορετικές προϋποθέσεις εξέλιξης στα 

παιδιά που ζουν και αναπτύσσονται µέσα σε αυτή»33.    

 Μια πλειάδα εµπειρικών ερευνών έχει καταδείξει τη στενή συνάφεια που υπάρχει 

ανάµεσα στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και το βαθµό σχολικής 

επιτυχίας του παιδιού. Αναµφίβολα, ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης του παιδιού  είναι θεµελιώδης και επηρεάζει καθοριστικά τη 

διαµόρφωση της προσωπικότητάς του εν γένει. Για µια συστηµατικότερη προσέγγιση 

της επιρροής αυτής , θα έπρεπε να επισηµάνουµε τις κύριες περιοχές όπου η 

προγενέστερη έρευνα την έχει εντοπίσει:  

- νοητική ανάπτυξη  

- γλωσσική εξέλιξη  

- κίνητρα επιτυχίας.  

α. Νοηµοσύνη  

                                                 
31 Βλ. Ν. Παπαδάκης, «Χαρισµατική ιδεολογία και διαδικασίες µετάβασης από τη ∆ευτεροβάθµια 
στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση», στο Σ. Μπουζάκης (επιµ) Επίκαιρα θέµατα Ιστορίας Εκαπίδευσης, εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα 2002, σς. 591-637  
32 Γ. Μιχαλακόπουλος, ό.π.  
33 Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, «Οικογενειακή κοινωνικοποίηση και ανισοκατανοµή ευκαιριών 
κοινωνικής κινητικότητας» στο Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2001, σ.155 
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  Αναφορικά µε το ζήτηµα της νοηµοσύνης, είναι γνωστό ότι, όπως και κάθε 

άλλη πνευµατική λειτουργία, δε µεταβιβάζεται στον άνθρωπο ολοκληρωµένη αλλά 

ακολουθεί µια µεγάλη εξελικτική πορεία, έως ότου φτάσει στην πλήρη διαµόρφωσή 

της.34Οι έρευνες των ψυχολόγων, ωστόσο, έχουν καταδείξει ότι  τα ηλικιακά όρια 

των φάσεων εξέλιξης της νοηµοσύνης δεν είναι τα ίδια για όλα τα παιδιά ούτε όλα τα 

παιδιά ανέρχονται στο ίδιο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα 

ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που επεµβαίνουν και ρυθµίζουν την ταχύτητα και το 

βαθµό νοητικής ανάπτυξης κάθε ατόµου. Το σχετικό ερευνητικό ενδιαφέρον οδήγησε 

αρκετά νωρίς στη διαπίστωση ότι η διαφοροποίηση των ατόµων ως προς το 

παραπάνω ζήτηµα σχετίζεται άµεσα µε την κοινωνική τους προέλευση.   Συνοπτική  

παρουσίαση των εµπειρικών µελετών που λειτούργησαν σαν έρεισµα για τη 

διαπίστωση της παραπάνω σχέσης βρίσκουµε στο βιβλίο του Ι.Ε. Πυργιωτάκη: 

«Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες»35. Εκεί ο συγγραφέας κάνει µια 

επισκόπηση των διεθνών εµπειρικών µελετών αναφορικά µε το ζήτηµα του ∆.Ν. από 

τότε που υπάρχουν τεστ νοηµοσύνης. Αναφερόµενος σε έρευνες, όπως αυτή του L. 

M. Terman το 1921, το Army General Classification Test που χρησιµοποιήθηκε κατά 

το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο για τη µέτρηση της νοηµοσύνης των στρατιωτών των 

ΗΠΑ, την έρευνα του Gyril Burt στη δεκαετία του 1950 σε προάστιο του Λονδίνου 

κ.α. διαπιστώνει µια κοινή συνισταµένη: ότι σε όλες αυτές τις έρευνες εντοπίζεται 

µεγάλη συνάφεια ανάµεσα στην κοινωνική προέλευση των υποκειµένων, όπως αυτή 

ορίζεται µε βάση το επάγγελµα του πατέρα, και τη νοηµοσύνη τους. Με άλλα λόγια, 

ο δείκτης νοηµοσύνης ανέρχεται σταθερά όσο προχωράµε από τα κατώτερα στα 

ανώτερα επαγγέλµατα. Οι ίδιες διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και για τα ελληνικά 

δεδοµένα, όπως προκύπτει από την επισκόπηση σχετικών εµπειρικών ερευνών στον 

ελληνικό χώρο  που πραγµατοποιείται στο ίδιο κεφάλαιο. Ανάµεσα στις κυριότερες 

είναι αυτή του Ν. Εξαρχόπουλου, που πραγµατοποιήθηκε το 1933 σε δείγµα 571 

µαθητών ηλικίας 6-15 χρονών µε την προσαρµοσµένη κλίµακα νοηµοσύνης Binet-

Simon και η διδακτορική διατριβή του Θ. Παπαβασιλείου, που πραγµατοποιήθηκε το 

1948/49 σε δείγµα 500 µαθητών ηλικίας 10 χρόνων της µεσαίας και της κατώτερης 

κοινωνικής τάξης. Οι παραπάνω ελληνικές έρευνες πιστοποιούν τη συνάφεια 

ανάµεσα στο ∆.Ν. και το επάγγελµα του πατέρα. Η δεύτερη, ωστόσο, κοµίζει και ένα 

άλλο πολύ σηµαντικό εύρηµα, που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και από άλλες 
                                                 
34 Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, Κοινωνικοποίηση και ……, σ.87   
35 Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, ό.π., σς. 89-105  
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παρόµοιες έρευνες: µια σαφή αρνητική συνάρτηση ανάµεσα στο δείκτη νοηµοσύνης 

και τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας. Όλες, λοιπόν, οι έρευνες συντείνουν 

στην ύπαρξη ισχυρής συνάφειας µεταξύ των δυο µεταβλητών: οικογενειακής 

κοινωνικοποίησης  και βαθµού νοητικής ανάπτυξης. Επίσης, µια κριτική προσέγγιση 

σχετικών ερευνών βρίσκουµε στο βιβλίο του Karl G. Liungman « Ο µύθος της 

ευφυΐας»36. Εκεί, ο Liungman προσεγγίζει κριτικά µια σειρά εµπειρικών ερευνών 

συσχετίζοντας µεταξύ τους µεταβλητές, όπως ευφυΐα και µέγεθος της οικογένειας, 

ευφυΐα και κληρονοµικές καταβολές κτλ. Με τον τρόπο αυτό, ο συγγραφέας 

καταφέρνει εµπεριστατωµένα να καταδείξει ότι  υπάρχει στενή συνάφεια ανάµεσα 

στο δείκτη ευφυΐας ενός ατόµου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες µέσα στις οποίες 

αναπτύσσεται (οικολογικές συνθήκες, πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο 

οικογένειας, αριθµός µελών οικογένειας, βαθµός εκπαίδευσης των γονιών κ.τ.λ.).   

 Το εκ πρώτης όψεως παράδοξο, πάντως, είναι ότι τα ίδια αυτά ερευνητικά 

δεδοµένα οδήγησαν σε εκ διαµέτρου διαφορετικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις. 

Αρχικά, επικράτησε η άποψη ότι ο υψηλός ∆.Ν. ορισµένων ατόµων θα πρέπει να 

αποδοθεί στις ευνοϊκές γονιδιακές τους καταβολές και η συνακόλουθη υψηλή 

κοινωνική τους θέση στην αυτοεπιλεκτική λειτουργία της κοινωνίας. 37 Με άλλα 

λόγια, ο ∆.Ν. αποδίδεται εξ ολοκλήρου σε γενετικούς παράγοντες και είναι εκείνος 

που καθορίζει τη θέση ενός ατόµου στην κοινωνική ιεραρχία κι όχι το αντίστροφο. Η 

θεωρία αυτή, γνωστή ως βιολογικός ντετερµινισµός, βρήκε αρκετή απήχηση αρχικά. 

Θα µπορούσαµε, µάλιστα, να πούµε ότι ήταν µια κοινωνικά «αναγκαία» θεωρία – 

αναγκαία για την ανερχόµενη αστική τάξη που παραλαµβάνοντας τα ηνία της 

κοινωνίας από την παλιά αριστοκρατία το 19Ο αιώνα, χρειαζόταν ένα µύθο για να 

στηρίξει την προνοµιακή της θέση. Υπήρχε, µε άλλα λόγια, η ανάγκη να καλυφθεί το 

κενό που είχε αφήσει ο µύθος της θεόσταλτης και φυσικής ανωτερότητας των 

αριστοκρατών. Και το κενό που αφήνει πίσω του ένας µύθος είτε σκεπάζεται 

προσωρινά µε ένα νέο µύθο είτε αντικαθίσταται οριστικά από τα πορίσµατα της 

λογικής. Ή, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, από ένα µύθο µε λογική µεταµφίεση. 

Έτσι, λοιπόν, ο Γκάλτον και οι λοιποί γενετιστές κατάφεραν να αναπτύξουν την 

κατάλληλη στιγµή τη θεωρία τους, σύµφωνα µε την οποία υπάρχει µια βιολογικά 

καθορισµένη διανοητική υπεροχή που διακρίνει µια διαλεχτή οµάδα ανθρώπων · γι’ 

                                                 
36 Karl G. Liungman, Ο µύθος της ευφυΐας, µτφρ. ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, εκδ. Άλµπατρος, Αθήνα, 
1980 
37 Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, ό.π., σ. 97  



 25

αυτό το λόγο, η οµάδα αυτή δικαιούται και έχει καταλάβει τις ηγετικές θέσεις µέσα 

στην κοινωνία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι παρόµοιοι µύθοι επιστρατεύτηκαν 

οσάκις η κοινωνική δοµή επέβαλλε τη δικαίωση της άρχουσας τάξης προς αποφυγή 

προστριβών και κοινωνικών εντάσεων. Ήδη κατά την αρχαιότητα, ένα 

χαρακτηριστικό νοµιµοποιητικό µύθο βρίσκουµε στο έργο του Πλάτωνα µε το 

χωρισµό των ανθρώπων σε τρία γένη: το χρυσό, τα µέλη του οποίου είναι 

προορισµένα να κυβερνούν, το ασηµένιο, που περιλαµβάνει όσους είναι 

προορισµένοι από τη φύση τους για τον πόλεµο και το µπρούντζινο γένος, δηλαδή το 

γένος εκείνων που οφείλουν να δουλεύουν.    

 Η θεώρηση, όµως, αυτή κατακρίθηκε έντονα στη συνέχεια, κυρίως από τη 

δεκαετία του ’60 κι εξής. Μια σειρά ερευνητών άρχισαν να βλέπουν το βαθµό 

νοητικής ανάπτυξης των ατόµων όχι σαν αίτιο αλλά σαν αιτιατό της θέσης του στην 

κοινωνική ιεραρχία. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση,  κυρίως το οικογενειακό αλλά  

και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, µε τις ευκαιρίες και τα ερεθίσµατα που 

παρέχει, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο βαθµό νοητικής ανάπτυξης του ατόµου. 

Ο Chr. Jencks και η οµάδα του, ύστερα από έρευνες τεσσάρων ετών, έφτασε στο 

συµπέρασµα ότι πρωταρχικό ρόλο για τη µετέπειτα κοινωνική και οικονοµική θέση 

του µαθητή δεν παίζουν οι προσωπικές του δυνατότητες και ο βαθµός νοηµοσύνης 

του αλλά η οικογενειακή του καταγωγή, δηλαδή το κοινωνικό και οικονοµικό status 

της οικογένειάς του. Παράλληλα µε τους Coleman και Jencks και πολλοί άλλοι 

ερευνητές ασχολήθηκαν µε το θέµα σε έρευνες και µελέτες τους. Αυτές οι έρευνες 

και οι µελέτες καταλήγουν στο κοινό συµπέρασµα: οι δυνατότητες των παιδιών στο 

σχολείο και οι επιδόσεις τους ποικίλλουν και προσδιορίζονται σε µεγάλο βαθµό από 

την κοινωνική τους προέλευση.  

β. Γλώσσα  

Παρόµοιου τύπου διαπιστώσεις έχουν τεκµηριωθεί ερευνητικά και για το ζήτηµα 

της γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. Στον τοµέα 

αυτό ιδιαίτερα σηµαντικές υπήρξαν οι έρευνες του Basil Bernstein, διευθυντή της 

οµάδας κοινωνικών ερευνών του πανεπιστηµίου του Λονδίνου, καθώς αποκαλύπτουν 

τις κοινωνικές διαστάσεις του προβλήµατος.  Ο Bernstein έκανε σύγκριση ανάµεσα 

σε τρεις σειρές δεδοµένων πάνω σε δυο πληθυσµούς (εργατική τάξη-αστική τάξη): τη 

σχολική επιτυχία ή αποτυχία στα πρώτα χρόνια, τα αποτελέσµατα στα γλωσσικά τεστ 
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και τα αποτελέσµατα στα µη γλωσσικά τεστ38. Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα 

του είναι τα παρακάτω: 

1. οι επιδόσεις στα µη γλωσσικά τεστ εξαρτώνται πολύ λιγότερο από την 

κοινωνική τάξη σε σχέση µε τις επιδόσεις στα γλωσσικά τεστ.  

2. η µορφή των οικογενειακών σχέσεων διαφέρει ανάλογα µε το κοινωνικό 

περιβάλλον. Έτσι, οι οικογενειακές σχέσεις γίνονται απλούστερες, 

αµεσότερες, και αυταρχικότερες στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. 

3. η δοµή των οικογενειακών σχέσεων επηρεάζει τη γλωσσική δοµή και σύνταξη 

του παιδιού.  

Από την επεξεργασία των ερευνητικών του δεδοµένων, ο Bernstein κατέληξε να 

διαπιστώσει την ύπαρξη δυο διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων: του περιορισµένου 

γλωσσικού κώδικα (restricted code) και του καλλιεργηµένου (επεξεργασµένου) 

γλωσσικού κώδικα (elaborated code). Ο «περιορισµένος γλωσσικός κώδικας» έχει 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: µικρές φράσεις, συχνά ελλιπείς, µε φτωχή σύνταξη 

και απλή γραµµατική. Από την άλλη πλευρά, ο «επεξεργασµένος κώδικας» 

θεωρήθηκε ως η ευγενής, πλούσια γλώσσα που διακρίνεται για την τελειότητα της 

γραµµατικής και συντακτικής της οργάνωσης και για τον περίπλοκο υποτεταγµένο 

λόγο. Σύµφωνα µε τον Bernstein, οι µεσαίες και ανώτερες τάξεις διαθέτουν και τους 

δύο κώδικες, ενώ οι λαϊκές διαθέτουν µόνο τον «περιορισµένο κώδικα».Το τελικό 

συµπέρασµα των ερευνών του θα µπορούσε να συνοψιστεί στα εξής: «Η χαµηλή 

κοινωνικοπολιτιστική προέλευση καταδικάζει τα άτοµα σε περιορισµένη γλωσσική 

εξέλιξη, η οποία µε τη σειρά της τα καταδικάζει σε κοινωνική στασιµότητα, επειδή, 

εξαιτίας της γλωσσικής ανεπάρκειας, περιορίζει τις µορφωτικές τους δυνατότητες και 

θέτει φραγµούς στην κοινωνική τους ανέλιξη»39. Με άλλα λόγια του ίδιου ερευνητή: 

«Μαθαίνει κανείς την κοινωνική του υπόσταση µαθαίνοντας να µιλά».  

Ο Bernstein θεωρώντας τον όρο κοινωνική τάξη ανεπαρκή και πολύ γενικό για 

την ερµηνεία του φαινοµένου, επιχειρεί µια ερµηνεία µε βάση το επίπεδο των 

διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην οικογένεια. Καταλήγει, έτσι, στο συµπέρασµα 

ότι ο περιορισµένος γλωσσικός κώδικας αντιστοιχεί και καλλιεργείται µέσα σε 

οικογενειακό περιβάλλον κλειστών ρόλων, ενώ ο επεξεργασµένος κώδικας 

αντιστοιχεί σε οικογένεια ανοικτών ρόλων. Το κλειστό σύστηµα  διαπροσωπικών 

σχέσεων αποδίδει προκαθορισµένους ρόλους στα µέλη του, οι οποίοι προέρχονται 
                                                 
38 ∆ηµ. Ε. Τοµπαϊδη, Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση,  εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1982. 
39 Β. Bernstein, εδώ όπως παρατίθεται στο : Ι.Ε. Πυργιωτάκης, ό.π., σελ. 160. 
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αυτόµατα από τη θέση τους στην ιεραρχία της οικογένειας (ρολοκεντρικές 

οικογένειες). Σε ένα τέτοιο σύστηµα τα περιθώρια αυτονοµίας κι επιλογής είναι πολύ 

περιορισµένα, καθώς ο ρόλος κάθε ατόµου διαµορφώνει και την αναµενόµενη 

συµπεριφορά του και περιορίζει την ελευθερία του. Αυτό το περιορισµένο πλέγµα 

διαπροσωπικών σχέσεων, περιορίζει και τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις των νέων 

που κοινωνικοποιούνται µέσα σε αυτό και τα περιθώρια γλωσσικής τους εξέλιξης 

καθώς οι νέες καταστάσεις και συµπεριφορές είναι ελάχιστες. Άρα, δεν τίθεται συχνά 

η ανάγκη διατύπωσης σύνθετων, αφηρηµένων συλλογισµών για την εξήγηση 

προθέσεων, κινήτρων, συνεπειών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά των 

κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων εθίζονται  να λειτουργούν µέσα σε ένα status µε 

περιορισµένες πρωτοβουλίες και προετοιµάζονται να υποτάσσονται σε νόρµες που 

άλλοι ορίζουν. Η γλωσσική έκφραση περιορίζεται µόνο στο απτό και συγκεκριµένο 

και διαµορφώνεται ο περιορισµένος γλωσσικός κώδικας.  Από την άλλη πλευρά, το 

ανοιχτό σύστηµα ρυθµίζει τη συµπεριφορά των µελών της οικογένειας όχι τόσο µε 

βάση τη θέση τους στην οικογενειακή ιεραρχία, αλλά τα προσωπικά τους 

χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η συµπεριφορά τους είναι συνάρτηση των 

καταστάσεων και συνθηκών που προκύπτουν κάθε φορά (προσωποκεντρικές 

οικογένειες). Τα παιδιά µαθαίνουν να αξιοποιούν νέες καταστάσεις και να 

προσαρµόζονται σε αυτές. Το γεγονός αυτό τα αναγκάζει αρκετά συχνά να 

διατυπώνουν αφηρηµένους συλλογισµούς προκειµένου να αιτιολογήσουν τη 

συµπεριφορά τους και να τη στηρίξουν µε επιχειρήµατα. Αυτή η δυνατότητα 

έκφρασης των σκέψεων, συναισθηµάτων, προθέσεων και κινήτρων συµπεριφοράς 

τους επιτρέπει να καλλιεργούν σε υψηλότερο βαθµό το γλωσσικό όργανο και να 

αποκτούν τελικά αυτό που ο Bernstein  ονοµάζει επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα.40  

γ. Κίνητρο επιτυχίας, αξιολογικός προσανατολισµός  

 Σε άµεση συνάρτηση µε τις συνθήκες της οικογενειακής κοινωνικοποίησης 

βρίσκεται, σύµφωνα µε τις σχετικές έρευνες, και ο  αξιολογικός προσανατολισµός  

του ατόµου, το κίνητρο επιτυχίας. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να καθορίζουν τόσο την 

ποιότητα των στόχων που το άτοµο θέτει όσο και τη διάθεσή του να κοπιάσει και να 

υποβληθεί σε δοκιµασίες για την επίτευξή τους. Σηµαντικές σχετικά µε το θέµα αυτό, 

είναι οι έρευνες του Αµερικανού Rosen και του Γερµανού Heckhausen . Από τις 
                                                 
40 Σχετικά µε το συσχετισµό του γλωσσικού κώδικα µε τις οικογενειακές συνθήκες στο έργο του 
Bernstein, βλ. Ι .Ε. Πυργιωτάκη, Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, όγδοη έκδοση, εκδ. 
Γρηγόρη, Αθήνα 2000, σς. 114-121 και Α. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης . Θεωρίες 
για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Αθήνα 1985, σς. 138-148  
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έρευνες του πρώτου διαπιστώνεται ότι η κοινωνικοποίηση σε οικογένειες χαµηλού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου οδηγεί στη διαµόρφωση µιας παθητικής 

συµπεριφοράς. Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας εµφανίζονται σε µεγάλο βαθµό 

πεπεισµένα ότι η µοίρα τους είναι προκαθορισµένη, αισθάνονται ήδη τοποθετηµένα 

στους «αδικηµένους της ζωής» και, ως εκ τούτου, θεωρούν ότι οι δικές τους 

προσπάθειες δεν αρκούν για να αλλάξουν αυτό το πεπρωµένο (;). Η πεποίθηση αυτή 

είναι λογικό να τα οδηγεί στην παραίτηση από υψηλούς στόχους και σε µια στάση 

απέναντι στη σχολική γνώση και επιτυχία που προσιδιάζει στα χαρακτηριστικά αυτού 

που χονδροειδώς ονοµάζεται «αδιάφορος» ή «τεµπέλης» µαθητής. Από την άλλη 

πλευρά, τα παιδιά που κοινωνικοποιούνται σε οικογένειες ανώτερου 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου θεωρούν ότι η διαµόρφωση των συνθηκών ζωής 

είναι στο χέρι καθενός και αποτέλεσµα των ατοµικών του προσπαθειών. Εποµένως, 

τα παιδιά αυτά συνηθίζουν να θέτουν υψηλούς στόχους και να αγωνίζονται, ακόµη 

και να υποβάλλονται σε θυσίες, για την πραγµατοποίησή τους. Φυσικά, η 

διαµόρφωση της µιας ή της άλλης τάσης σχετίζεται µε τη στάση που οι γονείς 

κρατούν και από τις φιλοδοξίες που οι ίδιοι τρέφουν για τα παιδιά τους.41 Στις ίδιες 

περίπου διαπιστώσεις οδήγησαν και οι έρευνες του Heckhausen.  

 Οποιοσδήποτε άνθρωπος, και κυρίως όσοι έχουν γνώση της καθηµερινής 

εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, µπορούν αµέσως να κατανοήσουν ότι τα παραπάνω 

στοιχεία (φιλοδοξίες, κίνητρο επιτυχίας) είναι κάτι παραπάνω από καταλυτικά για την 

σχολική επίδοση του παιδιού42 και, συνεκδοχικά, για τις προοπτικές κοινωνικής του 

ανέλιξης.  

 [Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ σύντοµα σε ένα από τα πολλά 

έµπρακτα παραδείγµατα αυτής της πραγµατικότητας, που η εργασία µου στη Μέση 

εκπαίδευση µου επιτρέπει να βλέπω.  Πρόκειται για την περίπτωση ενός µαθητή που 

αυτή τη στιγµή φοιτά στην Γ’ τάξη Ενιαίου Λυκείου, προέρχεται από οικογένεια 

χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου και πρόκειται να πάρει µέρος στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις. Για την ιστορία αναφέρω ότι το περασµένο καλοκαίρι ήταν 

ανεξεταστέος σε αρκετά µαθήµατα της Β’ Λυκείου. Ξεπέρασε το σκόπελο αυτό µε 

επιτυχία και τώρα βρίσκεται στην τελική φάση της προετοιµασίας για τις εξετάσεις. 

Παρακολουθεί µαθήµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης και,  κατά γενική οµολογία των 
                                                 
41 B. G. Rosen, “ The achievement syndrome. A psychocultural dimension of social stratification”, in 
American Sociological Review, 1956, p. 203-211  
42 Βλ. Κ. Χ. Χριστοµάνος, «Το σύνδροµο επιτυχίας και η κοινωνική κινητικότητα», περ. Νέα Παιδεία, 
τευχ. 22, Αθήνα 1982, σς. 86-96   
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καθηγητών του, παρουσιάζει ιδιαίτερη ικανότητα στα µαθήµατα αυτά και ιδιαίτερα 

σε Μαθηµατικά υψηλού επιπέδου. Όµως, παρουσιάζει και το κλασικό σύµπτωµα:  δε 

δουλεύει συστηµατικά, δεν εµφανίζει διάθεση για σκληρή εξάσκηση  µε αποτέλεσµα 

οι επιδόσεις του να µην αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές του δυνατότητες. Για να 

είµαστε πιο ακριβείς, εµφανίζει χαρακτηριστικά «διχασµένης» προσωπικότητας: 

υπάρχουν περίοδοι που εµφανίζεται να καταβάλλει υπερπροσπάθεια σαν να 

προσπαθεί να κερδίσει κάποιο προσωπικό στοίχηµα…. Υπάρχουν κι άλλες που 

εµφανίζεται παραιτηµένος σαν να έχει ήδη χάσει το στοίχηµα…. Έχω ασχοληθεί 

αρκετά µε την περίπτωσή του. ∆εν έχει, όµως, νόηµα να µεταφέρω την προσωπική 

άποψη που έχω εξάγει από την ενασχόληση αυτή. Ίσως πιο αποκαλυπτικό είναι ένα 

απόσπασµα από τον τελευταίο µας διάλογο:  

- Αφού ξέρεις ότι µπορείς, γιατί δεν παίρνεις την απόφαση να τα δώσεις όλα 

αυτούς τους τελευταίους µήνες;  Ξέρεις, κι εγώ το ξέρω, ότι αν βάλεις όλες σου 

τις δυνάµεις,  θα τα καταφέρεις.  

- Μα, κυρία, εντάξει… εγώ να προσπαθήσω. Αλλά …θα περάσω; ∆ε θα περάσουν 

αυτοί που είναι αριστούχοι τόσα χρόνια; Να κάθοµαι να χτυπιέµαι άδικα; 

Ο Ν. µετά από την πολύωρη κουβέντα µας, έχει στρωθεί στο διάβασµα. Τώρα, αν θα 

προλάβει την κούρσα…..θα δούµε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ] 

δ. Συνολική θεώρηση – κριτική αποτίµηση  

 Σύµφωνα µε τη θεωρία της πολιτιστικής υστέρησης, η επίδοση ενός µαθητή 

προκύπτει ως αποτέλεσµα του βαθµού αντιστοιχίας µεταξύ των ιδιοτήτων και 

χαρακτηριστικών που κατέχουν τα παιδιά, από τη µία πλευρά, και αυτών που απαιτεί 

η επιτέλεση της σχολικής εργασίας, από την άλλη. Εισάγεται, έτσι, η έννοια του 

κοινωνικο-πολιτιστικού µειονεκτήµατος. Η ετυµολογία της λέξης είναι 

αποκαλυπτική: handicap αρχικά σηµαίνει την κούρσα αλόγων µε εµπόδια · στη 

συνέχεια, χρησιµοποιείται ως ιατρικός όρος (φυσικό, αισθητήριο µειονέκτηµα), 

κατόπιν παίρνει ψυχοφυσιολογική χροιά (νοητικό µειονέκτηµα) πριν εφαρµοσθεί και 

στον κοινωνικο - πολιτιστικό τοµέα. 43 Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται ο 

θεµελιακός ρόλος της οικογένειας  και η κοινωνικοποιητική διεργασία καθίσταται ο 

κύριος παράγοντας που εξηγεί το βαθµό σχολικής επιτυχίας. Μια  τέτοια προσέγγιση, 

όµως, είναι αναγκαστικά περιοριστική καθώς εστιάζεται µόνο στο ρόλο της 

οικογένειας, της ύπαρξης ή όχι µορφωσιογόνου οικογενειακού περιβάλλοντος. 

                                                 
43 Λ. Γώγου – Καββαδία, «Ενσωµάτωση ή διαχωρισµός;» στο περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.34, 1987  
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Κανείς, βέβαια, δεν µπορεί να αρνηθεί το βασικότατο ρόλο της οικογένειας στη 

διαµόρφωση προοπτικών σχολικής επιτυχίας και κοινωνικής ανέλιξης (ή το αντίθετο) 

αλλά η επικέντρωση του  ενδιαφέροντος µόνο σε αυτόν τον τοµέα δεν µας παρέχει τη 

δυνατότητα διερεύνησης καταστάσεων και συνθηκών που µπορεί να βρίσκονται πέρα 

κι έξω από αυτήν, όπως η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και οι ευρύτερες κοινωνικές 

συνθήκες που µπορεί να συµβάλλουν στην όξυνση ή τη διαιώνιση της εκπαιδευτικής 

ανισότητας. Με τον τρόπο αυτό η «θεωρία των πολιτιστικών  ελλείψεων» θέτει το 

σχολείο και τους µηχανισµούς του έξω από κάθε κριτική ανάλυση – πράγµα µη 

αποδεκτό- και τοποθετεί στη θέση του «βιολογικού ντετερµινισµού» ένα νέο 

ντετερµινισµό, αυτή τη φορά κοινωνιολογικό κατασκευάζοντας µια νέα θεωρία περί 

ατοµικών αποκλίσεων.  

1.3.3. Η θεωρία των πολιτιστικών διαφορών  

Σύµφωνα µε την έκθεση Coleman, όπως είδαµε, ο βαθµός επίδοσης των 

µαθητών, καθορίζεται σηµαντικά από δύο κύριες παραµέτρους: την κοινωνικοποίηση 

µέσα στην οικογένεια και σύνθεση του µαθητικού σώµατος του σχολείου, το 

πολιτιστικό επίπεδο των µαθητών. Τίθενται έτσι οι βάσεις για τη διερεύνηση του 

πολιτιστικού χαρακτήρα του σχολείου, που σε πρώτη φάση περιορίζεται µόνο στο 

ζήτηµα της κοινωνικής σύστασης του µαθητικού σώµατος. Η περαιτέρω διερεύνηση 

της πολιτιστικής υφής του σχολείου, ωστόσο, οδήγησε στη διατύπωση της θεωρίας 

των πολιτιστικών διαφορών. Σύµφωνα µε αυτή, σε µία κοινωνία υπάρχουν πολλές 

µορφές κουλτούρας που σε µεγάλο βαθµό σχετίζονται µε τον καταµερισµό εργασίας 

και τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας κάθε κοινωνικής οµάδας. Αυτή η κοινωνική 

διαφοροποίηση εξηγεί την ανάπτυξη ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών που 

εκπροσωπούν τους τρόπους µε τους οποίους κάθε κοινωνική οµάδα χειρίζεται και 

αντιµετωπίζει τις καταστάσεις που συνδέονται µε τη θέση της στην οικονοµική και 

κοινωνική ιεραρχία. 44 Με αυτή την έννοια, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που 

εµφανίζει κάθε κοινωνική οµάδα δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκδηλώσεις 

διαφορετικών αντιλήψεων, τρόπων σκέψης και συµπεριφοράς. Ως εκ τούτου, είναι 

λάθος να εννοούνται ως ελλείψεις των ατόµων που τα φέρουν και ανασχετικοί 

παράγοντες για τη µάθηση αλλά θα πρέπει να θεωρούνται ως πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες, πολιτιστικές διαφορές.  

                                                 
44 Valentine C., “ The Culture of Poverty: its scientific significance and its implications for action” in 
E. B. Leacock (ed.)  The Culture of Poverty: a critique, Prentice Hall, New Jersey 1971  
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 Είναι κατανοητό ότι η θεωρία αυτή διαφοροποιείται σηµαντικά από αυτήν της 

πολιτιστικής στέρησης. Η βασική διαφορά τους είναι ότι η θεωρία των πολιτιστικών 

διαφορών δεν ερµηνεύει τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των παιδιών από κατώτερες 

κοινωνικές τάξεις ως ελλείψεις και ανικανότητες για αποτελεσµατική συµµετοχή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά ως πολιτισµικές διαφορές και ιδιαιτερότητες που 

το σχολείο δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει και να χρησιµοποιήσει εποικοδοµητικά.  

Τα παιδιά από κατώτερες κοινωνικές τάξεις δε χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Αυτές βεβαίως και υπάρχουν, αφού δεν µπορεί να 

υπάρξει κοινωνική οµάδα χωρίς κάποιο είδος κουλτούρας, απλώς είναι οργανωµένες 

µε τρόπο διαφορετικό από αυτό που η σχολική κουλτούρα εγκρίνει. Υπό αυτή την 

έννοια, η µειωµένη σχολική επίδοση αυτών των παιδιών δεν πηγάζει από τα ίδια αλλά 

από την έλλειψη αντιστοιχίας ανάµεσα στα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις του σχολείου. Αυτή η θεσµοποιηµένη πολιτιστική µονοµέρεια του 

σχολείου καθιστά αδύνατη την κατανόηση των πολιτιστικών τους διαφορών και την 

αξιοποίησή τους µε τελικό στόχο την ενεργό συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η θεωρία των πολιτιστικών διαφορών 

δίνοντας έµφαση στις εκπαιδευτικές διακρίσεις που είναι ενσωµατωµένες στην 

πολιτιστική υφή του σχολείου, εντάσσει στο πεδίο του προβληµατισµού και το ίδιο το 

σχολείο – πράγµα που, όπως είδαµε, η προηγούµενη θεωρία δεν έκανε. Βεβαίως, η 

αναγνώριση της αξίας και η χρησιµοποίηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των 

παιδιών από κατώτερες κοινωνικές τάξεις  δεν υπονοεί ότι τα παιδιά αυτά δε θα 

πρέπει κάποια στιγµή να αποδεχτούν και να αφοµοιώσουν τις γνώσεις και τις 

πεποιθήσεις της κυρίαρχης σχολικής κουλτούρας. Αυτό που υπονοείται είναι ότι η 

δική τους πολιτιστική κληρονοµιά θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως εφαλτήριο έως 

ότου  επιτευχθεί η ενσωµάτωσή τους.  

 Συνολική θεώρηση – κριτική αποτίµηση  

Όπως είδαµε, η θεωρία των πολιτιστικών διαφορών παρουσιάζει ένα 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τη θεωρία της πολιτιστικής υστέρησης: δεν αποδίδει 

την σχολική αποτυχία ή µειωµένη σχολική επίδοση των παιδιών από κατώτερες 

κοινωνικές τάξεις µόνο στην κοινωνικοποίησή τους στα πλαίσια της οικογένειας 

αλλά τη συσχετίζει µε τον πολιτιστικό χαρακτήρα του σχολείου και την 

ικανότητά του να δει τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών ως 
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πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και να ενσωµατώσει την κουλτούρα τους σε αυτήν 

του σχολείου.  

Και οι δύο προηγούµενες θεωρήσεις, ωστόσο, ανάγουν το βαθµό επίδοσης 

είτε στις συνθήκες της οικογένειας είτε σε αυτές του σχολείου είτε (θεωρία 

πολιτιστικών διαφορών) σε κάποιου τύπου αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο. Στο 

σηµείο αυτό, όµως, παρουσιάζεται ένα σοβαρό µειονέκτηµα και των δύο 

θεωρήσεων: τα δύο υποσυστήµατα (σχολείο και οικογένεια) εξετάζονται ως 

«κλειστά κυκλώµατα» και όχι σαν µέλη ενός ευρύτερου συνόλου, της κοινωνίας. 

Εποµένως, δίνεται έµφαση µόνο στην εσωτερική λειτουργία αυτών των 

υποσυστηµάτων και όχι στην επιρροή που ευρύτεροι κοινωνικοί παράγοντες 

ασκούν στη λειτουργία τους. Με άλλα λόγια, ο τρόπος κοινωνικοποίησης στην 

οικογένεια και εκπαίδευσης στο σχολείο δε συσχετίζεται επαρκώς µε τις 

συνθήκες και τις παραµέτρους της κοινωνικής δοµής που τον διαµορφώνουν. 

Ακόµα και η αναγωγή του θέµατος στην πολιτιστική µονοµέρεια του σχολείου 

έχει σαν αποτέλεσµα την αποσιώπηση της κοινωνικής φύσης των διακρίσεων στο 

σχολείο και την παρουσίαση του σχολείου σαν αυτόνοµου ιδρύµατος. Με τον 

τρόπο αυτό, και οι δύο θεωρίες αποσιωπούν και, έτσι, δικαιώνουν τις κοινωνικές 

διακρίσεις και λειτουργούν σαν ιδεολογικό έρεισµα εκπαιδευτικών 

µεταρρυθµίσεων που επιχειρούν να απαλείψουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες 

διορθώνοντας απλώς τις πολιτιστικές ελλείψεις και σχολικές διακρίσεις, χωρίς 

όµως να παρεµβαίνουν και στις κοινωνικές συνθήκες που γεννούν αυτές τις 

διακρίσεις – πράγµα που οδηγεί βέβαια σε µεµονωµένες, αποσπασµατικές και 

στην ουσία αναποτελεσµατικές «λύσεις».  

1.3.4. Η θεωρία του πολιτιστικού κεφαλαίου  

1.3.4.1.  Εισαγωγικές επισηµάνσεις  

Όπως ήδη έχουµε δει, µετά τη επισήµανση του προβλήµατος των άνισων  

εκπαιδευτικών ευκαιριών, πολλοί κοινωνιολόγοι προσπάθησαν να εντοπίσουν τα 

αίτια που το προκαλούν και να προτείνουν λύσεις. Οι πολυάριθµες έρευνες και 

µελέτες που ακολούθησαν οδήγησαν σε ένα κοινό συµπέρασµα: οι δυνατότητες και 

οι επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε την 

κοινωνική τους προέλευση. Σε αυτό το πλαίσιο εξέχουσα θέση κατέχουν οι δύο 

Γάλλοι κοινωνιολόγοι Pierre Bourdieu και Jean Claude Passeron, οι οποίοι κάνουν 

την εµφάνισή τους κατά τη δεκαετία του ’60 και µε τις έρευνές τους έρχονται να 



 33

δώσουν µια νέα διάσταση στην εξέταση του θέµατος. Ο τρόπος που οι Bourdieu και 

Passeron προσεγγίζουν το ζήτηµα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση διαφέρει 

σηµαντικά από τις προηγούµενες θεωρήσεις καθώς δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη 

γενικότερη κοινωνική συγκρότηση του ατόµου, το πολιτιστικό κεφάλαιο που ήδη 

φέρει κατά την  προσέλευσή του στο σχολείο και εξαρτάται στενά από το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του περιβάλλοντος από το οποίο προέρχεται. Επίσης, 

στα πλαίσια της θεωρίας του πολιτιστικού κεφαλαίου ο εκπαιδευτικός θεσµός 

εξετάζεται στα πλαίσια του κοινωνικού συστήµατος.  

 Το πρώτο έργο των Bourdieu και Passeron, Οι κληρονόµοι, δηµοσιεύεται το 

1964 και περιλαµβάνει µια λεπτοµερή έρευνα για τους φοιτητές και τη σχέση τους µε 

τις σπουδές και την κουλτούρα. Με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης, οι 

συγγραφείς καταλήγουν στην παρακάτω διαπίστωση: οι «λαµπροί» φοιτητές, οι πιο 

καταρτισµένοι, αυτοί που αποκτούν τα πλέον περιζήτητα και µε τους υψηλότερους 

βαθµούς διπλώµατα, που φοιτούν στα πιο φηµισµένα ιδρύµατα και καταλαµβάνουν 

τελικά τις θέσεις εξουσίας είναι, σε τόσο συντριπτικό και µόνιµο ποσοστό, που δεν 

µπορούµε να το θεωρήσουµε ως τυχαίο, παιδιά που ανήκουν στα διάφορα τµήµατα της 

αστικής τάξης, που απολαµβάνουν κοινωνικά προνόµια που οφείλονται στη γέννησή 

τους και το µεγάλωµά τους µέσα σε προνοµιούχο περιβάλλον, που είναι µε δυο λόγια, 

κληρονόµοι, που η κληρονοµιά τους δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά επίσης, και 

κυρίως, πολιτιστική. 45 

 Μέσα από τα δύο βασικά τους έργα, τους Κληρονόµους και την Αναπαραγωγή 

(1970) οι ερευνητές αµφισβητούν και καταρρίπτουν την ιδεολογία των «φυσικών 

χαρισµάτων» αναλύοντας τους µηχανισµούς εκείνους διαµέσου των οποίων ο 

σχολικός µηχανισµός συµβάλλει στην αναπαραγωγή της κατανοµής του πολιτιστικού 

κεφαλαίου και της δοµής του κοινωνικού χώρου. Συγκεκριµένα, η υπεροχή των 

κληρονόµων του πολιτιστικού κεφαλαίου παραµένει καλυµµένη λόγω του ότι το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, που διατηρεί µια σχετική αυτονοµία, είναι ικανό µέσα από 

τους κατάλληλους µηχανισµούς να µετατρέπει σε σχολικά πλεονεκτήµατα ή 

µειονεκτήµατα εξωσχολικές ιδιότητες που τα άτοµα οφείλουν στην κοινωνική τους 

καταγωγή (π.χ. τον τρόπο έκφρασης, τη µικρότερη ή µεγαλύτερη εξοικείωση µε τους 

κώδικες, τους τρόπους και το προσωπικό ύφος κ.τ.λ.)46  

                                                 
45 P. Bourdieu – J. Cl. Passeron (µτφρ. Ν. Παναγιωτόπουλος), Οι κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η 
κουλτούρα, Ινστιτούτο του βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1996, σς. 20-21     
46 P. Bourdieu – J. Cl. Passeron, ό.π., σς. 21  



 34

Οι ερευνητές, προκειµένου να εξηγήσουν πώς το νεαρό άτοµο κληρονοµεί το 

πολιτιστικό κεφάλαιο από το άµεσο περιβάλλον του, χρησιµοποιούν την έννοια της 

όσµωσης : το πολιτιστικό κεφάλαιο διοχετεύεται µέσα από έµµεσους δρόµους και 

χωρίς µεθοδική προσπάθεια (καθηµερινή εξάσκηση της εξυπνάδας, της γλωσσικής 

αρτιότητας, της εξοικείωσης µε τον κόσµο της τέχνης κ.τ.λ.). Αυτή η ανεπαίσθητη 

αγωγή έχει σαν αποτέλεσµα να καλλιεργείται η εντύπωση στα µέλη της 

καλλιεργηµένης τάξης ότι οι γνώσεις και οι ικανότητές τους δεν είναι απόρροια 

µάθησης αλλά προσωπικού χαρίσµατος. Έτσι, ο οσµωτικός τρόπος εγχάραξης που 

απαντάται στον οικογενειακό κύκλο του καλλιεργηµένου περιβάλλοντος γεννά το 

µύθο της χαρισµατικής ψευδαίσθησης τον οποίο το σχολείο στη συνέχεια στηρίζει. 47 

Πολύ σηµαντική στο έργο του Bourdieu είναι η έννοια του habitus. Το habitus 

αναφέρεται σε ένα υποκειµενικό αλλά όχι ατοµικό σύστηµα από εσωτερικευµένες 

δοµές, σχήµατα αντίληψης, σύλληψης και δράσης που είναι κοινά σε όλα τα µέλη µιας 

οµάδας ή τάξης. Πρόκειται για ένα σύνολο διαθέσεων/ έξεων που λειτουργούν 

αυτόµατα, µε την έννοια ότι τα κοινωνικά υποκείµενα δρουν και αντιλαµβάνονται 

χωρίς να έχουν συνείδηση αυτού, και απρόσωπα, µε την έννοια ότι τα σχήµατα αυτά 

δεν ανάγονται απλώς στην ιδιοσυγκρασία των ατόµων αλλά είναι κοινά και σε άλλα 

άτοµα τα οποία υπέστησαν παρόµοιες επιδράσεις.48 

1.3.4.2. Οι τρεις µορφές του πολιτιστικού κεφαλαίου  

Όσον αφορά στην έννοια του πολιτιστικού κεφαλαίου, αυτή εµφανίζεται µε 

τρεις µορφές: γλώσσα, ελεύθερη κουλτούρα και κοινωνικό κεφάλαιο.  

α. Γλώσσα  

Σχετικά µε την πρώτη µορφή, η γλώσσα εδώ δε νοείται µόνο ως απλή 

ικανότητα έκφρασης αλλά σαν ικανότητα έκφρασης µε τον κατάλληλο τρόπο στην 

κατάλληλη περίσταση. Με άλλα λόγια, η γλωσσική ικανότητα αποκτάται σε µεγάλο 

βαθµό µέσα από την πρακτική, η οποία εξασφαλίζει, από τη µια, την πρακτική γνώση 

της γλώσσας και, από την άλλη, την πρακτική γνώση των καταστάσεων που, ανάλογα 

µε τις παραµέτρους επικοινωνίας, επιτρέπουν να παράγεται το κατάλληλο είδος 

λόγου µέσα σε µια ορισµένη κοινωνική περίσταση. Εδώ ακριβώς έγκειται το 

πρόβληµα: το σχολείο έρχεται να προσφέρει την εκµάθηση  της γλώσσας µέσα σε µη 

πραγµατικές συνθήκες περιορίζοντας τη µόνο στη γνώση ενός συστήµατος γλώσσας, 
                                                 
47 Χ. Πατερέκα, Βασικές έννοιες των P. Bourdieu και  Jean Claude Passeron σε θέµατα κοινωνιολογίας 
της εκπαίδευσης, εκδ. οίκος Αφών Κυριακίδη, Θες/νίκη 1986  
48 Ν. Μουζέλης, «Habitus: η συµβολή του Bourdieu στην κοινωνιολογία της δράσης» στο Pierre 
Bourdieu, Κοινωνιολογία της Παιδείας. ∆έκα ανακοινώσεις, εκδ. Καρδαµίτσα –∆ελφίνι, Αθήνα 1995  
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δηλαδή στη γνώση συγκεκριµένων γλωσσικών κανόνων. Η πρακτική όµως γνώση, 

που το σχολείο δεν παρέχει – τουλάχιστον όχι επαρκώς-,κάνει εφικτή την 

ενεργοποίηση αυτής της γνώσης σε τέτοια συµπεριφορά που να εξασφαλίζει στο 

χώρο την αποτελεσµατική επικοινωνία. 49 Εποµένως, η γλώσσα που µιλιέται στο 

οικογενειακό περιβάλλον είναι ικανή να δηµιουργήσει ανυπέρβλητα εµπόδια για την 

πρόσκτηση πολιτιστικού κεφαλαίου στα παιδιά από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα  

καθώς στα πρώτα κυρίως χρόνια της σχολικής ζωής η κρίση των δασκάλων βασίζεται 

κατά πολύ στη δυνατότητα κατανόησης και γλωσσικού χειρισµού από την πλευρά 

των µαθητών. Αλλά και σε όλα τα επίπεδα της σχολικής διαδροµής ο εκφραστικός 

πλούτος και η δυνατότητα ακριβούς και γλαφυρής έκφρασης των νοηµάτων παίζει 

καθοριστικό ρόλο. Αυτό σε άλλα µαθήµατα είναι φανερό και δηλώνεται ρητά (βλ., 

για παράδειγµα, τις οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος της Έκθεσης στο Ενιαίο 

Λύκειο) και σε άλλα λειτουργεί µε λανθάνοντα τρόπο (βλ. θετικά µαθήµατα, αλλά 

και ιστορία, λογοτεχνία κ.τ.λ.) 

Σύµφωνα µε τον Bourdieu, µέσα στη διαδικασία σύστασης του Κράτους 

δηµιουργούνται και οι προϋποθέσεις σύστασης µιας ενοποιηµένης γλωσσικής 

αγοράς, που κυριαρχείται από την επίσηµη γλώσσα. Η επίσηµη γλώσσα, που είναι 

υποχρεωτική για τους επίσηµους χώρους (σχολείο, δηµόσια διοίκηση κ.τ.λ.) 

επιβάλλεται ως νόρµα,  προστατεύεται από µια σειρά στρατηγικών και λειτουργεί εν 

γένει σαν µέτρο αξιολόγησης για όλες τις άλλες γλωσσικές πρακτικές. Έτσι, 

διαµορφώνεται ένα τοπίο σύγκρουσης ανάµεσα στη γλώσσα της αστικής  

intelligentsia και τους ιδιωµατισµούς και τις διαλέκτους (γεωγραφικές και κοινωνικές 

γλωσσικές ποικιλίες) η οποία, σε τελική ανάλυση, είναι µια σύγκρουση για την 

εξασφάλιση της συµβολικής δύναµης. Όταν οι κυριαρχούµενοι προσέχουν τη 

γλωσσική τους έκφραση και προσπαθούν να υιοθετήσουν το κυρίαρχο ύφος, στην 

ουσία αναγνωρίζουν τη νοµιµότητα της κυρίαρχης γλώσσας και απαρνούνται τη 

κοινωνική τους ταυτότητα. Το ίδιο γεγονός επισηµαίνει και ο Labov τονίζοντας την 

επίµονη προσπάθεια των µικροαστών να οικειοποιηθούν τους γλωσσικούς κανόνες 

της κυρίαρχης τάξης διορθώνοντας τα δικά τους λεκτικά «σφάλµατα». 50 

 

 

 
                                                 
49 Χ. Πατερέκα, ό.π., σ. 28  
50 Βλ. και παραπάνω τις παρατηρήσεις του B. Bernstein για τους δύο γλωσσικούς κώδικες   



 36

β. Ελεύθερη κουλτούρα  

Ο όρος «ελεύθερη κουλτούρα» αναφέρεται στις µη σχολικές πολιτιστικές γνώσεις 

(π.χ. θέατρο, µουσική, κινηµατογράφος κ.τ.λ.) που αποκτώνται µέσω της διαδικασίας 

της όσµωσης από το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον. Το σχολείο µε το να εκθειάζει 

µε τον όρο «γενική κουλτούρα» ακριβώς το αντίθετο από αυτό που καταγγέλει ως 

σχολική πρακτική της κουλτούρας στην ουσία καταδικάζει εκείνους που λόγω της 

κοινωνικής τους προέλευσης δεν µπορούν να έχουν άλλη κουλτούρα πέρα από εκείνη 

που οφείλουν στο ίδιο. Με τον τρόπο αυτό το σχολικό σύστηµα δίνει στο πολιτιστικό 

κεφάλαιο τη θεσµοποιηµένη του µορφή παρέχοντας του εγγυήσεις µε τη µορφή 

σχολικών και ακαδηµαϊκών τίτλων. Αυτός ο πιστοποιηµένος και εγγυηµένος τύπος 

του πολιτιστικού κεφαλαίου επιτρέπει να τίθεται το πρόβληµα των κοινωνικών 

λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήµατος και να συλλαµβάνονται πρακτικά οι 

σχέσεις που διατηρεί µε το οικονοµικό σύστηµα.51Ο Bourdieu επιχειρώντας µια 

κωδικοποίηση των επιδράσεων που η κοινωνική προέλευση ασκεί πάνω σε αυτό που 

ονοµάζουµε κουλτούρα διακρίνει τρία είδη γούστου: την «αίσθηση της διάκρισης» 

που εκφράζει τη σχέση των κυρίαρχων µε τον κόσµο. Στο επίπεδο της συµβολικής 

τάξης πραγµάτων, περιγράφει την απόστασή τους  από την υλική αναγκαιότητα, λόγω 

του µακρόχρονου µονοπωλίου που κατέχουν στο χώρο των σπάνιων πολιτιστικών 

αγαθών, και υµνεί την «καθαρή ευχαρίστηση» του νου έναντι της αγοραίας 

ευχαρίστησης των αισθήσεων. 52 Ανάλογες στάσεις παρατηρούµε και απέναντι στην 

εκπαίδευση. Οι διαπιστώσεις που περιλαµβάνονται στους Κληρονόµους είναι αρκετά 

διαφωτιστικές. Εκεί επισηµαίνεται ότι οι φοιτητές µε µεγαλοαστική προέλευση 

επιδεικνύουν περιφρόνηση απέναντι στις τεχνικές που θεωρούνται ασυµβίβαστες µε 

τη ροµαντική εικόνα της διανοητικής περιπέτειας , όπως η κατοχή µιας δελτιοθήκης ή 

η κατάρτιση εβδοµαδιαίου προγράµµατος. Επίσης, όντας σίγουροι για την κλίση ή τις 

ικανότητές τους, εκφράζουν το γόνιµο ερασιτεχνισµό τους µέσα από την ποικιλία των 

πολιτιστικών τους ενδιαφερόντων που πολύ συχνά δε σχετίζονται µε το αντικείµενο 

των σπουδών τους και τις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις.  Οι µεγαλοαστοί φοιτητές, 

λοιπόν, εκδηλώνουν µια απόσταση, µια µικρότερη εξάρτηση από τους σχολικούς 

επιστηµονικούς κλάδους (ακόµα και κατά την επιλογή του είδους των σπουδών τους). 

Αυτή ακριβώς η απόσταση τους επιτρέπει να αποκοµίζουν τα µεγαλύτερα δυνατά 

                                                 
51 Χ. Πατερέκα, ό.π., σελ. 19-20  
52 Pierre Bourdieu , Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, (µτφρ. Κ. Καψαµπέλη-
πρόλογος Ν. Παναγιωτόπουλος),  εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1999, σ. 28   
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οφέλη από την εκπαίδευση αφού το σχολείο παραδόξως απονέµει το µεγαλύτερο 

βραβείο στην τέχνη της αποστασιοποίησης από τις σχολικές αξίες. 53 Η «αίσθηση της 

διάκρισης» έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε το «γούστο της αναγκαιότητας» των 

λαϊκών τάξεων που υποτάσσει την ευχαρίστηση στην πρακτική αναγκαιότητα. Το 

γεγονός αυτό εξηγεί σε αρκετό βαθµό την τάση αυτών των παιδιών –όσων 

καταφέρνουν να εισαχθούν στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης- να προτιµούν 

επιστηµονικούς κλάδους, όπως οι Φιλοσοφικές και γενικά οι καθηγητικές σχολές, 

αφού στη δική τους συνείδηση οι σπουδές είναι περισσότερο συνδεδεµένες µε ένα 

πρακτικό αντίκρισµα, µια επαγγελµατική κατοχύρωση, παρά µε µια διανοητική 

απόλαυση. Πρώτιστο κριτήριο εδώ είναι το κριτήριο της πραγµατικότητας. Η στάση 

τους απέναντι στο Πανεπιστήµιο φανερώνει την ίδια τάση: µεγαλύτερη εξάρτηση από 

αυτό, µεγαλύτερη προσκόλληση στις σχολικές πρακτικές. Στην ενδιάµεση ζώνη του 

κοινωνικού χώρου βρίσκονται οι µικροαστοί που χαρακτηρίζονται από «καλή 

πολιτισµική θέληση». Οι µικροαστοί γνωρίζουν τα νόµιµα πολιτιστικά αγαθά, όχι 

όµως και τον τρόπο χρήσης τους. Η έλλειψη οικειότητας µε το συγκεκριµένο χώρο 

τους δηµιουργεί έντονη την αίσθηση του κινδύνου που διατρέχουν να προδώσουν το 

έλλειµµά τους στον κώδικα διαµόρφωσης αυτών των αγαθών.54 Για τον Bourdieu, όλη 

η κοινωνική τάξη πραγµάτων βασίζεται στην έννοια της απόστασης και του 

διαχωρισµού ανάµεσα στα τρία είδη κουλτούρας που προηγουµένως περιγράψαµε. 

Άρα, η έλλειψη µιας οργανωµένης παιδείας, που να αντισταθµίζει τα πολιτιστικά 

κενά, αφήνει να υπαγορεύονται οι πολιτιστικές πρακτικές περισσότερο από τους 

κοινωνικούς ντετερµινισµούς παρά από τη λογική των προσωπικών κλίσεων.  

 γ. Κοινωνικό κεφάλαιο  

Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι, µε απλά λόγια, οι κοινωνικές σχέσεις που 

χρησιµεύουν σαν γέφυρες επικοινωνίας µε την καλή κοινωνία ως µέσο εξασφάλισης, 

ή καλύτερα επίδειξης, υπόληψης και κύρους. Ο κατεξοχήν χώρος συσσώρευσης και 

µεταβίβασης του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η οικογένεια. Το κοινωνικό κεφάλαιο 

συνδέεται µε την κυρίαρχη τάξη και επιτρέπει να µεγιστοποιείται η οικονοµική και η 

συµβολική απόδοση των σχολικών τίτλων αυτής της τάξης στην αγορά εργασίας. 
55Εκείνος που προέρχεται από ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και διαθέτει ένα 

εκτεταµένο πλέγµα κοινωνικών διασυνδέσεων, κληροδοτηµένο από το οικογενειακό 

                                                 
53 P. Bourdieu – J. C. Passeron, Οι κληρονόµοι……, σ. 66-68  
54 Pierre Bourdieu, Η ∆ιάκριση ….., σ. 29  
55 Χρυσή Πατερέκα, ό.π., σελ. 51-53  
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του περιβάλλον, έχει περισσότερες πιθανότητες να ανέλθει σε µια περίοπτη 

κοινωνικά θέση, µε τις αντίστοιχες οικονοµικές απολαβές, ή, σε περίπτωση 

αποτυχίας, να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες. Γίνεται σαφές, λοιπόν, µε βάση τα 

παραπάνω, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο δεν ανεξαρτητοποιείται ποτέ πλήρως από τα 

άλλα είδη κεφαλαίου για δύο κύριους λόγους: α) οι συναλλαγές που θεσπίζουν την 

αλληλοαναγνώριση απαιτούν την αναγνώριση ενός ελάχιστου ποσοστού 

«αντικειµενικής» οµοιογένειας µεταξύ των αλληλοαναγνωριζοµένων και β) το 

κοινωνικό κεφάλαιο ασκεί πολλαπλασιαστική επίδραση πάνω στο οικειοποιηµένο 

κεφάλαιο (πολιτιστικό και οικονοµικό) 56.  

1.3.4.3. Ο κοινωνικός χώρος   

Το κοινωνικό κεφάλαιο, η γλώσσα και η ελεύθερη κουλτούρα συνθέτουν αυτό 

που ονοµάζουµε «πολιτιστικό κεφάλαιο». Με βάση τις τρεις αυτές παραµέτρους ο 

Βourdieu κατασκευάζει την έννοια του κοινωνικού χώρου, που είναι βασική στην 

ανάλυση των κοινωνικών τάξεων που επιχειρεί. Ο κοινωνικός χώρος του Bourdieu 

είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φορείς ή οι οµάδες στις 

προηγµένες κοινωνίες  να κατανέµονται στις στατιστικές αναλύσεις ανάλογα µε τις 

τρεις βασικές αρχές διαφοροποίησής τους: οικονοµικό, πολιτιστικό και κοινωνικό 

κεφάλαιο. 57Η κατανοµή των κοινωνικών οµάδων στον κοινωνικό χώρο γίνεται 

σύµφωνα µε δύο διαστάσεις: α) το συνολικό όγκο του κεφαλαίου που διαθέτουν 

ανεξαρτήτως µορφής και β) τη δοµή του κεφαλαίου τους, δηλαδή το σχετικό βάρος 

των διαφόρων ειδών κεφαλαίου στο συνολικό όγκο του κεφαλαίου τους. 58Μέσα σε 

αυτό τον κοινωνικό χώρο τα κοινωνικά υποκείµενα και οι οικογένειές τους 

αγωνίζονται συνεχώς για να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους µέσω 

ποικίλων στρατηγικών αναπαραγωγής και κυρίως µέσω στρατηγικών µετατροπής των 

κεφαλαίων τους µέσα από µια σειρά θεσµικών µηχανισµών (π.χ. σχολικό σύστηµα, 

αγορά εργασίας κ.τ.λ.). Η αξία της µετατροπής των διαφόρων ειδών κεφαλαίου 

αποτελεί ένα από τα βασικά διακυβεύµατα των κοινωνικών αγώνων όπου κάθε τάξη 

προσπαθεί να επιβάλλει ως ανώτερο στην ιεραρχία των κεφαλαίων το ισχυρότερο 

είδος κεφαλαίου που η ίδια διαθέτει.59Στο βιβλίο του, Κρατική Αριστοκρατία,60 ο 

                                                 
56 Pierre Bourdieu, «Το κοινωνικό κεφάλαιο. Προσωρινές σηµειώσεις» (µτφρ. Π. Γεωργίου, Θ. 
Ψυχογιός), στο Pierre Bourdieu, Κοινωνιολογία της Παιδείας. ∆έκα ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα 
Λαµπίρη -∆ηµάκη, Ν. Παναγιωτόπουλος, εκδ. Καρδαµίτσα – ∆ελφίνι, Αθήνα 1995, σελ. 93   
57 Pierre Bourdieu, Το κοινωνικό κεφάλαιο……, σελ. 91-92   
58 Pierre Bourdieu, Το κοινωνικό κεφάλαιο……, σελ. 91-92  
59 Pierre Bourdieu, Η ∆ιάκριση…….., σελ. 27  
60 La Noblesse d’  Etat. Grandes ecoles et esprit de corps,  Les Editions de Minuit, Paris 1989, σ. 569 
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Bourdieu αναλύει τους µηχανισµούς µέσα από τους οποίους το σχολικό σύστηµα 

συµβάλλει στην αναπαραγωγή της κατανοµής του πολιτιστικού κεφαλαίου και, ως εκ 

τούτου, στην αναπαραγωγή της δοµής του κοινωνικού χώρου. Ο Bourdieu 

αποδεικνύει ότι όσο σηµαντικότερο πολιτιστικό κεφάλαιο διαθέτουν οι οικογένειες, 

τόσο περισσότερο επενδύουν στη σχολική εκπαίδευση (σε χρόνο µετάδοσης, χρήµα 

κ.τ.λ.). Η τάση αυτή παρουσιάζει αύξηση όσο το σχετικό βάρος του πολιτιστικού 

τους κεφαλαίου είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε το οικονοµικό τους κεφάλαιο και όσο 

οι άλλες στρατηγικές αναπαραγωγής (π.χ. κληρονοµικές) είναι λιγότερο 

αποτελεσµατικές.  

1.3.4.4. Κριτική αποτίµηση 

  Η θεωρία του πολιτιστικού κεφαλαίου θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

προσφέρει ένα πιο ολοκληρωµένο θεωρητικό υπόβαθρο για την προσέγγιση του 

ζητήµατος των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε σχέση µε τις προηγούµενες εµπειρικές 

µελέτες. Κι αυτό γιατί δε σταµατά στη διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα 

αποβάλλει ή αδικεί τα παιδιά των µη προνοµιούχων τάξεων αλλά προσπαθεί να 

εξηγήσει κυρίως το γιατί συµβαίνει αυτό και να ρίξει φως στη συµβολή του σχολικού 

συστήµατος στην αναπαραγωγή του κοινωνικού status, των κοινωνικών διαιρέσεων.  
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1.4. Κράτος Πρόνοιας κι εκπαίδευση 

1.4.1. Κράτος Πρόνοιας: εννοιολογική οριοθέτηση – σύντοµη ιστορική αναδροµή  

Ο όρος Κράτος Πρόνοιας αναφέρεται σε έναν πολυσύνθετο 

πολιτικοδιοικητικό µηχανισµό. Ως εκ τούτου, ο ακριβής ορισµός του καθίσταται 

δύσκολος. Σε µια πρώτη προσέγγιση, όµως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι «το 

σύγχρονο Κράτος Πρόνοιας είναι η µορφή του κράτους στην οποία το κράτος 

αναλαµβάνει, µε παρέµβαση σε οικονοµικές και κοινωνικές διαδικασίες, την ευθύνη για 

την ανακατανοµή των υλικών και πολιτιστικών αγαθών ή για την παροχή αυτών των 

αγαθών σε κοινωνικές οµάδες ή και σε ολόκληρη την κοινωνία µε βάση αντίστοιχα 

θεσπισµένα δικαιώµατα».61  

 Βεβαίως, η λήψη µέτρων κοινωνικής προστασίας από το κράτος δεν αποτελεί 

ένα καινούριο φαινόµενο αλλά έλκει τις ρίζες της ήδη από την αρχαιότητα, όπως 

φανερώνουν τα αντίστοιχα µέτρα που περιλαµβάνονται στη νοµοθεσία του Σόλωνα 

στην Αθήνα, του Περίανδρου στην Κόρινθο, του Λυκούργου στη Σπάρτη κ.τ.λ. 

Αργότερα, κατά τη βυζαντινή περίοδο και κάτω από την επιρροή της χριστιανικής 

διδασκαλίας η κοινωνική προστασία κατοχυρώνεται θεσµικά. 62 Όλες οι παραπάνω 

προσπάθειες, όµως, αν και αρκετά αποτελεσµατικές σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν 

εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πρότυπο. Περισσότερο θα λέγαµε ότι 

αποτελούν αποσπασµατικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο µιας ιδεολογίας αγαθοεργίας 

εκ µέρους της πολιτείας.  

Η διαµόρφωση και θεσµική κατοχύρωση του σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας 

είναι το αποτέλεσµα κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής εξέλιξης. Σύµφωνα µε το 

Stein Rokkan,  έναν από τους κοινωνιολόγους που κατασκεύασαν το µοντέλο των 

εξελικτικών σταδίων της σύγχρονης Πολιτικής Κοινωνιολογίας, τέσσερα είναι τα 

κύρια στάδια που οδήγησαν στη διαµόρφωση των σύγχρονων Κρατών Πρόνοιας. 63 

Κατά την πρώτη φάση, έχουµε τη δηµιουργία των κρατών µε την παράλληλη 

διαµόρφωση ενός πολιτικοδιοικητικού και στρατιωτικού κέντρου και την οικοδόµηση 

εξειδικευµένων διοικητικών υπηρεσιών µε σκοπό την εδραίωση της εδαφικής 

εξουσίας και την κινητοποίηση των κοινωνικών πόρων ( συγκέντρωση φόρων, 

οργάνωση στρατιωτικού µηχανισµού, έργα υποδοµής κ.τ.λ.). Στη δεύτερη φάση, τα 
                                                 
61 Μ. Κελπανίδης, Κράτος Πρόνοιας κι Εκπαίδευση, εκδ. οίκος αδερφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
1991, σελ. 1  
62 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, «Κράτος Πρόνοιας και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα», στο Εκπαίδευση 
και κοινωνία ……., σελ. 83-84  
63 Εδώ όπως παρατίθενται συνοπτικά στο Μ. Κεπλανίδης, ό.π., σελ. 2-8  
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κράτη έρχονται να καλύψουν την ανάγκη διαµόρφωσης κοινής εθνικής ταυτότητας 

και επιδιώκουν την ενσωµάτωση των γλωσσικά, θρησκευτικά ή πολιτιστικά 

ετερογενών µειονοτήτων στην κυρίαρχη εθνική κουλτούρα. Στη φάση αυτή 

τοποθετείται η διαµόρφωση του επίσηµου σχολικού δικτύου, η εφαρµογή της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και, γενικά, η λειτουργία µηχανισµών µε στόχο την 

πολιτική και πολιτιστική επικοινωνία κέντρου και περιφέρειας. Στην τρίτη φάση της 

εξέλιξης περιλαµβάνεται η διεύρυνση της πολιτικής συµµετοχής των πολιτών µε τη 

θεσµοθέτηση πολιτικών δικαιωµάτων, την επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος σε 

όλους τους πολίτες – εξελίξεις που οδήγησαν και στη δηµιουργία µαζικών πολιτικών 

κοµµάτων. Η ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας εντοπίζεται στην τέταρτη φάση. 

Στους πολίτες αναγνωρίζονται πια και κοινωνικά δικαιώµατα – πέρα από τα αστικά 

και πολιτικά που τους είχαν παραχωρηθεί στις προηγούµενες φάσεις. Το κράτος 

αναλαµβάνει ευθύνες για την υλοποίηση αυτών των δικαιωµάτων. Οι παραπάνω 

φάσεις δεν µπορούν να εννοηθούν αυτόνοµα η µια από την άλλη ούτε µπορούν να 

µπουν ανάµεσά τους στεγανά χρονικά όρια. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις οι 

φάσεις αυτές αλληλοεπικαλύπτονται όταν εξωγενείς συνθήκες  (π.χ. ιδιάζουσες 

οικονοµικές συνθήκες σε κάθε κράτος)  το επιβάλλουν.  

Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι να παρακολουθήσουµε πώς η διαδοχή των 

τριών πρώτων φάσεων οδήγησε στη γένεση του σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας.  Η 

επιδίωξη εθνικής ενοποίησης δηµιουργεί αναπόφευκτα τις συνθήκες για τη διεύρυνση 

της πολιτικής συµµετοχής και το πέρασµα στη µαζική δηµοκρατία, καθώς δε θα 

µπορούσε να νοηθεί εθνική ταυτότητα χωρίς τη θέσπιση πολιτικής ισότητας των 

πολιτών απέναντι στο κράτος και τους νόµους του. Η διεύρυνση των πολιτικών και 

εκλογικών δικαιωµάτων οδήγησε, όπως είδαµε παραπάνω, στη δηµιουργία µαζικών 

πολιτικών κοµµάτων και επέτρεψε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης. 

Έτσι, στις χώρες της Ευρώπης, κάτω από τις συνθήκες της βιοµηχανικής 

επανάστασης και της προλεταριοποίησης µεγάλου µέρους του πληθυσµού, τα 

εργατικά, κοµµουνιστικά και σοσιαλιστικά κόµµατα πήραν σε αρκετές περιπτώσεις 

την εξουσία, ενώ σε άλλες απέκτησαν µεγάλη ισχύ.  Στην πρώτη περίπτωση, τα 

εργατικά κόµµατα επιδιώκοντας την προώθηση των συµφερόντων της εργατικής 

τάξης, την οποία και εκπροσωπούσαν, οικοδόµησαν µέτρα κοινωνικής προστασίας 

διαµορφώνοντας το Κράτος Πρόνοιας. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου δηλαδή στην 

εξουσία είχαµε αστικά κόµµατα µε έντονη όµως την πίεση των εργατικών, τα µέτρα 

κρατικού παρεµβατισµού επιλέχτηκαν ως έµµεσος τρόπος διασφάλισης και 
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σταθεροποίησης των καπιταλιστικών δηµοκρατιών µε στόχο την απορρόφηση των 

τριγµών που δηµιουργούσε η σύγκρουση κεφαλαίου –εργασίας.   

Ύστερα από τα παραπάνω, θα µπορούσε να δοθεί ένας σφαιρικότερος 

ορισµός της έννοιας του Κράτους Πρόνοιας. Το Κράτος Πρόνοιας είναι ο τύπος του 

κράτους, στο οποίο η πολιτική εξουσία παρεµβαίνει στους µηχανισµούς της αγοράς 

επιδιώκοντας τρεις κύριους στόχους: πρώτο, για να εξασφαλίσει στα άτοµα και τις 

οικογένειες ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ανεξάρτητα από την αξία της περιουσίας 

που έχουν ή της εργασίας που είναι σε θέση να προσφέρουν. ∆εύτερο, για να µειώσει το 

βαθµό της κοινωνικής ανασφάλειας δίνοντας στα άτοµα και τις οικογένειές τους τα 

µέσα να αντιµετωπίσουν ορισµένες τυχαίες κοινωνικές συγκυρίες που θα µπορούσαν να 

απειλήσουν τη ζωή τους (π.χ. ασθένεια, ανεργία κ.τ.λ.). τρίτο, για να διασφαλίσει ότι 

παρέχονται σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση ή τάξη, 

ορισµένες βασικές υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή ποιότητα (εκπαίδευση, ιατρική 

περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες, εξασφάλιση κατοικίας).64  

1.4.2.  Το Κράτος Πρόνοιας στο χώρο της εκπαίδευσης   

Η σύγχρονη µεταβολή των κοινωνικών συνθηκών επιβάλλει µεγαλύτερο 

βαθµό κρατικού παρεµβατισµού σε σχέση µε το παρελθόν.  Η ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας, ο κοινωνικός εκσυγχρονισµός και ο συνακόλουθος καταµερισµός 

εργασίας οδήγησαν στην αποδυνάµωση ή αποσταθεροποίηση πρωτογενών 

κοινωνικών οµάδων που µέχρι πρότινος είχαν πολύ σοβαρό και πολυδιάστατο 

λειτουργικό ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η οικογένεια. Η 

διαφοροποίηση των κοινωνικών ρόλων αλλά και η ανάγκη παροχής εξειδικευµένων 

γνώσεων στα παιδιά στέρησαν από τη σύγχρονη οικογένεια ένα µέρος του 

κοινωνικοποιητικού της ρόλου.65 Το µεταπολεµικό Κράτος Πρόνοιας, λοιπόν, κάτω 

από τις νέες αυτές συνθήκες παρουσίασε µια τάση διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του 

προκειµένου να καλύψει αυτή τη «λειτουργική απώλεια» άλλων οµάδων. Έτσι, 

επεκτάθηκε από την κοινωνική ασφάλιση και σε άλλους τοµείς π.χ. εκπαίδευση, 

κατοικία, κοινωνικές υπηρεσίες. Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι η σύγχρονη 

κοινωνική διαφοροποίηση εξαναγκάζει το σύγχρονο κράτος να διευρύνει τις ευθύνες 

έτσι ώστε να συµπεριλάβουν όχι µόνο την ανακατανοµή οικονοµικών αλλά και 

κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων της κοινωνίας.  
                                                 
64 Μ. Κελπανίδης, «Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών στο µεταπολεµικό Κράτος Πρόνοιας», στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τευχ. 7, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 116     
65 Βλ. Ι. Ε. Πυργιωτάκη, Εισαγωγή στην……, σελ. 168- 176 και Μ. Κελπανίδη, Κράτος Πρόνοιας 
και…., σελ. 9-12  
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Στα πλαίσια αυτά, το Κράτος Πρόνοιας άρχισε µε συγκεκριµένα µέτρα να 

παρεµβαίνει και στο χώρο της εκπαίδευσης µε  κύριους στόχους  τον 

εκδηµοκρατισµό της και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Τι σηµαίνει 

όµως «ισότητα ευκαιριών»; Στο χώρο της εκπαίδευσης η ισότητα ερµηνεύεται σαν 

ισότητα ευκαιριών για συµµετοχή στον κόσµο της γνώσης και, ειδικότερα, στο επίσηµο 

οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα. Συνεπώς, η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών 

υπονοεί συγχρόνως την ισότητα ευκαιριών για κοινωνική άνοδο µέσα στο υπάρχον 

σύστηµα των δυτικών κοινωνιών. 66 Με άλλα λόγια, όλα τα µέλη των Κρατών 

Πρόνοιας θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώµατα να συναγωνίζονται για 

διαφοροποιηµένα εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά επιτεύγµατα. Πρόκειται για την 

κλασική θεωρία της ισότητας ευκαιριών της οποίας κεντρικοί άξονες είναι ο 

ελεύθερος ανταγωνισµός και η αναγνώριση της ατοµικής αξίας. 67 Η θεωρία αυτή, 

όµως, όπως έχουµε κι αλλού επισηµάνει, έχει επικριθεί ιδίως από τη δεκαετία του ’50 

κι εξής, όταν ένα πλήθος εµπειρικών µελετών απέδειξαν ότι η ικανότητα και η 

διάθεση για µάθηση και κοινωνική άνοδο είναι µεταβλητές που εξαρτώνται στενά 

από το περιβάλλον όπου το παιδί µεγαλώνει. Άρα, αν θέλουµε να µιλήσουµε για 

πραγµατικό εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταφύγουµε στην 

εφαρµογή γενικότερων εξισωτικών κοινωνικοοικονοµικών µέτρων που θα έχουν σα 

στόχο τον εκδηµοκρατισµό της ευρύτερης κοινωνίας.  

 Η εξέλιξη της έννοιας της «ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών»  επέφερε και 

αντίστοιχη εξέλιξη στα εκπαιδευτικά µέτρα των σύγχρονων Κρατών Πρόνοιας. 

Αρχικά, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των Κρατών Πρόνοιας στηρίχτηκαν 

αποκλειστικά στην αξιοκρατική ιδεολογία (φιλελεύθερη ερµηνεία της έννοιας των 

ίσων ευκαιριών) και έθεσαν ως στόχο την διεύρυνση της πρόσβασης στο αγαθό της 

εκπαίδευσης για όσο το δυνατόν µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού µέσω της 

άρσης των εξωτερικών φραγµών που δυσχέραιναν την πρόσβαση αυτή ( οικονοµικά 

και γεωγραφικά εµπόδια κυρίως). Από τη στιγµή που το κράτος αναλαµβάνει την 

άρση αυτών των εξωτερικών φραγµών επαφίεται στην ελεύθερη βούληση των 

ατόµων και των οικογενειών τους να αξιοποιήσουν ή όχι τις παρεχόµενες 

δυνατότητες. Η  σύνδεση της ισότητας ευκαιριών µε την ισότητα αποτελεσµάτων 

                                                 
66 Ι. Λαµπίρη- ∆ηµάκη, «Παιδεία και ∆ηµοκρατία», στο Κοινοβουλευτισµός και ∆ηµοκρατία στην 
Ελλάδα. Πορεία και προοπτική της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, ΟΠΕΚ, εκδ. Καραµπελόπουλος Α.Ε., 
Αθήνα 1986, σελ. 79-85  
67 Ι. Λαµπίρη –∆ηµάκη, ό.π.  
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(ριζοσπαστική ερµηνεία) 68έρχεται να βάλει µια νέα διάσταση στην εκπαιδευτική 

πολιτική του Κράτους Πρόνοιας. Γίνεται πια σαφές ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική 

ισότητα ευκαιριών το κράτος πρέπει να ενισχύσει άνισα τους αδύνατους µαθητές µε 

τη µορφή της προσχολικής αγωγής, της αντισταθµιστικής αγωγής κ.τ.λ. Εν 

κατακλείδι, η έννοια του εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης που υπαγορεύει την 

εκπαιδευτική πολιτική των σύγχρονων Κρατών Πρόνοιας γίνεται διττή, και αφορά: α) 

στο να καταστήσει τη γνώση και την οργανωµένη εκπαίδευση ένα αγαθό ελεύθερο για 

όλους σ’ ένα πρώτο στάδιο, και όσο το δυνατόν πιο προσιτό σε όσους επιθυµούν και 

είναι σε θέση να προχωρήσουν παραπέρα µετά το στάδιο της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και β) στο να αντισταθµιστούν οι διαφοροποιοί παράγοντες του 

περιβάλλοντος (που συνδέονται µε τη στρωµάτωση των οικογενειών και των σχολείων) 

καθώς και άλλα τυχόν µειονεκτήµατα που επιδρούν άνισα στη θέληση και την 

ικανότητα του ατόµου να µορφωθεί. 69  

 Το σκεπτικό αυτό αντικατοπτρίζεται, κατά τη γνώµη µας, µε έναν λειτουργικό 

τρόπο στο θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της σχέσης Κράτους Πρόνοιας κι 

εκπαιδευτικής πολιτικής που προτείνει ο Ι .Ε. Πυργιωτάκης στη µελέτη του «Κράτος 

Πρόνοιας κι εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα». Σύµφωνα µε το πλαίσιο ανάλυσης 

του Πυργιωτάκη, οι µορφές και οι µέθοδοι της παρεµβατικής συµπεριφοράς του 

Κράτους Πρόνοιας στο χώρο της Παιδείας θα µπορούσαν να ενταχθούν σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες : τις εξωσυστηµικές  και τις ενδοσυστηµικές  παρεµβάσεις. Η 

πρώτη οµάδα παρεµβάσεων περιλαµβάνει όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν 

στην άρση οικονοµικών και άλλων παραγόντων «τεχνικής» φύσεως ( κατάργηση 

διδάκτρων, δωρεάν παροχή σχολικών βιβλίων, χορήγηση υποτροφιών, επέκταση 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, γενίκευση εκπαιδευτικού συστήµατος κ.τ.λ.) που 

δηµιουργούν φραγµούς για τη σχολική φοίτηση. Στόχος των εκπαιδευτικών µέτρων 

αυτής της κατηγορίας είναι η άρση όλων των εµποδίων, ώστε οι νέοι να µπορούν να 

ανέλθουν ελεύθερα τα σκαλοπάτια της εκπαίδευσης ανάλογα βέβαια µε τις 

δυνατότητες καθενός. Η δεύτερη οµάδα παρεµβάσεων στοχεύει στην άρση των 

«ενδογενών» ανασχετικών παραγόντων, δουλεύει στο εσωτερικό του συστήµατος, 

στο χώρο της οικογένειας και του σχολείου ( αντισταθµιστική αγωγή, εσωτερικές 

                                                 
68 Εδώ αναφερόµαστε στη µετριοπαθή εκδοχή της ριζοσπαστικής ερµηνείας. Υπάρχει και η ακραία 
εκδοχή που προτείνει ιδιαίτερη µεταχείριση, βαθµολογική πριµοδότηση των µη ευνοηµένων παιδιών. 
Μια τέτοια άποψη απορρίπτεται a priori καθώς προσκρούει σε µια σειρά από παιδαγωγικά και 
κοινωνικά κριτήρια και έρχεται να αναιρέσει τελικά την ίδια την έννοια της ισότητας ευκαιριών.   
69 Ι. Λαµπίρη – ∆ηµάκη, ό.π.  
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διαφοροποιήσεις των µαθητών, κατάργηση πρώιµων επιλεκτικών διαδικασιών κ.τ.λ.). 
70. Το παραπάνω πλαίσιο κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµο για το µελετητή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής των σύγχρονων Κρατών Πρόνοιας καθώς µε βάση αυτό 

µπορούν να ταξινοµηθούν και να κατανοηθούν καλύτερα τα σχετικά µέτρα.  

1.4.3. Κράτος Πρόνοιας κι εκπαίδευση στην Ελλάδα : σύντοµη ιστορική 

αναδροµή 

Η κατάσταση πριν το 1964 

 Η εφαρµογή βασικών αρχών του Κράτους Πρόνοιας στην ελληνική 

εκπαιδευτική πολιτική εντοπίζεται για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

του 1964. Για να εκτιµηθεί η ιδιαίτερη αξία των µέτρων που εισήγαγε η 

µεταρρύθµιση αυτή, όµως, θα πρέπει να γίνει µια σύντοµη αναφορά στην κατάσταση 

που επικρατούσε προηγουµένως:  

- ο µαθητής για να εγγραφεί σε σχολείο όλων των βαθµίδων έπρεπε να πληρώνει τη 

µαθητική εισφορά   

- όλα τα σχολικά βιβλία και σχολικά είδη πληρώνονταν από τους µαθητές  

- τα ίδια τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα είχαν αναλάβει τη διενέργεια των εισαγωγικών 

εξετάσεων. Το γεγονός αυτό δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα και λειτουργούσε 

ανισωτικά για µια σειρά από λόγους : α) η δυσκολία των θεµάτων και η 

αναντιστοιχία τους µε τη γυµνασιακή εκπαίδευση επιδείνωναν  τα µειονεκτήµατα των 

µαθητών της υπαίθρου που  δεν µπορούσαν να έχουν µια επιπρόσθετη προετοιµασία 

για τις εξετάσεις πέρα από αυτή που προσφέρει το σχολείο (τα φροντιστήρια δεν 

ανθούσαν στην ύπαιθρο). β) Η διενέργεια των εξετάσεων στα δύο µεγάλα αστικά 

κέντρα και το υψηλό κόστος που αυτή συνεπαγόταν συχνά αποθάρρυναν τα παιδιά 

της επαρχίας.  

- η ίδια η φοίτηση στις πανεπιστηµιακές σχολές ήταν αρκετά δαπανηρή καθώς οι 

φοιτητές θα έπρεπε να πληρώνουν συγγράµµατα και σηµειώσεις, την εγγραφή τους 

σε κάθε έτος σπουδών και εξέταστρα για κάθε µάθηµα. Με βάση όλα τα παραπάνω, 

κατανοούµε ότι η εκπαίδευση ήταν ένα από τα «είδη πολυτελείας» της εποχής – 

συχνά απροσπέλαστο για τα µέλη των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. 71  Η απουσία 

µέτρων κρατικού παρεµβατισµού για την εξισορρόπηση των ανισοτήτων στην 

                                                 
70 Ι. Ε. Πυργιωτάκης, «Κράτος Πρόνοιας κι εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα», στο Εκπαίδευση και 
κοινωνία ………, σελ. 83-88 
71 Βλ. Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Κράτος Πρόνοιας….., σελ. 91-92  
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εκπαίδευση φυσικά αντικατοπτρίζεται στις πιθανότητες εισαγωγής των νέων στα ΑΕΙ 

ανάλογα µε το επάγγελµα του πατέρα τους. (Πίνακας 1) 72 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ 

ΠΑΤΕΡΑ (1961 – 1962) 

Επάγγελµα του πατέρα  Πιθανότητες εισαγωγής στα ΑΕΙ  

Α 

Β 

Γ 

∆ 

Ε 

Στ 

Ζ  

21,7 %  

15%  

22,4% 

13,8%  

6,2%  

6,9%  

5,6%  

 

Α= Ελευθέρια επαγγέλµατα, τεχνικά κι άλλα συναφή, Β= Επαγγέλµατα διοίκησης και 

διεύθυνσης, Γ= επαγγέλµατα απασχόλησης γραφείων κι άλλα συναφή, ∆= έµποροι, 

πωλητές κι άλλα συναφή, Ε= γεωργικά, αλιευτικά και δασικά επαγγέλµατα, Στ = 

εργάτες , Ζ= απασχολούµενοι σε µεταφορές και επικοινωνίες  

 Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους παραπάνω υπολογισµούς του Α. Κιντή τα παιδιά 

των προνοµιούχων κοινωνικά τάξεων, και ειδικά των ελεύθερων επαγγελµατιών, 

έχουν 21,7 % πιθανότητες εισαγωγής στα ΑΕΙ την ίδια στιγµή που τα παιδιά των 

αγροτών έχουν πιθανότητες 6,2 % και τα παιδιά των εργατών 6,9 %. Παρόµοιες 

διαπιστώσεις συνάγονται κι από την εξέταση της πιθανότητας εισόδου των νέων στα 

ΑΕΙ ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα. (Πίνακας 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Α. Κιντής, Η ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα, εκδ. Gutenberg,  Αθήνα, σελ. 132  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 73 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

Επίπεδο µόρφωσης Ποσοστιαία κατανοµή 

των φοιτητών του Παν. 

Αθηνών ανάλογα µε το 

επίπεδο µόρφωσης του 

πατέρα τους 

Ποσοστιαία κατανοµή 

των αντρών ηλικίας 45-

46 ετών, κατά το έτος 

1961, ανάλογα µε το 

επίπεδο µόρφωσής τους 

- Αγράµµατοι  

- Απόφοιτοι λίγων τάξεων 

του ∆ηµοτικού  

-Απόφοιτοι του ∆ηµοτικού 

ή λίγων τάξεων του 

Γυµνασίου  

-Απόφοιτοι Γυµνασίου ή 

λίγων ετών Αν. Σχολής  

-Απόφοιτοι Ανώτατης 

Σχολής  

1  

10 

 

30 

 

 

30 

 

29 

11 

33 

 

43 

 

 

9 

 

4  

ΣΥΝΟΛΟ 632  878. 174  

 

Όπως παρατηρούµε, το 1/3 των φοιτητών  (29%) είχαν πατέρα πανεπιστηµιακής 

µόρφωσης, το 1/3 (30 %)  είχαν πατέρα απόφοιτο γυµνασίου, ενώ µόνο το 1% είχε 

πατέρα αγράµµατο και 10% πατέρα σχεδόν αγράµµατο.  

 Με βάση τα παραπάνω, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι  η ελληνική 

εκπαίδευση στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και αρχές της δεκαετίας του ’60 

λειτουργεί ανισωτικά ενώ οι δυνατότητες πρόσβασης των νέων στην ανώτατη 

εκπαίδευση εξαρτώνται κυρίως από το επάγγελµα και το µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα (όχι τόσο της µητέρας, καθώς κατά την περίοδο αυτή οι περισσότερες 

γυναίκες δεν είχαν υψηλή µόρφωση, πολλές φορές ούτε καν τη στοιχειώδη). Την ίδια 

εποχή, το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι διεθνές. Μάλιστα, η 

Ελλάδα βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αφού η 

διαφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών ανάµεσα στις λιγότερο και τις περισσότερο 

ευνοηµένες κοινωνικές τάξεις είναι 1: 7,7 τη στιγµή που στη Σουηδία το αντίστοιχο 
                                                 
73 Ι. Λαµπίρη – ∆ηµάκη, Προς µίαν ελληνικήν κοιννωιολογίαν της Παιδείας, Ε. Κ. Κ. Ε. , 1974, σελ. 
134  



 48

ποσοστό είναι 1: 14, στην Ιταλία 1:27 κ.ο.κ. 74. Η ανισότητα ευκαιριών στην Ελλάδα 

έχει, λοιπόν, µικρότερη ένταση σε σχέση µε άλλες χώρες · δεν παύει, όµως, να είναι 

υπαρκτή και να χρήζει αντιµετώπισης.  

Η εγκαθίδρυση του Κράτους Πρόνοιας στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική: η 

µεταρρύθµιση του 1964 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η µεταρρύθµιση του 1964 έρχεται να λάβει τα 

πρώτα µέτρα του Κράτους Πρόνοιας στο χώρο της Παιδείας. Τα κυριότερα 

συνοψίζονται στα παρακάτω:  

 Αναγνώριση της δηµοτικής γλώσσας κι εξίσωσή της µε την καθαρεύουσα σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης  

 Καθιέρωση της δωρεάν παιδείας µε την κατάργηση κάθε µορφής διδάκτρων 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και την παροχή δωρεάν σχολικών 

βιβλίων  

 Αύξηση του αριθµού των υποτροφιών και επέκτασή τους σε όλους τους 

σχολικούς τύπους  

 Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα εννέα έτη µε ταυτόχρονη 

κατάργηση των εξετάσεων από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και  διαίρεση του 

ως τότε εξαταξίου Γυµνασίου σε τριετές Γυµνάσιο και τριετές Λύκειο. Το 

Γυµνάσιο είναι ενιαίο  και η πρόθεση των µεταρρυθµιστών είναι να γίνει 

υποχρεωτικό σε όλη τη χώρα όταν η πρόοδος των υλικοτεχνικών υποδοµών 

το επιτρέψει, ενώ το Λύκειο διαιρείται σε δύο κλάδους :  θεωρητικό – 

κλασικό  και φυσιογνωστικό.  

 Πρόβλεψη για ίδρυση πολλών γυµνασίων σε αποµακρυσµένες περιοχές και 

ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων µε πρόσθετο διδακτικό προσωπικό και 

υλικοτεχνική υποδοµή έτσι ώστε να µπορέσει να υλοποιηθεί η εννιάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 Αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων για την είσοδο στις ανώτατες 

σχολές. Οι εξετάσεις δεν διενεργούνται πια από τα ίδια τα ΑΕΙ. Καθιερώνεται 

το Ακαδηµαϊκό απολυτήριο και οι Πανελλήνιες εξετάσεις  διενεργούνται σε 

πολλές πόλεις µε προκαθορισµένη ύλη βάσει της διδαγµένης στα σχολεία 

Μ.Ε. , κοινά θέµατα και κοινό τρόπο βαθµολόγησης από µεικτές επιτροπές 

καθηγητών Μέσης εκπαίδευσης και Πανεπιστηµιακούς.  

                                                 
74  Ο. Ο. Σ. Α., Project Regional Mediterranean : Greece, Paris, 1965, p. 72  
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 Στροφή από την τυπική γνώση σε αποτελεσµατικότερα περιεχόµενα που είχαν 

σχέση µε τη ζωή: συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων, εξοπλισµός των 

σχολείων µε οπτικοακουστικά µέσα, αύξηση ωρών φυσικών επιστηµών, 

διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από µετάφραση στο Γυµνάσιο, 

κατάργηση της διδασκαλίας των Λατινικών, εισαγωγή νέων µαθηµάτων 

(Στοιχεία Οικονοµικής Επιστήµης, Στοιχεία ∆ικαίου, Κοινωνιολογία, 

Φιλοσοφία).  

Είναι, νοµίζω, οφθαλµοφανής η πρόθεση των µεταρρυθµιστών να 

αντιµετωπίσουν το ζήτηµα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Αρκεί να λάβει κανείς 

υπόψη του την τεράστια κοινωνική σηµασία της καθιέρωσης δωρεάν παιδείας, αλλά 

και της εισαγωγής της δηµοτικής γλώσσας, της γλώσσας του λαού, στην επίσηµη 

εκπαίδευση. Άλλωστε, ο παραπάνω στόχος δηλώνεται ρητά από τους εµπνευστές της 

µεταρρύθµισης στην Εισηγητική έκθεση του νόµου: «Η κοινωνική σηµασία του 

σχολικού τούτου τύπου είναι πολύ µεγαλυτέρα συγκριτικώς προς την σηµασία του 

Λυκείου και δεν είναι εθνικώς επιτρεπτόν χάριν της ανωτέρας µορφώσεως ολίγων 

χιλιάδων νέων, όσοι θα είναι οι φοιτώντες εις τα Λύκεια, να συντµηθή η εκπαίδευσις 

πολύ µεγαλυτέρου αριθµού άλλων νέων, οι οποίοι δε θα αξιωθούν να τύχουν ανωτέρας 

του Γυµνασίου Παιδείας»(σχετικά µε την καθιέρωση τριετούς Γυµνασίου).75  Όσον 

αφορά στην καθιέρωση της δωρεάν παιδείας, διαβάζουµε στην ίδια εισηγητική 

έκθεση: « Περιττόν να εξάρωµεν την σηµασία της δωρεάν εκπαιδεύσεως. Ο θεσµός 

είναι απόρροια της πεποιθήσεως ότι θεµέλιον και εγγύησις της αληθούς ∆ηµοκρατίας 

είναι η ισότης όλων αδιακρίτως των πολιτών εις την κτήσιν των αγαθών της παιδείας. 

Χειροτέρα µορφή κοινωνικής ανισότητος δεν υπάρχει από το καθεστώς: η παιδεία να 

είναι προνόµιο των ευπορούντων. Κράτος, το οποίον δεν παρέχει εις όλους τους 

πολίτας του ίσας ευκαιρίας να µορφωθούν και να αναπτύξουν τας ικανότητάς των, δεν 

αξίζει να ονοµάζεται δηµοκρατικό».76 Τέλος, σχετικά µε τη σταδιακή εφαρµογή της 

εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαβάζουµε: « Επέστη, νοµίζοµεν, ο καιρός 

δια να κάµωµεν και ηµείς το αποφασιστικόν βήµα προς την 9/ ετή υποχρεωτικήν 

εκπαίδευσιν. Βεβαίως όχι αµέσως,  αλλά προοδευτικώς, αρχίζοντες από τα αστικά 

κέντρα και προχωρούντες βαθµιαίως προς τας κωµοπόλεις και τα χωρία της υπαίθρου. 

                                                 
75Βλ. Εισηγητική Έκθεση του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 4379 / 1964 στο  Σήφης Μπουζάκης, 
Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα. Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Γενική και 
Τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση. Τεκµήρια ιστορίας Νεοελληνικής εκπαίδευσης, τόµος β’, Gutenberg, 
Αθήνα 1995, σελ. 86  
76 Βλ. Εισηγητική Έκθεση, ό.π., σελ. 89 
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Τοιουτοτρόπως θα υψώσωµεν την πνευµατικήν στάθµην όλων των στρωµάτων του 

λαού µας και θα κρατήσωµεν υπό την στέγην και την πρόνοιαν του σχολείου τον 

νέον…..»  

 Με βάση τα παραπάνω παραθέµατα, και πολλά άλλα τόσο από την 

Εισηγητική Έκθεση όσο και από τις οµιλίες των µεταρρυθµιστών στη Βουλή, 

συµπεραίνουµε ότι η προσπάθειά τους είναι βασισµένη στις αρχές και τις αντιλήψεις 

του Κράτους Πρόνοιας και µία από τις βασικές τους επιδιώξεις είναι η δικαιότερη 

κατανοµή του αγαθού της Παιδείας προς όφελος όσο το δυνατόν µεγαλύτερων 

τµηµάτων του πληθυσµού. Ωστόσο, οι µεταρρυθµιστές, πιστοί στη θεωρία των 

«φυσικών χαρισµάτων», περιορίζονται κυρίως στη λήψη µέτρων που στόχο έχουν την 

άρση των εξωτερικών εµποδίων που θα επιτρέψει στους προικισµένους από τη φύση 

την απρόσκοπτη πορεία τους προς την κορυφή της εκπαιδευτικής πυραµίδας 

(εξωσυστηµικά µέτρα, σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο που αποδεχτήκαµε 

προηγουµένως). Η ιδεολογική αυτή τοποθέτηση των εµπνευστών της µεταρρύθµισης 

τους εµποδίζει να λάβουν µέτρα για να καταπολεµήσουν την πολιτιστική υστέρηση 

των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων και µέτρα για τη γεφύρωση του χάσµατος που 

χωρίζει το οικογενειακό περιβάλλον αυτών των παιδιών από τις απαιτήσεις του 

αντίστοιχου σχολικού. Έχουµε, λοιπόν, έλλειψη µέτρων αντισταθµιστικής αγωγής – 

γεγονός που αποτελεί και το σοβαρότερο µειονέκτηµα αυτής της µεταρρύθµισης -  αν 

και την περίοδο της µεταρρύθµισης δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα διεθνώς στον 

κοινωνικό κι όχι το βιολογικό ντετερµινισµό, όσον αφορά στο ζήτηµα της ευφυΐας 

και καταβάλλονται προσπάθειες να αναπτυχθούν νέα σχολικά µοντέλα, στα οποία να 

ενταχθούν δράσεις αντισταθµιστικής αγωγής. 

Η επιρροή των αρχών του Κράτους Πρόνοιας στις µεταρρυθµίσεις που 

ακολούθησαν 

Τα βήµατα που έγιναν µε τη µεταρρύθµιση του ’64 καταργήθηκαν, ως γνωστόν, 

από τη χούντα των συνταγµαταρχών µε µια σειρά από αναγκαστικούς νόµους. Έτσι, 

θα καταργηθεί η επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στο Γυµνάσιο (Α. Ν. 59/67), 

θα επανέλθει η καθαρεύουσα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης εκτός από τις 

πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού (Β. ∆. 702/69), θα επανέλθουν οι εισαγωγικές εξετάσεις 

για το Γυµνάσιο (129/ 67) κ.τ.λ. «Η ελληνική εκπαίδευση θα επανέλθει στα 

παλαιότερα αναχρονιστικά πλαίσια µε κυρίαρχα γνωρίσµατα τον ψευτοκλασικισµό, 

την προγονολατρεία, τη λογοκοπία και το βερµπαλισµό σ’ ένα σχολείο αποκοµµένο 

εντελώς από τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονοµίας … Οι κλασικές 
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σπουδές θα ξαναγίνουν ο µορφωτικός µονόδροµος και η επιστηµονική γνώση θα 

αγνοηθεί». 77  

Επόµενος σταθµός είναι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 (κυβέρνηση Κ. 

Καραµανλή). Με το νέο Σύνταγµα του 1975 εγκαταλείπεται οριστικά το άρθρο 107 

του Συντάγµατος του 1911, που αφορούσε τον καθορισµό της καθαρεύουσας ως 

επίσηµης γλώσσας του κράτους. Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι ότι: «η 

υποχρεωτική φοίτηση δεν επιτρέπεται να ανέρχεται σε λιγότερο από εννέα χρόνια». 

Επίσης, το Σύνταγµα του 1975 εγγυάται την αναγνώριση του δικαιώµατος όλων των 

Ελλήνων στη δωρεάν εκπαίδευση και προβλέπει την υποστήριξη των υστερούντων 

(πάντοτε, όµως, «σύµφωνα µε τις ικανότητές τους»). Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

του 1976 περιλάµβανε τα εξής:  

- δωρεάν µαθήµατα, σχολικά βιβλία, εποπτικά µέσα και µετακίνηση για όλους 

τους µαθητές  

- επίσηµη γλώσσα των µαθηµάτων η δηµοτική απαλλαγµένη από 

ιδιωµατισµούς     

- δοµή εκπαιδευτικού συστήµατος: διετές νηπιαγωγείο, εξατάξιο δηµοτικό, 

τριτάξιο γυµνάσιο µε ενιαίο πρόγραµµα σπουδών και τριτάξιο λύκειο. Σκοπός 

του νηπιαγωγείου είναι να ολοκληρώσει την οικογενειακή αγωγή και να 

συνεχίσει τη σωµατική, κοινωνική και πνευµατική ανάπτυξη των παιδιών. Στο 

∆ηµοτικό καταργούνται οι γραπτές εξετάσεις για τον προβιβασµό από τη µια 

τάξη στην άλλη. Στο πρόγραµµα µαθηµάτων του ∆ηµοτικού σχολείου 

καθιερώνονται επίσηµα πολιτιστικές δραστηριότητες   

- υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση µε κατάργηση των εξετάσεων από το 

∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο  

- καθιέρωση απαιτητικού πανελλήνιου διαγωνισµού για την εισαγωγή των 

µαθητών στο Λύκειο. Στο εισαγωγικό άρθρο του νόµου αναφέρεται ότι αυτές 

οι εξετάσεις είχαν σα στόχο την ανακούφιση του λυκείου από τον υπέρµετρο 

αριθµό µαθητών και τη στροφή µερικών από αυτούς προς τεχνικά 

επαγγέλµατα.   

- διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από µετάφραση στο Γυµνάσιο  

                                                 
77 Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985), εκδ. Gutenberg,  Αθήνα 1987, σελ. 110  
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- αντικατάσταση του Ακαδηµαϊκού Απολυτηρίου από Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Η πρώτη φάση τους διεξάγεται µε το τέλος της Β’ Λυκείου και η δεύτερη µε 

το τέλος της Γ’ Λυκείου. 78 

Όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, στην ουσία η µεταρρύθµιση αυτή αποτελεί 

επανάληψη βασικών σηµείων της αντίστοιχης του 1964 (εισαγωγή της δηµοτικής, 

επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαίρεση του σχολικού συστήµατος, 

διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από µετάφραση κ.τ.λ.). Ωστόσο, θα µπορούσε 

κανείς να επισηµάνει µια αλλαγή ως προς τον τρόπο σκέψης των µεταρρυθµιστών και 

µια υποχώρηση του εκπαιδευτικού ενθουσιασµού, που χαρακτήριζε τη µεταρρύθµιση 

του 1964. Εκεί ξεκάθαρος στόχος ήταν η ανύψωση της πνευµατικής στάθµης 

ολόκληρου του λαού. Εδώ, διακρίνουµε µια τάση περισσότερο τεχνοκρατικής 

αναδιοργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και συγκράτησης της τάσης 

προς πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αυτό, άλλωστε, φανερώνει και η καθιέρωση 

εισαγωγικών εξετάσεων από το Γυµνάσιο στο Λύκειο. Ως καινοτοµία θα µπορούσε 

να σχολιαστεί η εισαγωγή της προσχολικής εκπαίδευσης µέσω του διετούς 

νηπιαγωγείου, το οποίο, όµως, για να επιτελέσει τον πραγµατικό αντισταθµιστικό του 

ρόλο, απαιτεί πολύ καλύτερη οργάνωση και, κυρίως, αναθεώρηση των αντιλήψεων 

απέναντι στο ζήτηµα της ευφυΐας και της σχολικής επιτυχίας – αποτυχίας.    

Επόµενο σηµαντικό σταθµό της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η 

περίοδος της ανάληψης της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ από το 1981 κι εξής. Η νέα 

κυβέρνηση, έχοντας προαναγγείλει µαζί µε  τη γενικότερη «Αλλαγή» και την αλλαγή 

του εκπαιδευτικού συστήµατος79, έλαβε µια σειρά από µέτρα που αφορούσαν κυρίως 

στην εσωτερική λειτουργία παρά την εξωτερική διαµόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος.   Στην εισηγητική έκθεση του νόµου 1566/85 διαβάζουµε: « Βασική 

θέση της πολιτικής, που διατρέχει όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, 

είναι ότι η µέριµνα για την εκπαίδευση είναι υπόθεση του κράτους και σ’ αυτή τη 

µέριµνα τίποτα δεν είναι αρκετό. Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις και µέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η 

παιδεία δεν είναι µόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα και αυτοσκοπός. Η 

                                                 
78 Για αναλυτική παρουσίαση και κριτική αυτής της µεταρρύθµισης βλ. Ι. Ε. Πυργιωτάκης – Ν. Ε. 
Παπαδάκης, Σηµειώσεις του µαθήµατος «Ιστορία Νεοελληνικής εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών 
µεταρρυθµίσεων, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Σχολή Επιστηµών της αγωγής, Παιδαγωγικό τµήµα ∆. Ε., 
Ρέθυµνο  
79 ΠΑΣΟΚ, Συµβόλαιο µε το λαό – Πολιτικές διακηρύξεις, Αθήνα 1981, σελ. 54  
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µόρφωση είναι αγαθό, το οποίο η πολιτεία οφείλει να µη στερήσει από κανένα». 80 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η εκπαίδευση δε θεωρείται πια µόνο στα πλαίσια της 

θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου, αλλά θεωρείται και σαν αυτοσκοπός – πράγµα 

που δηµιουργεί την υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει σε όλους την πρόσβαση 

σε αυτήν. Η µεταρρύθµιση φέρει τη σφραγίδα των αρχών του Κράτους Πρόνοιας, 

όπως θα διαπιστωθεί και παρακάτω από τα συγκεκριµένα µέτρα της.  

 Το 1981 η δηµοτική αναγνωρίζεται ως επίσηµη γλώσσα του κράτους και έτσι 

δίνεται οριστική λύση στο γλωσσικό ζήτηµα, αφού η µέχρι τότε εισαγωγή της 

δηµοτικής µόνο στη γενική εκπαίδευση είχε επιφέρει µερική µόνο επίλυση 

του προβλήµατος. Κατόπιν, µε το Π.∆. 227 του 1982 καθιερώνεται το 

µονοτονικό σύστηµα. Με τα παραπάνω µέτρα, καταργείται η απόσταση που 

χώριζε τη γλώσσα του εξωσχολικού περιβάλλοντος και τη γλώσσα της 

σχολικής διδασκαλίας – µια διάκριση που επιβαρύνει κυρίως τους µαθητές 

χαµηλής κοινωνικής προέλευσης, όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενο 

µέρος αυτής της εργασίας.  

 Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Στην εισηγητική 

έκθεση του Ν. 1566/85, που ουσιαστικά θεσµοθετεί νοµικά τον όρο αυτό,  

επισηµαίνονται τα προβλήµατα της ως τότε λειτουργίας της προσχολικής 

αγωγής: ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή, ακαταλληλότητα κτιρίων, 

ασυντόνιστη παρέµβαση δύο Υπουργείων στο χώρο της προσχολικής αγωγής 

· του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (νηπιαγωγεία) και του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (παιδικοί σταθµοί)  µε αποτέλεσµα τη 

συστέγαση νηπιαγωγείων- παιδικών σταθµών στο ίδιο κτίριο αλλά και την 

παράλληλη λειτουργία νηπιαγωγείων και παιδικών σταθµών στην ίδια 

περιοχή που οδηγούσε στο να γίνονται ατροφικά τα νηπιαγωγεία αφού οι 

εργαζόµενες µητέρες, ανάµεσα στο δίληµµα αγωγή ή κοινωνική µέριµνα, που 

έβαζε η πολιτεία, αναγκαστικά επέλεγαν το δεύτερο. «Έτσι, η παροχή 

προσχολικής αγωγής και κοινωνικής µέριµνας λειτουργούσε σε βάρος των 

παιδιών των εργαζοµένων και των αγροτών, µια και σε αυτή την ηλικία, πρέπει 

να αρχίσει από την πολιτεία η άµβλυνση των επιπτώσεων από τις διαφορετικές 

οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες ανατροφής στην οικογένεια. 

                                                 
80 Βλ. Εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόµου «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Ν. 1566/85) στο Σ. Μπουζάκης, Εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τόµος β’, σελ. 269 
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∆εν υπήρξε, δηλαδή, προηγουµένως µέριµνα για την τεράστια σηµασία που 

αποδίδει η παιδαγωγική επιστήµη στην προσχολική αγωγή, σχετικά µε τη 

µελλοντική διαµόρφωση του ατόµου. Ευθύνη, όµως, της πολιτείας είναι να 

εξασφαλιστούν στα  ελληνόπουλα, πραγµατικά ίσες ευκαιρίες αγωγής και 

µέριµνας…..». 81 Έχουµε σηµαντικές αλλαγές στην ιδεολογία των 

µεταρρυθµιστών σε σχέση και µε τις δύο προηγούµενες µεταρρυθµίσεις. 

Αρχικά, τονίζεται ο αντισταθµιστικός ρόλος της προσχολικής αγωγής που 

έρχεται να εκπληρώσει διπλό σκοπό : α) να συµπληρώσει την οικογενειακή 

αγωγή και β) να διευκολύνει τη µετάβαση των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που 

προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, από το 

οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. Η ιδεολογία των «φυσικών 

χαρισµάτων», η «σφραγίδα της δωρεάς» αντικαθίσταται από την αναγνώριση 

της σηµασίας του πολιτιστικού κεφαλαίου και της υποχρέωσης της πολιτείας 

να µεριµνήσει για την αντιστάθµιση των µορφωτικών ελλειµµάτων παιδιών 

από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Εισάγεται, έτσι, ο θεσµός του παιδικού 

κέντρου, όπου συστεγάζονται νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας και 

τοµείς µέριµνας και κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας, µε σκοπό την παροχή σωστής απασχόλησης και φροντίδας αλλά 

και εκπαίδευσης στα παιδιά των εργαζοµένων. Παράλληλα, δηλώνεται η 

πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει υποχρεωτική την προσχολική αγωγή, όταν 

οι συνθήκες το επιτρέψουν.  

 Οι εξετάσεις από το Γυµνάσιο στο Λύκειο καταργούνται – ένα µέτρο που 

αναµφίβολα συντελεί στην όσο το δυνατόν ευρύτερη παιδεία µεγαλύτερων 

τµηµάτων του πληθυσµού, και ιδίως των ασθενεστέρων (έχει αποδειχτεί από 

πολλές εµπειρικές έρευνες ότι όσο πιο πρώιµα εφαρµόζονται οι διαδικασίες 

επιλογής, τόσο πιο ανισωτική είναι η λειτουργία τους)  

 Η διαφοροποίηση των µαθητών στα πλαίσια του Λυκείου γινόταν στη Γ’ τάξη 

µε το χωρισµό τους σε «δέσµες». Οι δέσµες ήταν πέντε – µε την πέµπτη να 

µην οδηγεί σε ανώτατη σχολή, αλλά να παρέχει απλώς το απολυτήριο του 

Λυκείου  

Με τα δύο παραπάνω µέτρα, γίνεται φανερό ότι πρόθεση των µεταρρυθµιστών είναι 

να καταστήσουν τη γενική εκπαίδευση ανοιχτή τόσο για τους µαθητές που 

                                                 
81 Σ. Μπουζάκης, ό.π., σελ. 278  
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επιθυµούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όσο και 

για εκείνους οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις 

και δεξιότητες εντός της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς απαραιτήτως να  

επιθυµούν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση.  

 Η αντικατάσταση των Πανελληνίων εξετάσεων από τις Γενικές εξετάσεις, µε 

την εισαγωγή του θεσµού των δεσµών, σήµανε και κάτι άλλο: εξασφάλιζε 

στους υποψηφίους απεριόριστες ευκαιρίες συµµετοχής στις εξετάσεις. Το 

1987 ο αριθµός των επανειληµµένων δυνατοτήτων συµµετοχής περιορίστηκε 

σε τρεις. Όπως κι αν έχει, η καινοτοµία αυτή αποτιµάται θετικά από τη σκοπιά 

που µας ενδιαφέρει εδώ. 

 Σηµαντικότατη εξέλιξη αποτέλεσε η ίδρυση των πολυκλαδικών λυκείων από 

την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στην εισηγητική έκθεση του Ν. 1566/85 

ορίζονται οι στόχοι του νέου αυτού τύπου σχολείου: « Είναι ενιαίο, γιατί 

συνδέει τη «θεωρία» µε την «πράξη», τη γενική µόρφωση µε την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, τεχνικών και επαγγελµατικών, αναπτύσσει ισότιµα την ικανότητα 

για «χειρωνακτική» και «διανοητική» εργασία χωρίς διάκριση». 82Και λίγο 

παρακάτω: «Παράλληλα, µε το κοινό πρόγραµµα σύγχρονης γενικής παιδείας, 

δίνει σ’ όλους τους µαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη διαδικασία της 

παραγωγής και να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, 

διατηρεί, για όλους ανεξαίρετα, ανοικτή τη δυνατότητα για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, αλλά και για την παραγωγή µέσα από το τµήµα ειδίκευσης.»  Και 

αυτό το µέτρο, λοιπόν, στόχευε στην άρση της πρώιµης διαφοροποίησης των 

µαθητών και στην επίτευξη «ισότητας ευκαιριών». Άλλωστε, πρόκειται για 

ένα τύπο σχολείου που σε διεθνές επίπεδο είχε συζητηθεί και εφαρµοστεί 

εκτενώς, οι ιδιοµορφίες ωστόσο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής δεν 

επέτρεψαν την εφαρµογή του νωρίτερα.  

 Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε στη λειτουργία του 

θεσµού των µεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων83, θεσµό που  

συνοδεύει την καθιέρωση των γενικών εξετάσεων και, στην ουσία, εισάγει 

την αντισταθµιστική αγωγή και στο χώρο της Μέσης εκπαίδευσης. Στην 

εισηγητική έκθεση Ν. 1566/1985, όπου πραγµατοποιείται σύντοµη αναδροµή 

                                                 
82 Βλ. Σ. Μπουζάκη, ό.π., σελ. 280 
83 Βλ. Ν. 1304/1982, άρθρο 26, «Για τη σύσταση, την οργάνωση και λειτουργία των Μεταλυκειακών 
Προπαρασκευαστικών Κέντρων», στο: Φ.Ε.Κ. 144/ 7.12.1982, τ. Α’  
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στις προηγούµενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης,  διαβάζουµε αναφορικά µε 

τα µεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα: «Βοηθούνται οι οικονοµικά 

ασθενέστεροι µαθητές, ενώ η περιφερειακή κατανοµή των µεταλυκειακών 

προπαρασκευαστικών κέντρων δεν αναγκάζει τους ίδιους ή τους γονείς τους να 

µεταφερθούν στα µεγάλα αστικά κέντρα για φροντιστήρια. Με την ίδια λογική, η 

εισαγωγή του θεσµού της εσωσχολικής βοήθειας στους µαθητές, αµβλύνει τις 

συνέπειες διαφορετικών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών 

καταγωγής και ανατροφής.»84     

 Εσωσχολική βοήθεια, όµως, δεν προσφέρθηκε µόνο σε µαθητές που έδιναν 

Γενικές εξετάσεις. Συγκεκριµένα, ο Ν. 1304/1982 προβλέπει πρόσθετη 

διδακτική βοήθεια σε µαθητές Α’ και Β’ τάξης λυκείου, που από την επίδοσή 

τους στο α’ τρίµηνο του σχολικού έτους προκύπτει ότι χρειάζονται πρόσθετη 

εσωσχολική βοήθεια. 85Ο Ν. 1824 / 1988 διευρύνει την εφαρµογή της 

ενισχυτικής διδασκαλίας και στο γυµνάσιο και την εφαρµογή της πρόσθετης 

διδακτικής στήριξης και στους µαθητές της Γ’ τάξης των Λυκείων. 86(Με 

αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση καθιερώνονται και οι όροι ενισχυτική διδασκαλία 

για το γυµνάσιο και πρόσθετη διδακτική βοήθεια για το λύκειο) 

Σε τελική ανάλυση, οι µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας ’80-’90 είναι εκείνες που 

εγκαινίασαν τα πρώτα ενδοσυστηµικά µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να επιφέρουν 

πολύ σηµαντικές θετικές διαφοροποιήσεις στην εσωτερική δοµή και λειτουργία του 

σχολείου και να επιτύχουν τη διοχέτευση µεγαλύτερων µαθητικών ροών προς τα 

πάνω. Ωστόσο, ο χαλαρός τρόπος εφαρµογής τους τα οδήγησε τελικά σε µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα.  

1.5. Σύντοµη επισκόπηση  

 Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας και η σύντοµη ιστορική αναδροµή στα 

αντίστοιχα µέτρα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, που προηγήθηκε, είχε σα 

στόχο τη συγκρότηση µιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας αναφορικά µε το 

πρόβληµα της εκπαιδευτικής ανισότητας. Επίσης, προσπαθήσαµε να καταδείξουµε 

τους πολλαπλούς τρόπους µε τους οποίους το φαινόµενο αυτό ερµηνεύθηκε από τους 

µελετητές που το προσέγγισαν και τους διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης που 

                                                 
84 Βλ. Σ. Μπουζάκη, ό. π., σελ. 272  
85 Βλ. Ν. 1304/1982, άρθρο 27 , ό.π.   
86 Ν. 1824/1988, «Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών κι άλλες διατάξεις» στο Φ. Ε. Κ. 296/30.12.1988, 
τ. Α’ , άρθρο 4  
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βασίστηκαν σε αυτές τις ερµηνείες. Τέλος, επιχειρήθηκε µια παρουσίαση του τρόπου 

µε τον οποίο η διεθνής έρευνα και προβληµατική επηρέασε τις ελληνικές 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. Μέσα από την ανάλυση αυτή προκύπτει αβίαστα το 

συµπέρασµα ότι οι ως τώρα παρεµβάσεις δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της εκπαιδευτικής ανισότητας στο ελληνικό σχολείο.  

 Ειδικότερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που µας αφορά εδώ, η 

προσπάθεια αντιστάθµισης των µορφωτικών ελλειµµάτων των µαθητών εκφράζεται 

κυρίως µέσα από τα προγράµµατα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και της Πρόσθετης 

∆ιδακτικής Στήριξης (Π∆Σ). Τα τελευταία επικρίνονται από πολλούς ότι δεν 

επιτελούν τον αντισταθµιστικό τους ρόλο, τουλάχιστον όχι επαρκώς, ενώ οι αριθµοί 

των µαθητών που φοιτούν σε αυτά σε σύγκριση µε εκείνους που προτιµούν τη λύση 

του φροντιστηρίου, επιβεβαιώνουν τις παραπάνω αιτιάσεις. Την ίδια στιγµή που ο 

θεσµός του φροντιστηρίου καθώς και τα ιδιαίτερα µαθήµατα βρίσκονται σε µεγάλη 

άνθιση και απορροφούν τεράστιο µέρος του οικογενειακού προϋπολογισµού, τα 

προγράµµατα Π∆Σ εµφανίζονται αδύναµα να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Είναι, 

λοιπόν, ανάγκη να τεθούν υπό έρευνα µε στόχο τον εντοπισµό και τη βελτίωση των 

προβληµάτων που τους στερούν αυτή τη δυνατότητα.  

 Η παρούσα έρευνα επιχειρεί µια πρώτη προσέγγιση του θέµατος εξετάζοντάς 

το από τη σκοπιά των άµεσα ενδιαφεροµένων, που δεν είναι άλλοι από τους µαθητές.      
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1.6. Τα προγράµµατα της Π∆Σ 

1.6.1.Ένταξη στον ευρύτερο σχεδιασµό του ΥΠΕΠΘ για την περίοδο 2000-2006  

Τα προγράµµατα Π∆Σ εντάσσονται στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΥΠΕΠΘ για τα έτη 2000-

2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Μαζί µε µια σειρά άλλων µέτρων, 

αποτελούν µια ολοκληρωµένη δέσµη συνεκτικών µέτρων και ενεργειών µε απώτερο 

στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των υπηρεσιών που αυτό 

προσφέρει, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικότερα στις πραγµατικές κοινωνικές 

ανάγκες ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και σύνδεσης µε την αγορά εργασίας. 87 

 Οι κύριοι άξονες της δοµής του ΕΠΕΑΕΚ II κατά σειρά προτεραιότητας  είναι έξι: 1) 

προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και 

ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, 2) προώθηση και 

βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια 

της δια βίου µάθησης, 3) ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας και 

προσαρµοστικότητας των νέων, 4) βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην 

αγορά εργασίας, 5) δηµιουργία και ενίσχυση υποδοµών για την υλοποίηση των 

µέτρων ΕΚΤ (ΕΤΠΑ), 6) τεχνική βοήθεια.  Ο πρώτος άξονας, που µας ενδιαφέρει 

εδώ, στοχεύει στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών για ολόκληρο το µαθητικό 

πληθυσµό, στη µείωση της σχολικής αποτυχίας και εκπαιδευτικής διαρροής. Στον 

άξονα αυτό περιλαµβάνονται µέτρα και ενέργειες που απευθύνονται σε οµάδες του 

µαθητικού πληθυσµού µε πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες και διαφορές 

(µουσουλµανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες, αλλοδαποί και οµογενείς), 

µαθητές που εγκατέλειψαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και µαθητές που 

παρουσιάζουν χαµηλή επίδοση και µαθησιακές δυσκολίες. Ο πρώτος αυτός άξονας 

επιµερίζεται σε δύο µέτρα: 1.1. βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων ειδικών κατηγοριών, 1.2. καταπολέµηση της 

σχολικής αποτυχίας µε εναλλακτικές µορφές µάθησης. Στο πρώτο µέτρο 

εντάσσονται ενέργειες, όπως προγράµµατα ένταξης παιδιών µε πολιτισµικές και 

γλωσσικές ιδιαιτερότητες, τα σχολεία β’ ευκαιρίας, οι µέθοδοι ανίχνευσης µαθητών 

µε µαθησιακά προβλήµατα και προβλήµατα λόγου, η βελτίωση της εκπαίδευσης 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η ανάπτυξη µεθόδων διδασκαλίας προς πιο 

                                                 
87 ΥΠΕΠΘ, Γ’Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Εκαπίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης – ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006   
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εξατοµικευµένες – συµµετοχικές µεθόδους. Το δεύτερο µέτρο υλοποιείται µέσω του 

Ολοήµερου σχολείου και των Προγραµµάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης.  

 Συγκρότηση και λειτουργία τµηµάτων 88 

Για τη σχολική χρονιά 2005-2006 τα µαθήµατα της Π∆Σ άρχισαν στις 3 

Οκτωβρίου 2005 και έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006.89 Τα προγράµµατα µπορούν να  

περιλαµβάνουν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας, κατεύθυνσης90 και ειδικότητας 

Ενιαίων, Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Μειονοτικών, Ειδικών Λυκείων και ΤΕΕ, 

ηµερησίων και εσπερινών. Επίσης, τµήµατα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 

µπορούν να δηµιουργηθούν και για τα µαθητικά τµήµατα των Μονάδων Επανένταξης 

των Πανεπιστηµιακών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων.  

 Κάθε τµήµα της Π∆Σ συγκροτείται από 5 έως 10 µαθητές.  Σε περίπτωση που 

κάποιο τµήµα ξεκινήσει έχοντας τον απαιτούµενο αριθµό µαθητών, στην πορεία 

όµως κάποιοι διακόψουν µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο αριθµός των µαθητών κάτω 

από το όριο, πρέπει υποχρεωτικά το τµήµα να συγχωνευθεί µε κάποιο άλλο ή να 

καταργηθεί. Στα τµήµατα Π∆Σ µπορεί να εγγράφεται ποσοστό έως το 35% του 

πλήθους των µαθητών κάθε τάξης ανά µάθηµα. Παρέκκλιση από το παραπάνω 

ποσοστό επιτρέπεται αν το πλήθος των προγραµµατισµένων µαθητοωρών Π∆Σ 

εβδοµαδιαίως είναι µικρότερο του 35% του συνόλου των µαθητοωρών όλων των 

µαθητών του Λυκείου, αν καθένας από αυτούς παρακολουθούσε Π∆Σ 14 ώρες 

εβδοµαδιαίως. Σε περίπτωση ύπαρξης αιτήσεων περισσοτέρων από το προβλεπόµενο 

όριο κριτήριο επιλογής είναι ο βαθµός µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών. Οι 
                                                 
88 Η περιγραφή του λειτουργικού πλαισίου της Π∆Σ ακολουθεί την τελευταία εγκύκλιο που στάλθηκε 
προς τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2005-06. Όπου κρίνεται 
σκόπιµο, θα γίνεται αναφορά και σε προηγούµενες εγκυκλίους για την ανάδειξη διαφοροποιήσεων, αν 
υπάρχουν.     
89 Αυτό είναι περίπου το χρονικό πλαίσιο της Π∆Σ κάθε χρόνο. Να σηµειωθεί εδώ ότι από πολλές 
πλευρές έχουν διατυπωθεί ενστάσεις σχετικά µε το χρόνο έναρξης των µαθηµάτων, καθώς τα 
µαθήµατα της Π∆Σ ξεκινούν αρκετά αργότερα από τα κανονικά µαθήµατα µε αποτέλεσµα πολλοί 
γονείς να µην περιµένουν και να προγραµµατίζουν από πιο νωρίς τα φροντιστήρια των παιδιών τους. 
Από τις συζητήσεις µας µε αρκετούς σχεδιαστές – αξιολογητές των νοµών Ρεθύµνου και Χανίων 
γνωρίζουµε ότι στις ετήσιες εκθέσεις τους έχουν ζητήσει επανειληµµένως ο προγραµµατισµός και η 
οργάνωση της Π∆Σ να γίνεται από τα τέλη της προηγούµενης χρονιάς έτσι ώστε να µπορούν να 
ενηµερώνουν γονείς και µαθητές για τα µαθήµατα που µπορούν να παρακολουθήσουν στην Π∆Σ. 
Επίσης, αυτό θα επέτρεπε τα µαθήµατα της Π∆Σ να αρχίζουν ταυτόχρονα σχεδόν µε τα κανονικά 
µαθήµατα ή και λίγο νωρίτερα. Τέλος, από τη στιγµή που η Π∆Σ φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τα 
φροντιστήρια, επισηµαίνεται από πολλούς σχεδιαστές – αξιολογητές η ανάγκη να µη χάνονται ώρες 
µαθηµάτων τις ηµέρες εκδηλώσεων ή σε περίοδο καταλήψεων, καθώς κάτι τέτοιο οδηγεί σε διατάραξη 
της οµαλής λειτουργίας της Π∆Σ και, φυσικά, δε δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στα µάτια των 
µαθητών, ιδιαίτερα όσων φοιτούν στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου και προετοιµάζονται για τις Πανελλήνιες 
εξετάσεις.  
90Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και µαθήµατα κατεύθυνσης στην Π∆Σ από το 
σχολικό έτος 2000-2001 κι εξής. Ως και το 1999 στην Π∆Σ διδάσκονταν µόνο µαθήµατα γενικής 
παιδείας  
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παραπάνω όροι αίρονται σε περιπτώσεις σχολείων σε δυσπρόσιτες ή παραµεθόριες 

περιοχές ή σχολείων για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, όπου µπορεί να παρακολουθεί 

Π∆Σ ως και το 100% των µαθητών ή και να σχηµατίζονται τµήµατα κάτω των 5 

µαθητών.  

1.6.2.  Όργανα συντονισµού και διεύθυνσης των προγραµµάτων Π∆Σ  

Όπως είδαµε παραπάνω, τα προγράµµατα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 

εντάσσονται στις καινοτόµες δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων µε στόχο την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής 

και την εξασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Σε κεντρικό επίπεδο, η Π∆Σ 

ανήκει στον Ενιαίο ∆ιοικητικό τοµέα θεµάτων σπουδών, επιµόρφωσης και 

καινοτοµιών του ΥΠΕΠΘ και, πιο συγκεκριµένα, στη ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών  ∆ραστηριοτήτων (∆ΣΕΠΕ∆), 

στα πλαίσια της οποίας λειτουργεί το αρµόδιο Τµήµα Πρόσθετης ∆ιδακτικής 

Στήριξης και Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας.  

Σε επίπεδο νοµού, η ευθύνη της λειτουργίας και διαχείρισης των προγραµµάτων 

Π∆Σ ανήκει στις ∆ιευθύνσεις  και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (∆∆Ε) κάθε νοµού ή ο Προϊστάµενος του αντίστοιχου γραφείου (ΠΓΡ), 

που είναι διοικητικά και οικονοµικά υπεύθυνος για τα προγράµµατα σε επίπεδο 

∆/νσης Εκπαίδευσης. Με δική του απόφαση εγκρίνεται η έναρξη λειτουργίας 

τµηµάτων Π∆Σ σε κάθε σχολείο – η οποία απόφαση διαβιβάζεται κατόπιν στην 

∆ΣΕΠΕ∆ / Τµήµα Π∆Σ και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ / 

Μονάδα ∆’-Ειδικός Λογαριασµός του ΥΠΕΠΘ. Επίσης, είναι επιφορτισµένος µε την 

υποχρέωση να συντάξει δύο ενδιάµεσες (µέσα Ιανουαρίου και µέσα Απριλίου) και 

µία τελική (µε τη λήξη του προγράµµατος) Εκθέσεις αξιολόγησης των προγραµµάτων 

και να τις αποστείλει στα αντίστοιχα όργανα του ΥΠΕΠΘ που προαναφέρθηκαν. 

Είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος απέναντι στο ΥΠΕΠΘ, τα ασφαλιστικά ταµεία και 

τη ∆ΟΥ για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη µισθοδοσία των προγραµµάτων. 

Επίσης, είναι οικονοµικά υπεύθυνος για τις λοιπές δαπάνες που περιλαµβάνει η 

διεκπεραίωση των προγραµµάτων (µετακινήσεις µαθητών, εκπαιδευτικό υλικό, 

αναλώσιµα, λειτουργικά έξοδα), τα οποία καλύπτονται από τον Ειδικό Λογαριασµό. 

Επίσης, προσλαµβάνει τους ωροµισθίους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν 

στην Π∆Σ, λαµβάνοντας υπόψη του και τη γνώµη των Σχεδιαστών – Αξιολογητών 
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(βλ. παρακάτω). Παράλληλα, φροντίζει ώστε οι συνολικές ώρες που κάθε ωροµίσθιος 

απασχολείται στην Π∆Σ να µην ξεπερνούν τις 10 (ανώτατο επιτρεπόµενο όριο).  

 Σε επίπεδο σχολικής µονάδας, έχουµε το Σχεδιαστή – Αξιολογητή του 

προγράµµατος Π∆Σ, που είναι µόνιµος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο αντίστοιχο 

Ενιαίο Λύκειο ή ΤΕΕ, συνήθως ο διευθυντής του σχολείου. Τα κριτήρια επιλογής του 

Σχεδιαστή – Αξιολογητή, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο, είναι η 

εµπειρία του,  η ικανότητά του στη διαχείριση προγραµµάτων και  εξοικείωσή του µε 

τις νέες τεχνολογίες. Ο Σχεδιαστής – Αξιολογητής οργανώνει τα τµήµατα Π∆Σ, 

σύµφωνα µε τις αιτήσεις των µαθητών και τη γνώµη των εκπαιδευτικών του 

σχολείου, επιβλέπει τις παρουσίες των µαθητών και ενηµερώνει τους γονείς και 

κηδεµόνες τους για τις απουσίες τους, οργανώνει τις γραπτές δοκιµασίες των 

µαθητών (τρεις ετησίως) και τηρεί αρχείο µε τα αποτελέσµατα. Προτείνει στον ∆∆Ε 

τους µόνιµους ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της µονάδας του, που κρίνει 

καταλληλότερους για να διδάξουν στην Π∆Σ και εκφράζει τη γνώµη του για την 

πρόσληψη των ωροµισθίων. Υποβάλλει κάθε µήνα στο αρµόδιο γραφείο 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλα τα έγγραφα σχετικά µε τη µισθοδοσία και τις 

λοιπές δαπάνες και συντάσσει τρεις εκθέσεις αξιολόγησης του προγράµµατος στο 

σχολείο του ετησίως, τις οποίες ο ∆∆Ε θα χρησιµοποιήσει για να συντάξει τις δικές 

του εκθέσεις. Η θέση του Σχεδιαστή – Αξιολογητή είναι αµειβόµενη κι εκφράζεται σε 

ώρες διδασκαλίας ανάλογα µε τον αριθµό τµηµάτων που λειτουργούν στο σχολείο 

του. 

1.6.3. Εκπαιδευτικό προσωπικό Π∆Σ  

Στα προγράµµατα Π∆Σ διδάσκουν τρεις κατηγορίες καθηγητών: α) µόνιµοι 

εκπαιδευτικοί, β) αναπληρωτές, γ) ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί91. Οι µόνιµοι και 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ορίζονται από τον ∆∆Ε, ύστερα από σχετική εισήγηση 

του Σχεδιαστή – Αξιολογητή κάθε σχολικής µονάδας. Οι ωροµίσθιοι 

προσλαµβάνονται από το σύνολο όσων έχουν καταθέσει αίτηση από τον ∆∆Ε και 
                                                 
91 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να θίξουµε ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
θεσµός της Π∆Σ είναι το ζήτηµα της πληρωµής των ωροµισθίων καθηγητών. Οι άνθρωποι αυτοί 
εργάζονται χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε θα πάρουν τα χρήµατά τους. Το συµπέρασµα που έχουµε 
εξάγει από συζητήσεις µε ωροµισθίους καθηγητές που διδάσκουν στα προγράµµατα είναι ότι το 
βασικό κίνητρο για τη συµµετοχή τους σε αυτά είναι τα µόρια που εξασφαλίζουν για ενδεχόµενο 
µελλοντικό διορισµό και όχι το οικονοµικό αντίκρισµα της εργασίας. Αυτό σχετίζεται τόσο µε τη 
µεγάλη  καθυστέρηση των πληρωµών όσο και µε το γεγονός ότι, σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο 
της Π∆Σ, οι ωροµίσθιοι µπορούν να έχουν το πολύ ως δέκα ώρες εβδοµαδιαίως. Η κατάσταση αυτή 
έχει σαν αποτέλεσµα οι ωροµίσθιοι να έχουν οπωσδήποτε άλλη κύρια εργασία, κυρίως σε 
φροντιστήρια, και να αντιλαµβάνονται τα µαθήµατα της Π∆Σ µόνο σαν µια πρόσθετη, δεύτερη 
απασχόληση µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.  
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πάλι αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη του Σχεδιαστή – Αξιολογητή.  Ο ίδιος ο  

Σχεδιαστής – Αξιολογητής δε διδάσκει στα προγράµµατα Π∆Σ παρά µόνο αν υπάρχει 

έλλειψη καθηγητών και έχει αποκλειστεί κάθε άλλη πιθανή λύση. Επίσης, δεν 

µπορούν να διδάξουν στα προγράµµατα συνταξιούχοι καθηγητές και ιδιωτικοί 

εκπαιδευτικοί. Τέλος, η σχετική εγκύκλιος ορίζει ότι θα πρέπει να καταβάλλεται 

προσπάθεια ώστε οι ωροµίσθιοι καθηγητές να αποτελούν το 40% του συνόλου των 

απασχολουµένων καθηγητών στα προγράµµατα Π∆Σ.  
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2  

Η ΕΡΕΥΝΑ  

2.1. Η σκοπιµότητα της έρευνας  

 H παρούσα έρευνα αφορά σε έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής πολιτικής: τα προγράµµατα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης των 

µαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Με βάση την άποψη των µαθητών που 

παρακολουθούν τα προγράµµατα αυτά, προσπαθεί α) να διαπιστώσει το βαθµό στον 

οποίο τα προγράµµατα Π∆Σ επιτελούν µια πράγµατι αντισταθµιστική λειτουργία και 

β) να εντοπίσει τους παράγοντες που θεωρούνται προβληµατικοί από τους µαθητές 

και χρήζουν βελτίωσης.  

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις θα λειτουργήσουν σαν έρεισµα για τη διατύπωση 

βελτιωτικών προτάσεων µε στόχο την άρση των δυσλειτουργιών των προγραµµάτων 

Π∆Σ. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας τους και, µέσω 

αυτής, σε βελτίωση της απήχησής τους στους µαθητές και τις οικογένειές τους. 

Επίσης, η βελτίωση της λειτουργίας των προγραµµάτων Π∆Σ αποτελεί µέσο για την 

άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης αφού, 

όπως πολύ καλά γνωρίζουµε, η υποβάθµισή τους δεν αφήνει σε γονείς και µαθητές 

άλλα περιθώρια παρά τη στροφή τους σε ιδιωτικούς φορείς – επιλογή που γίνεται 

σχεδόν αναγκαστική όσο οι τάξεις ανεβαίνουν και  η δοκιµασία των Πανελληνίων 

εξετάσεων πλησιάζει. Ένα τέτοιο καθεστώς, όµως, πριµοδοτεί εκείνους που έχουν τη 

δυνατότητα να πληρώσουν, και µάλιστα αδρά, για την παροχή εξωσχολικής βοήθειας 

στα παιδιά τους – εξασφαλίζοντας, µε τον τρόπο αυτό,  ένα ακόµα προβάδισµα στον 

αγώνα δρόµου για την εξασφάλιση θέσης σε µια από τις περιζήτητες σχολές της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το δηµόσιο σχολείο, εποµένως, οφείλει να βελτιώσει 

ποιοτικά την εσωσχολική βοήθεια που προσφέρει παρέχοντας ταυτόχρονα µια 

αίσθηση ασφάλειας σε όλους τους µαθητές του, και ιδιαίτερα τους κοινωνικά 

ασθενέστερους – µια ασφάλεια που αναµφίβολα τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη µέσα 

σε µια εφηβεία γεµάτη από το άγχος και την ένταση που η ανταγωνιστικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος δηµιουργεί.  
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2.3. Τα ερωτήµατα και οι υποθέσεις της έρευνας  

 Μέσα από τη θεωρητική ανάλυση του ζητήµατος των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων αλλά και του πλαισίου λειτουργίας της Π∆Σ προκύπτουν τα ερωτήµατα, 

που συνθέτουν το υπό έρευνα πρόβληµα:  

               - Ποια είναι η κοινωνικοοικονοµική ταυτότητα- το πολιτιστικό κεφάλαιο 

των µαθητών που παρακολουθούν τα µαθήµατα της Π∆Σ;  Η προσέγγιση της 

σύνθετης αυτής έννοιας θα γίνει εφικτή µέσω της ανάλυσης της στους επιµέρους 

παράγοντες που τη συνθέτουν  (α) µορφωτικό επίπεδο γονέων, β) επαγγελµατική 

κατάσταση γονέων, γ) οικολογικές συνθήκες, δ) αναγνωστικές συνήθειες µαθητή, ε) 

αναγνωστικές συνήθειες γονέων, στ) σχολικές επιδόσεις, ζ) στόχοι-κίνητρο επιτυχίας) 

και της ανασύνθεσής τους κατόπιν.  Η ανασύνθεση των πληροφοριών για καθέναν 

από αυτούς τους παράγοντες θα µας επιτρέψει να κατατάξουµε τα υποκείµενα σε 

κατηγορίες : κατώτατο, κατώτερο (άνω και κάτω κατώτερο), µεσαίο (ανώτερο, 

ενδιάµεσο και κατώτερο µεσαίο) και ανώτερο πολιτιστικό κεφάλαιο.  

- Παρατηρείται στατιστικά σηµαντική  διαφοροποίηση της ταυτότητας αυτής 

ανάλογα µε την τάξη (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου);  

- Παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση της ταυτότητας αυτής 

ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας (κέντρο της πόλης – περιφέρεια, χωριά);  

 - Για ποιους λόγους παρακολουθούν οι µαθητές τα προγράµµατα της Π∆Σ; 

Ποια είναι τα οφέλη που αναµένουν να αποκοµίσουν;    

 - Οι µαθητές θεωρούν ότι οι παρακάτω τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

της Π∆Σ είναι προβληµατικοί; Αν ναι, σε ποιο βαθµό θεωρείται 

προβληµατικός καθένας από αυτούς; Ως τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

εννοούνται: α) το διδακτικό προσωπικό, β) το παρεχόµενο διδακτικό υλικό, γ) 

η επάρκεια ή µη των διδακτικών ωρών, δ) η ύπαρξη ή µη οµοιογένειας στα 

τµήµατα, ε) η καταλληλότητα του ωραρίου και στ) η αποτελεσµατικότητα 

στην κάλυψη συσσωρευµένων κενών.  

- Το είδος και η ένταση των προβληµάτων που εντοπίζουν οι µαθητές 

διαφοροποιείται ανάλογα µε την τάξη στην οποία φοιτούν;  

- Το είδος και η ένταση των προβληµάτων που εντοπίζουν οι µαθητές 

διαφοροποιείται ανάλογα µε την κοινωνικοοικονοµική τους 

ταυτότητα/πολιτιστικό κεφάλαιο;  
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Η εµπειρία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και η καθηµερινή συναναστροφή µε 

µαθητές και γονείς επιτρέπουν τη διατύπωση των παρακάτω υποθέσεων:  

      1. α) Αναµένεται οι µαθητές της Π∆Σ να προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

οικογένειες που διαθέτουν κατώτερο έως κατώτερο µεσαίο πολιτιστικό κεφάλαιο. 

β) Αναµένεται ο εντοπισµός στατιστικά σηµαντικής διαφοράς του πολιτιστικού 

κεφαλαίου των µαθητών ανάλογα µε την τάξη (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου) στην οποία 

φοιτούν και συγκεκριµένα η ελάττωση του πολιτιστικού κεφαλαίου όσο 

προχωρούµε από την Α’ ως τη Γ’ Λυκείου. Αυτό θα σήµαινε ότι οι µαθητές µε 

αξιώσεις δεν προτιµούν την Π∆Σ και καταφεύγουν στα φροντιστήρια όσο 

πλησιάζει η ώρα των Πανελληνίων εξετάσεων.  

γ) Αναµένεται να βρεθεί στατιστικά σηµαντική διαφορά του πολιτιστικού 

κεφαλαίου των µαθητών ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας τους (κέντρο της πόλης-

περιφέρεια) 

2. Αναφορικά µε τους λόγους επιλογής της Π∆Σ, αναµένεται να διαπιστωθεί ότι η 

πλειοψηφία των µαθητών επιλέγει να παρακολουθήσει τα µαθήµατα γιατί θέλει 

µέσω αυτών να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες του πρωινού µαθήµατος (διασάφηση 

αποριών, επίλυση ασκήσεων και προετοιµασία για το επόµενο µάθηµα).Φοβάµαι, 

δηλαδή, ότι το όλο εγχείρηµα έχει περιοριστεί σε µια προσπάθεια αναπλήρωσης 

των δυσλειτουργιών του επίσηµου προγράµµατος απεµπολώντας τον πραγµατικό 

αντισταθµιστικό του χαρακτήρα και λειτουργεί ερήµην της οικογένειας 

αφήνοντας “ έξω από το παιχνίδι” το πολιτιστικό της κεφάλαιο.  

3. Τέλος, αναµένεται ότι από τους τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι 

µαθητές θεωρούν ως τον πλέον προβληµατικό την ανοµοιογένεια των τµηµάτων 

καθώς και την ανεπάρκεια του διδακτικού υλικού και τη µη ουσιαστική κάλυψη 

συσσωρευµένων µαθησιακών κενών. Επίσης, αναµένεται ότι η ένταση των 

προβληµάτων δεν θα είναι κοινή για όλους τους µαθητές:  

- Όσο µεγαλώνει η τάξη, οι απαιτήσεις για τους µαθητές γίνονται περισσότερες 

και αυξάνεται η αυστηρότητα της κρίσης τους. Ανάλογα αναµένεται να 

διαφοροποιείται και η ένταση των προβληµάτων.  

- Όσο χαµηλότερο πολιτιστικό κεφάλαιο διαθέτει ο µαθητής, τόσο µεγαλύτερη 

ανάγκη έχει για αντιστάθµιση ελλείψεων και συσσωρευµένων γνωστικών κενών. 

Άρα, αναµένεται ότι οι µαθητές αυτοί προβληµατίζονται περισσότερο από το 

συγκεκριµένο τοµέα σε σχέση µε τους υπόλοιπους. 
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2.4. Η µέθοδος και η τεχνική της έρευνας  

Στόχος της έρευνάς µας, όπως προκύπτει και από τις ερευνητικές υποθέσεις 

που διατυπώθηκαν παραπάνω, είναι η διερεύνηση των απόψεων, των στάσεων των 

µαθητών απέναντι στο θεσµό της Π∆Σ.  Προκειµένου να προσεγγίσουµε ερευνητικά 

τις στάσεις τους αυτές επιλέξαµε ως προσφορότερο µεθοδολογικό εργαλείο το 

ερωτηµατολόγιο.   

Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από τους παρακάτω παράγοντες: το 

ερωτηµατολόγιο δίνει τη δυνατότητα στα υποκείµενα της έρευνας να εκφράσουν τα 

ίδια τις απόψεις τους  σχετικά µε το υπό έρευνα πρόβληµα. Έτσι, εκφράζονται 

εσωτερικές διαθέσεις και προβληµατισµοί. Παρόµοια δυνατότητα δίνεται και από την 

ερευνητική συνέντευξη. Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, η επιλογή του 

ερωτηµατολογίου εξυπηρετεί την ανάγκη συλλογής δεδοµένων από µεγαλύτερο 

αριθµό υποκειµένων  σε σχέση µε αυτό που θα µπορούσε να διερευνηθεί µε τη 

µέθοδο της συνέντευξης, αφού µας ενδιέφερε η αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγµατος. Το ερωτηµατολόγιο δίνει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων από µεγάλο 

αριθµό ατόµων για τα ίδια θέµατα, γεγονός που κάνει αυτά τα στοιχεία άµεσα 

συγκρίσιµα µεταξύ τους και επιτρέπει την ποσοτικοποίηση και στατιστική 

επεξεργασία τους.92 Θα µπορούσαµε, επίσης, να υποστηρίξουµε ότι το 

ερωτηµατολόγιο περιορίζει τις πηγές του σφάλµατος, αφού αυτό εξαρτάται κυρίως 

από την προσεκτική επιλογή του δείγµατος και την κατασκευή του ερευνητικού 

εργαλείου. Αντιθέτως, στη συνέντευξη παρεµβάλλονται και άλλοι παράγοντες που θα 

µπορούσαν να λειτουργήσουν σαν πηγές σφάλµατος, όπως η ικανότητα του 

συνεντευκτή αλλά και η ορθή κωδικοποίηση των απαντήσεων.93 Για τους παραπάνω 

λόγους, το τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο τείνει να αναδειχθεί στο κύριο εργαλείο 

ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες.  

Υπάρχει, όµως, κι ένας ακόµη λόγος που συνυπολογίστηκε κατά την επιλογή 

του ερευνητικού εργαλείου: το ερωτηµατολόγιο επιτρέπει τη διερεύνηση στοιχείων 

και πλευρών της ανθρώπινης συµπεριφοράς, των οποίων την ελεύθερη έκφραση και 

εξωτερίκευση συχνά εµποδίζει η άµεση παρουσία και συναναστροφή µε τον 

ερευνητή στα πλαίσια µιας συνέντευξης, για παράδειγµα. Φυσικά, το πλεονέκτηµα 

                                                 
92 Ν. Κυριαζή, Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και τεχνικών. Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 1999, σελ. 119-120 
93 Louis Cohen -  Lawrence Manion, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (µτφρ. Χ. Μητσοπούλου, Μ. 
Φιλοπούλου, Έκφραση, Αθήνα 1997, σελ. 375  
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αυτό του ερωτηµατολογίου ισχύει µόνο στην περίπτωση που έχει εξασφαλιστεί η 

απόλυτη ανωνυµία των απαντήσεων. 94 Η ανάγκη για διερεύνηση λεπτών 

προσωπικών στοιχείων σχετικά µε το οικονοµικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της 

οικογένειας των µαθητών, τη σχέση των οικονοµικών τους δυνατοτήτων και της 

επιλογής της Π∆Σ κ.τ.λ. ήταν ένας ακόµα λόγος που επέβαλλε τη χρήση του 

ερωτηµατολογίου.  

Η έρευνά µας περιορίστηκε στο νοµό Ρεθύµνου. Η επιλογή αυτή ήταν εν 

πολλοίς αναγκαστική καθώς ο έλεγχος του δείγµατος σε επίπεδο Κρήτης δε στάθηκε 

εφικτός λόγω περιορισµένου διαθέσιµου χρόνου για τη διανοµή και επεξεργασία των 

ερωτηµατολογίων. Επιπλέον, η επέκταση της έρευνας και σε άλλους νοµούς θα έθετε 

πιθανόν σε κίνδυνο την εγκυρότητα της έρευνας λόγω της δυσκολίας επιλογής 

δείγµατος. Η δυσκολία αυτή δηµιουργείται καθώς, όπως διαπιστώσαµε κατά τη 

διάρκεια της έρευνάς µας στο νοµό Ρεθύµνου, παρατηρείται αναντιστοιχία ανάµεσα 

στους αριθµούς των µαθητών που είναι εγγεγραµένοι στην Π∆Σ και δηλώνονται στα 

στοιχεία του αντίστοιχου γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εκείνων που 

πραγµατικά παρακολουθούν τα µαθήµατα. Εποµένως, η έρευνα αυτή περιορίζεται 

στη διατύπωση συµπερασµάτων αναφορικά µε το νοµό Ρεθύµνου. Ενδεχοµένως µια 

µελλοντική εργασία θα µπορούσε να ασχοληθεί µε τις πιθανότητες γενίκευσης τους 

σε ευρύτερο επίπεδο.  

2.5. Το ερωτηµατολόγιο   

Το ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα)  περιλαµβάνει συνολικά 40 ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις παρουσιάζουν ποικιλία ως προς τη µορφή και το βαθµό ελευθερίας 

στην απάντησή τους (ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή µετακωδικοποιούµενες ερωτήσεις 

και ερωτήσεις αντικειµενικές – κλειστού τύπου ή προκωδικοποιηµένες ερωτήσεις). 95 

Οι ανοικτές ερωτήσεις αφήνουν στο υποκείµενο πλήρη ελευθερία έκφρασης των 

προτιµήσεων, σκέψεων και συναισθηµάτων του και του επιτρέπουν να διατυπώσει 

την απάντησή του όπως θέλει, από άποψη µορφής και περιεχοµένου. Έτσι, γίνεται 

ευκολότερη η προσέγγιση γνωµών, στάσεων και κινήτρων των υποκειµένων. Τα 

βασικά τους µειονεκτήµατα, όµως, είναι ότι αφήνουν µεγάλα περιθώρια 

υποκειµενισµού τόσο κατά τη συµπλήρωσή τους όσο και κατά την επεξεργασία τους 

καθώς και το ότι η επεξεργασία τους είναι επίπονη και χρονοβόρα αφού προϋποθέτει 

                                                 
94 Μ. Ι. Βάµβουκας, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρη, έβδοµη 
έκδοση, Αθήνα 2002, σελ. 249  
95 Μ. Ι. Βάµβουκας, ό.π., σελ. 251-253  
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ανάλυση περιεχοµένου των ερωτήσεων, κωδικοποίηση και ταξινόµησή τους. 96 Από 

την άλλη πλευρά, στις κλειστές ερωτήσεις το υποκείµενο πρέπει απλώς να επιλέξει 

µεταξύ δύο ή περισσότερων προτεινόµενων απαντήσεων. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται 

η δυνατότητα στο υποκείµενο να λάβει υπόψη του και άλλες  απαντήσεις που πιθανόν 

είχε ξεχάσει. Επίσης, η ταξινόµηση των απαντήσεων γίνεται ευκολότερη και λιγότερο 

χρονοβόρα.97 

Οι κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι τριών ειδών: α) διαζευκτικές/ 

διχοτοµικές ερωτήσεις του τύπου Ναι – Όχι. Αυτές είναι  διατυπωµένες στο 

ερωτηµατολόγιο µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιδέχονται µία από τις δύο απαντήσεις 

(Ναι/ Όχι) → 9, 14, 15, 16, 17, 18, 38.  Στις διχοτοµικές ερωτήσεις εντάσσεται και η 

ερώτηση 1 που αφορά το φύλο (Αγόρι – Κορίτσι) καθώς και η ερώτηση 13 που αφορά 

το σπίτι όπου κατοικεί ο µαθητής και έχει δύο κατηγορίες απάντησης: ιδιόκτητο/ 

νοικιασµένο.   Β) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες  οι µαθητές καλούνται να 

επιλέξουν αποκλειστικά µία από τις προτεινόµενες απαντήσεις(ερωτήσεις 2, 4, 5, 8, 

12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 ). Γ) 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, σύντοµης απάντησης. Από αυτές άλλες είναι ερωτήσεις 

σύντοµης απάντησης ( 3, 6, 7, 22) κι άλλες ερωτήσεις συµπλήρωσης (10, 11) όπου ο 

µαθητής καλείται να ολοκληρώσει µια ηµιτελή πρόταση µε ένα αριθµό, που είναι και 

η απάντηση της ερώτησης π.χ. ερώτηση 10: Στο σπίτι µου υπάρχουν …....(αριθµός) 

υπνοδωµάτια.  

 Το ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 

περιλαµβάνει δηµογραφικά στοιχεία των υποκειµένων (ερ. 1-24). Κάποια από αυτά 

θα χρησιµοποιηθούν ως ανεξάρτητες µεταβλητές κατά τη στατιστική ανάλυση. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: το φύλο του µαθητή και η τάξη στην οποία φοιτά, το µορφωτικό 

επίπεδο και το επάγγελµα των γονέων, οι οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει ο 

µαθητής, η ύπαρξη ή µη µορφωσιογόνου περιβάλλοντος , η σχολική επίδοση, οι 

στόχοι. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων, η απάντηση σε καθεµιά από αυτές τις 

ερωτήσεις παίρνει κάποιο βαθµό και το σύνολο των βαθµών που ο µαθητής 

συγκεντρώνει από τις ερ. 1-24 αντικατοπτρίζει το πολιτιστικό του κεφάλαιο.98  

                                                 
96 Μ. Ι. Βάµβουκας, ό.π.  
97 Μ. Ι. Βάµβουκας, ό.π.  
98 Για περισσότερες λεπτοµέρειες για το σύστηµα βαθµολόγησης των ερωτήσεων 1-24 βλ. Παράρτηµα 
2  
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Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τις ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα της 

Π∆Σ. Ως προς το περιεχόµενό τους, οι ερωτήσεις είναι δοµηµένες µε βάση τους 

παρακάτω άξονες:  

 Ερωτήσεις για τα αίτια επιλογής της Π∆Σ (αναµενόµενα οφέλη)   (ερωτήσεις 

25, 26). Στις ερωτήσεις αυτές διερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους οι 

µαθητές παρακολουθούν τα µαθήµατα της Π∆Σ καθώς και το είδος των 

µαθηµάτων που παρακολουθούν (πανελλαδικά ή ενδοσχολικά εξεταζόµενα), 

καθώς θεωρούµε ότι η απάντηση αυτή µπορεί να είναι αποκαλυπτική και της 

άποψής τους για το τι µπορεί να τους προσφέρει η Π∆Σ  

 Ερωτήσεις για τα προβλήµατα που εντοπίζουν οι µαθητές στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της Π∆Σ   

Το ζήτηµα αυτό επιµερίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς του τρόπου οργάνωσης κι 

εφαρµογής. Έτσι,  

- Οι ερωτήσεις 27, 28, 29, 30, 31 αναφέρονται στον τρόπο επιλογής, την 

επιστηµονική και παιδαγωγική επάρκεια των διδασκόντων στην Π∆Σ, πάντα 

κατά τη γνώµη των µαθητών  

- Οι ερωτήσεις  32, 33 αναφέρονται στην επάρκεια των διδακτικών ωρών και 

την καταλληλότητα του ωραρίου  

- Οι ερωτήσεις 34, 35 αναφέρονται στο βαθµό τακτικής παρακολούθησης τω 

µαθηµάτων (συχνότητα απουσιών)  

- Οι ερωτήσεις 36, 37διερευνούν το ζήτηµα του εκπαιδευτικού υλικού που 

χρησιµοποιείται για την υποστήριξη των µαθηµάτων  

- Οι µεταβλητές  38, 39 εστιάζουν στο θέµα της οµοιογένειας ή ανοµοιογένειας 

των τµηµάτων και την επίδραση που αυτή ασκεί στην επίδοση των µαθητών  

 Το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε δοκιµαστικά για συµπλήρωση σε 15 µαθητές 

που φοιτούσαν στο 1Ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύµνου το Μάρτιο του 2006 µε στόχο να 

διαπιστωθούν πιθανές ασάφειες στη διατύπωση των ερωτήσεων, δυσκολίες κατά τη 

συµπλήρωσή του καθώς και να υπολογιστεί ο χρόνος συµπλήρωσής του (προέρευνα). 

Με βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη δοκιµαστική εφαρµογή του 

ερωτηµατολογίου έγιναν κάποιες διορθώσεις, κυρίως σε ό, τι αφορά τη διατύπωση 

ορισµένων ερωτήσεων. Η δοκιµαστική χορήγηση του ερωτηµατολογίου συνέβαλλε, 

επίσης, στην οριστικοποίηση των κατηγοριών απάντησης σε κάποιες ερωτήσεις που 

αρχικά είχαν τεθεί σαν ανοικτές. 
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2.6. Ο τόπος και ο χρόνος συλλογής των δεδοµένων  

 Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε µαθητές Λυκείων και ΤΕΕ σε διάρκεια δύο 

εβδοµάδων: την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου και την πρώτη εβδοµάδα του 

Απριλίου 2006. Ο χρόνος αυτός εξυπηρετούσε τις ανάγκες της έρευνάς µας καθώς  

είναι στην καρδιά της σχολικής χρονιάς: ούτε στην αρχή οπότε τα τµήµατα δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί ακόµα και οι µαθητές δεν έχουν προλάβει να σχηµατίσουν 

ολοκληρωµένη άποψη, ούτε όµως και στο τέλος της οπότε, κατά την οµολογία των  

υπευθύνων της Π∆Σ στα σχολεία, στα τµήµατα της Π∆Σ συσσωρεύονται πολλοί 

µαθητές της “ τελευταίας στιγµής” που θέλουν απλώς να κάνουν µια επανάληψη πριν 

τις εξετάσεις. Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από αυτούς τους µαθητές θα 

δηµιουργούσε προβλήµατα εσωτερικής εγκυρότητας για την έρευνά µας καθώς είναι 

αυτονόητο ότι η γνώµη τους δεν µπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωµένη και 

αντιπροσωπευτική. Εποµένως, επιλέξαµε τη χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε 

θεωρώντας την ως κατάλληλη έτσι ώστε να βρούµε στα µαθήµατα της Π∆Σ µαθητές 

που τα παρακολουθούν τακτικά και έχουν επιλέξει αυτή τη λύση για όλη τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς.  

 Προκειµένου να αποφύγουµε τις παρενέργειες της έλλειψης προσωπικής 

επαφής του ερευνητή και των υποκειµένων της έρευνας (ελλιπής συµπλήρωση, 

απροθυµία συµπλήρωσης λόγω της µη κατανόησης του σκοπού και της σηµασίας της 

έρευνας, καχυποψία από πλευράς των µαθητών αλλά συχνά και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών που λόγω του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου µπορεί να ένιωθαν 

ότι ελέγχεται το έργο τους) προτιµήσαµε να µην αποστείλουµε µε οποιοδήποτε τρόπο 

το ερωτηµατολόγιο στα σχολεία. Η επίδοση και συµπλήρωση του, λοιπόν, έγινε µε 

την παρουσία µας στα Λύκεια. Συγκεκριµένα,  µία περίπου εβδοµάδα πριν την 

επίδοση του ερωτηµατολογίου επισκέφτηκα τα Λύκεια της πόλης και είχα συνάντηση 

µε τους υπευθύνους της Π∆Σ σε καθένα από αυτά. Σε συνεργασία µαζί τους 

επιλέχτηκαν οι ώρες που θα µοιραζόταν το ερωτηµατολόγιο έτσι ώστε να το 

συµπληρώσουν όλοι οι µαθητές που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα. Κατόπιν 

ακολούθησε συνεννόηση µε τους αντίστοιχους καθηγητές. Η διανοµή και 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε στο πρώτο τέταρτο της διδακτικής ώρας 

απουσία του καθηγητή. Αρχικά, εξήγησα στους µαθητές το σκοπό της έρευνας και 

προσπάθησα να τους πείσω για τη σηµασία της συµβολής τους σε αυτή µέσω των 

ειλικρινών απαντήσεών τους. Επίσης, τονίστηκε το γεγονός ότι το ερωτηµατολόγιο 
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είναι ανώνυµο και κανείς άλλος εκτός από εµένα δε θα δει τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια. Στο τελευταίο αυτό σηµείο δόθηκε έµφαση καθώς υπέθεσα ότι ένας 

ανασχετικός παράγοντας για την ειλικρινή συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου θα 

µπορούσε να είναι ο φόβος των µαθητών µήπως τα ερωτηµατολόγια βρεθούν στα 

χέρια των καθηγητών τους, ο οποίοι θα µπορούσαν να αναγνωρίσουν το γραφικό τους 

χαρακτήρα. Μετά από αυτές τις σύντοµες επεξηγήσεις, ακολουθούσε η συµπλήρωση 

των ερωτηµατολογίων από τους µαθητές.  

2.7. Ο πληθυσµός  

 Το δείγµα της έρευνάς µας προέρχεται από τον πληθυσµό των µαθητών του 

νοµού Ρεθύµνης που παρακολουθούσαν µαθήµατα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 

κατά το σχολικό έτος 2005-06.  Τα στοιχεία των µαθητών αυτών παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. Πρόκειται για την κατανοµή των µαθητών της Π∆Σ κατά 

τάξη και σχολείο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή µας η ∆ιεύθυνση 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού Ρεθύµνης.  

Πίνακας 3: Μαθητές Π∆Σ κατά σχολείο και τάξη για το σχολικό έτος 2005-06  

Σχολείο Τάξη 
 Α’ Λυκείου  Β’ Λυκείου  Γ’ Λυκείου  Σύνολο  

 α.α.  %  α.α. %  α.α.  %  α.α.  %  

Πειραµατικό  20 10,41  15 9,74  22 12,35  57 10,87 

1Ο  30 15,62  20 12,98  26 14,6  76 14,5  

2Ο  34 17,7  31 20,12  21 11,79 86 16,41  

3Ο  20 10,41  12 7,79  22 12,35  54 10,3  

Μουσικό   8 4, 16  9 5,84  ------  17 3,24  

Ανωγείων  23 11,97  24 15,58  33 18,53  80 15,26  

Επισκοπής  14  7,29  13 8,44  10 5,61  37 7,06  

Περάµατος  23 11,97  18 11,68  21 11,79  62 11,83  

Σπηλίου  15 7,81  12 7,79  18 10,11  45 8,58  

Φουρφουρά  5 2,6 ----  5 2,8  10  1,9  

Σύνολο 192  100 154 100 178 100 524 100 

Από τον παραπάνω πίνακα αξίζει να προσέξει κανείς το εξής: επί του συνόλου 

των µαθητών που παρακολουθούν Π∆Σ σε επίπεδο νοµού το 55,32 % φοιτά στα 

κεντρικά Λύκεια της πόλης (Πειραµατικό, 1Ο , 2Ο , 3Ο , Μουσικό) και το 44, 68 % 

στα περιφερειακά Λύκεια (Ανωγείων, Επισκοπής, Περάµατος, Σπηλίου, 
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Φουρφουρά). Η διαπίστωση αυτή είναι αρκετά σηµαντική αν σκεφτεί κανείς ότι τα 

ποσοστά αυτά είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση µε τον αριθµό των φοιτώντων 

µαθητών σε επίπεδο νοµού. Έτσι, επί συνόλου 1740 φοιτώντων µαθητών στο  Ενιαίο 

Λύκειο σε επίπεδο νοµού, οι 1348 φοιτούν στα κεντρικά Λύκεια της πόλης (77,4 %) 

και µόλις 392 στα περιφερειακά (22,5 %). Τα στοιχεία αυτά µαρτυρούν µια αυξηµένη 

τάση των µαθητών περιφερειακών Λυκείων να παρακολουθούν τα προγράµµατα 

Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης σε σχέση µε τους µαθητές του κέντρου. 

Πιθανολογούµε ότι το φαινόµενο αυτό εξηγείται εν πολλοίς µε βάση την παρουσία 

των φροντιστηρίων στην πόλη που λειτουργούν σαν πόλος έλξης για τους 

αντίστοιχους µαθητές.  

2.8. Το δείγµα  

 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για τη σύνθεση του πληθυσµού αναφοράς, 

διαµορφώθηκε το αρχικό πλάνο για τη σύνθεση του δείγµατος της έρευνας. Οι 

κατηγορίες στις οποίες κατανέµεται ο πληθυσµός είναι δύο:  

Α) µαθητές κεντρικών Λυκείων (Πειραµατικό, Μουσικό, 1Ο, 2Ο , 3Ο)  που 

παρακολουθούν Π∆Σ  

Β) µαθητές περιφερειακών Λυκείων (Ανωγείων, Επισκοπής, Περάµατος, Σπηλίου, 

Φουρφουρά) που παρακολουθούν Π∆Σ .  

 Αρχική µας επιδίωξη ήταν η εσωτερική δοµή του δείγµατος να 

αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη του πληθυσµού αναφοράς ως προς τη θέση του 

σχολείου και την τάξη των µαθητών. Αυτό θα επιτυγχανόταν µε την επιλογή δύο 

κεντρικών και δύο περιφερειακών Λυκείων (αφού ο πληθυσµός αναφοράς περίπου 

διχοτοµείται ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες σχολείων) και κατόπιν µε την τυχαία 

λήψη στο εσωτερικό κάθε σχολείου αριθµού µαθητών από κάθε τάξη ανάλογου µε τη 

συµµετοχή κάθε τάξης στον πληθυσµό (αναλογικά στρωµατοποιηµένη 

δειγµατοληψία).  

 Η πραγµατικότητα όµως ήρθε να αλλάξει κάπως τις αρχικές µας προθέσεις. Οι 

πρώτες µας επισκέψεις στα σχολεία, µε στόχο τη γνωριµία µε τους υπευθύνους της 

Π∆Σ  και την εξασφάλιση της άδειάς τους για τη διενέργεια της έρευνας, ήταν ικανές 

για να ανατρέψουν την εικόνα που ως τότε είχε σχηµατιστεί µε βάση τα στοιχεία της 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι πραγµατικοί αριθµοί των µαθητών που 

παρακολουθούσαν τα προγράµµατα δεν είχαν καµιά σχέση µε αυτούς που είχε θέση 

στη διάθεσή µας η παραπάνω Υπηρεσία. Ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αισθητά 
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µικρότεροι χωρίς όµως να είναι εφικτό να µας πει κανείς πόσοι ακριβώς µαθητές 

παρακολουθούν σε κάθε σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στη Γ’ Λυκείου του 

Πειραµατικού που, σύµφωνα µε τη ∆∆Ε, παρακολουθούν 22 µαθητές,  οι υπεύθυνοι 

του σχολείου µε διαβεβαίωσαν ότι θα ήµουν πολύ τυχερή αν έβρισκα 5. Παρόµοια 

κατάσταση συνάντησα και σε άλλα σχολεία. Κατάλαβα τότε ότι η όποια προσπάθεια 

συγκρότησης δείγµατος επί χάρτου δεν είχε κανένα νόηµα. Έτσι, επέλεξα τα δύο 

µεγαλύτερα σε δυναµικότητα περιφερειακά και τα δύο αντίστοιχα κεντρικά Λύκεια 

και, συµβουλευόµενη το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων Π∆Σ, µοίρασα 

ερωτηµατολόγια σε όλους τους µαθητές που παρακολουθούσαν τα προγράµµατα στα 

σχολεία αυτά. Ύστερα από τα παραπάνω, θα λέγαµε ότι το δείγµα της έρευνας 

χαρακτηρίζεται περισσότερο ως δείγµα ευκολίας.  

Συµπληρώθηκαν 121 ερωτηµατολόγια, από τα οποία θεωρήθηκαν επαρκώς 

συµπληρωµένα τα 115, που αποτέλεσαν και το δείγµα µας. Αφαιρέθηκαν 6 

ερωτηµατολόγια. Το δείγµα µας, λοιπόν, αποτελείται από 115 µαθητές του νοµού 

Ρεθύµνης που παρακολουθούσαν µαθήµατα Π∆Σ κατά το σχολικό έτος 2005-2006. 

Το 51, 29% από αυτούς προέρχεται από κεντρικά Λύκεια (Πειραµατικό, 1Ο ) και το 

48, 71 από µαθητές περιφερειακών Λυκείων (Ανωγείων, Περάµατος). Βλέπουµε ότι 

επιβεβαιώνεται και στο δείγµα µας η διαπίστωση που είχαµε κάνει και  µε βάση τα 

στοιχεία της ∆∆Ε: οι µαθητές των περιφερειακών Λυκείων παρακολουθούν τα 

µαθήµατα της Π∆Σ σε αρκετά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τους µαθητές του 

κέντρου λαµβανοµένων υπόψη των αντίστοιχων ποσοστών τους στον ευρύτερο 

πληθυσµό των φοιτώντων µαθητών στο Ενιαίο Λύκειο. 99 

Πίνακας 4: Το δείγµα της έρευνας (κατά σχολείο και τάξη)  

Σχολείο Τάξη 
 Α’ Λυκείου  Β’ Λυκείου  Γ’ Λυκείου  Σύνολο  

 α.α.  %  α.α. %  α.α.  %  α.α.  %  

Πειραµατικό  18 30,5  9  22,5  2  12,5 29 25,21 

1Ο  15 25,42  9  22,5  6  37,5  30  26,08 

Ανωγείων  12  20,33 7  17,5  --   19  16,52 

Περάµατος  14  23,72  15  37,5  8  50 37  32,17 

Σύνολο 59  100 40 100 16 100 115 100 

                                                 
99 Υπενθυµίζουµε ότι τα ποσοστά συµµετοχής στον ευρύτερο πληθυσµό των φοιτώντων µαθητών στο 
Ενιαίο Λύκειο είναι: 77, 4 % από κεντρικά Λύκεια και 22,5 % από περιφερειακά  
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Αξιοσηµείωτη, επίσης, θεωρούµε τη διαφορά στην παρουσία των τριών 

τάξεων στο δείγµα. Παρατηρούµε ότι η Α’ Λυκείου αποτελεί το 51,3 % του 

δείγµατος, η Β’ Λυκείου το 34,78 % και η Γ’ Λυκείου µόλις το 13,91 %. Οι αριθµοί 

αυτοί πιστοποιούν µια πτώση του ποσοστού παρακολούθησης Π∆Σ όσο ανεβαίνουν 

οι τάξεις και πλησιάζει η κρίση των Πανελληνίων εξετάσεων, γεγονός που θα πρέπει 

να γίνει αντικείµενο προβληµατισµού …. 
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3.  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας 

αναπτύχθηκαν οι παρακάτω στατιστικές διαδικασίες µε τις ακόλουθες παραδοχές:  

1) εφαρµόστηκε t-test για ανεξάρτητα δείγµατα κι ελέγχθηκαν οι παραδοχές:  

α) τυχαίο δείγµα  

β) ανεξάρτητες παρατηρήσεις  

γ) κανονικότητα στα δύο επίπεδα της κατηγορικής µεταβλητής (grouping variable) 

δ) οµοιογένεια  

Για παράδειγµα, εφαρµόστηκε two independent samples t- test για να ανιχνευθούν 

πιθανές διαφορές µαθητών κέντρου – περιφέρειας ως προς το πολιτιστικό κεφάλαιο.  

2) Εκτελέστηκε ανάλυση διασποράς µε ένα παράγοντα (ONE WAY ANOVA) αφού 

ελέγχθηκαν οι παρακάτω παραδοχές:  

α) τυχαίο δείγµα  

β) ανεξάρτητες παρατηρήσεις  

γ) κανονικότητα  

δ) οµοιογένεια  

ε) Χρησιµοποιήσαµε µέθοδο Scheffe στις περιπτώσεις που είχαµε ήπιες παραβιάσεις 

των παραδοχών οµοιογένειας και κανονικότητας. Τέλος, στις περιπτώσεις που είχαµε 

άγριες παραβιάσεις (sig. < ,03) καταφύγαµε στο µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal – 

Wallis.  
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3.1. Το πολιτιστικό κεφάλαιο των µαθητών της Π∆Σ 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της ενότητας θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε 

στην πρώτη οµάδα ερωτηµάτων της έρευνας:  

            - Ποια είναι η ταυτότητα- το πολιτιστικό κεφάλαιο των µαθητών που 

παρακολουθούν τα µαθήµατα της Π∆Σ ;  

- Η ταυτότητα αυτή διαφοροποιείται σηµαντικά  ανάλογα µε την τάξη (Α’, Β’, 

Γ’ Λυκείου);  

- H ταυτότητα αυτή διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε τον τόπο 

κατοικίας των υποκειµένων (κέντρο της πόλης – περιφέρεια, χωριά);  

Για την προσέγγιση του ερωτήµατος αυτού θα χρησιµοποιήσουµε τις απαντήσεις που 

έδωσαν τα υποκείµενα στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου( Μέρος πρώτο: 

προσωπικά στοιχεία). Για την προσέγγιση της έννοιας του πολιτιστικού κεφαλαίου 

και τη µετατροπή της σε µετρήσιµο µέγεθος για τις ανάγκες της στατιστικής 

επεξεργασίας, έγινε επιµερισµός της στους παρακάτω παράγοντες, σύµφωνα και µε 

τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας:   

α. µορφωτικό επίπεδο γονέων   

β. επαγγελµατική κατάσταση γονέων  

γ. οικολογικές συνθήκες  

δ.1) αναγνωστικές συνήθειες γονέων 

   2) συχνότητα ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων από τα ίδια τα υποκείµενα  

ε. σχολικές επιδόσεις  

στ. στόχοι –κίνητρο επιτυχίας  

 Οι κατηγορίες απάντησης σε καθεµιά από τις αντίστοιχες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου αντιστοιχηθήκαν µε βαθµούς (points) σε µια προσπάθεια να 

ποσοτικοποιηθεί η έννοια που µας ενδιαφέρει (κοινωνικοοικονοµική κατάσταση/ 

πολιτιστικό κεφάλαιο). Η αντιστοίχηση αυτή κατηγοριών απάντησης – βαθµών 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακας 20. Ως εκ τούτου, ακόµα και οι 

µεταβλητές που στο ερωτηµατολόγιο εµφανίζονται ως κατηγορικές καταχωρήθηκαν 

στη συνέχεια στο SPSS ως ποσοτικές. Εποµένως,  κατά το στάδιο της στατιστικής 

ανάλυσης είχαµε να κάνουµε µόνο µε ποσοτικές, συνεχείς µεταβλητές – γεγονός που 

δικαιολογεί και την επιλογή των στατιστικών κριτηρίων που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως.    
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Σε πρώτο επίπεδο θα δουλέψουµε κάθε παράγοντα χωριστά και εν συνεχεία 

θα δούµε πώς από το σύνολο των παραγόντων αυτών συντίθεται η έννοια του 

πολιτιστικού κεφαλαίου των µαθητών. Έτσι, για την απάντηση της πρώτης οµάδας 

ερωτηµάτων  ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

1. Αναλύεται σε πίνακες κάθε παράγοντας χωριστά µε τους εξής στατιστικούς 

δείκτες: - απόλυτη συχνότητα , σχετική συχνότητα  

              - µέσος όρος , τυπική απόκλιση  

2. Ελέγχονται οι διαφοροποιήσεις, όπως προκύπτουν από τη διασταύρωση των 

παραγόντων αυτών µε τις δύο ανεξάρτητες µεταβλητές: τάξη και περιοχή κατοικίας 

(κέντρο/ περιφέρεια) 

3. Επιχειρείται συνολική θεώρηση και εξαγωγή συµπερασµάτων για το πολιτιστικό 

κεφάλαιο των µαθητών της Π∆Σ µε βάση τους επιµέρους παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν.  

3.1.1. Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων θεωρείται πολύ σηµαντική παράµετρος 

του πολιτιστικού κεφαλαίου των µαθητών, καθώς η σχετική έρευνα έχει αποδείξει 

υψηλή συσχέτιση του παράγοντα αυτού µε  τη στάση  των παιδιών απέναντι στο 

µορφωτικό αγαθό εν γένει και τη σχολική µάθηση ειδικότερα. Σε κάθε περίπτωση η 

ύπαρξη υψηλού µορφωτικού επιπέδου από πλευράς των γονέων συντελεί 

αναµφισβήτητα στη διαµόρφωση αυτού που ονοµάζουµε «µορφωσιογόνο» 

οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς βεβαίως να αρκεί από µόνη της.  

  Οι ερωτήσεις 4 και 5 του ερωτηµατολογίου αφορούν το µορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα και της µητέρας των υποκειµένων αντίστοιχα.  

Πίνακας 5: το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα  

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

Μερικές τάξεις 

∆ηµοτικού   

7 6,1 

∆ηµοτικό  28 24,3 

Μερικές τάξεις 

Γυµνασίου  

8 7 

Γυµνάσιο  26 22,6 

Λύκειο  27 23,5 
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Τεχνικές σχολές  8 7 

ΤΕΙ  5 4,3 

ΑΕΙ  3 2,6 

Μεταπτυχιακό  2 1,7 

∆ιδακτορικό  1 0,9 

Σύνολο  115 100 

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα, διαπιστώνουµε ότι το 30,4% των 

πατεράδων των µαθητών έχουν ολοκληρώσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση ότι το 60% δεν έχει ολοκληρώσει τη µέση 

εκπαίδευση ενώ µόνο το 9,5% έχει λάβει ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση.  

Πίνακας 6: το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας  

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

Μερικές τάξεις 

∆ηµοτικού  

6 5,2  

∆ηµοτικό  20 17,4  

Μερικές τάξεις 

Γυµνασίου  

17 14,8  

Γυµνάσιο  15 13  

Λύκειο  42 36,5 

Τεχνικές σχολές  3 2,6  

ΤΕΙ  0 0 

ΑΕΙ  6 5,2  

Μεταπτυχιακό  6 5,2  

∆ιδακτορικό  0 0 

Σύνολο  115 100 

Παρόµοιες είναι οι διαπιστώσεις και για τις µητέρες των µαθητών. Το 22,6% 

έχει φοιτήσει µόνο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 50,4 % δεν έχει ολοκληρώσει 

τη µέση εκπαίδευση, ενώ ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση έχει λάβει µόνο το 

10,4%. Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι µαθητές της Π∆Σ 

προέρχονται από γονείς όχι υψηλού µορφωτικού επιπέδου, αφού τόσο στην 

περίπτωση του πατέρα όσο και σε αυτήν της µητέρας το ποσοστό εκείνων που δεν 

έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι πάνω από 50%.  
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3.1.2. Επαγγελµατική κατάσταση γονέων 

 Το επάγγελµα που ασκούν οι γονείς θεωρείται σηµαντικό για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για το πολιτιστικό κεφάλαιο των µαθητών για δύο κυρίως λόγους: 

πρώτον, γιατί δίνει έµµεσες πληροφορίες και για την οικονοµική κατάσταση της 

οικογένειας, που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να αντληθούν. Άµεση ερώτηση 

για  το εισόδηµα των γονέων θα ήταν άκοµψη, και ίσως προκαλούσε αµηχανία στα 

υποκείµενα µε αποτέλεσµα να µην απαντηθεί ή να δοθούν ψεύτικες απαντήσεις. 

Άλλωστε, ενδέχεται οι µαθητές να µην ήταν σε θέση να απαντήσουν σε µια τέτοιας 

µορφής ερώτηση καθώς δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι σε αυτήν την ηλικία γνωρίζουν 

τα οικονοµικά της οικογένειας σε αριθµούς. ∆εύτερον, η επαγγελµατική κατάσταση 

των γονέων αναµφίβολα ασκεί επιρροή στην στάση των µαθητών απέναντι στο 

µορφωτικό αγαθό και τη διαµόρφωση υψηλών ή χαµηλών προσδοκιών και 

επαγγελµατικών στόχων.  

 Οι ερωτήσεις 6 και 7 του ερωτηµατολογίου, που αφορούν στη δουλειά του 

πατέρα και της µητέρας, ήταν ανοιχτές και ο µαθητής όφειλε να συµπληρώσει την 

απάντηση. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την 

προκατασκευασµένη επαγγελµατική κατηγορία που παρατίθεται στο Παράρτηµα.100 

Έτσι, στην κατώτερη κατηγορία τοποθετήθηκαν οι άνεργοι. Στην επόµενη οι 

χειρώνακτες χωρίς καµία ειδίκευση, απόφοιτοι ∆ηµοτικού, αγράµµατοι (εργάτες της 

γης, εργάτες οικοδοµών, λιµανιών, ψαράδες, αχθοφόροι κ.τ.λ.). Η επόµενη κατηγορία 

περιλαµβάνει χειρώνακτες που διαθέτουν κάποια ειδίκευση π.χ. ειδικευµένοι εργάτες, 

οδηγοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, µηχανοτεχνίτες, ναυτικοί, ελαιοχρωµατιστές κ.τ.λ. 

Μέτριο εισόδηµα και µέση εκπαίδευση θεωρήθηκε ότι διαθέτουν επαγγελµατίες όπως 

βιοτέχνες, κρεοπώλες, ζαχαροπλάστες, πυροσβέστες, υπαξιωµατικοί, κοινοτικοί –

δηµοτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι γραφείου κ.τ.λ. Στην κατηγορία της ανώτατης 

εκπαίδευσης µε µέτριο εισόδηµα εντάχθηκαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε µέτριο 

εισόδηµα, καθηγητές Μέσης εκπαίδευσης, δάσκαλοι, εργαζόµενοι στον ΟΤΕ, ∆ΕΗ, 

ΙΚΑ κ.τ.λ. Στην υψηλότερη κατηγορία τοποθετήθηκαν άτοµα που διαθέτουν ανώτατη 

εκπαίδευση και υψηλό εισόδηµα  π.χ. ανώτατοι δηµόσιοι υπάλληλοι, διευθυντικά 

στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, ανώτεροι τραπεζικοί, βιοµήχανοι, γνωστοί 

δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί µηχανικοί κ.τ.λ.   Τα παρατηρούµενα ποσοστά κατά 

κατηγορία παρουσιάζονται στους δύο επόµενους πίνακες 

                                                 
100 Η κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων έχει πραγµατοποιηθεί από τον καθηγητή Ι. Ε. Πυργιωτάκη  
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Πίνακας 7: επαγγελµατική κατάσταση του πατέρα.  

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

Άνεργος  1 0,9 

Ανειδίκευτος 

χειρώνακτας/Αγράµµατος

72 62,6 

Ειδικευµένος 

χειρώνακτας  

6 5,2 

Μέση εκπαίδευση/ µέτριο 

εισόδηµα  

33 28,7 

Ανώτατη εκπαίδευση / 

µέτριο εισόδηµα  

3 2,6 

Ανώτατη εκπαίδευση/ 

υψηλό εισόδηµα  

0 0 

Σύνολο  115  100 

Πίνακας 8: επαγγελµατική κατάσταση της µητέρας  

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

Άνεργη  2 1,7  

Ανειδίκευτη 

χειρώνακτας 

/Αγράµµατη 

74 64,3  

Ειδικευµένη 

χειρώνακτας  

8 7 

Μέση εκπαίδευση/ 

µέτριο εισόδηµα  

28 24,3  

Ανώτατη εκπαίδευση / 

µέτριο εισόδηµα  

3 2,6  

Ανώτατη εκπαίδευση/ 

υψηλό εισόδηµα  

0 0 

Σύνολο  115  100 

Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (68,7%) των πατεράδων των µαθητών της Π∆Σ 

ανήκει σε κατώτερο κοινωνικό στρώµα (µε µόρφωση ∆ηµοτικού, ασκούντες 
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χειρωνακτικές εργασίες µε ή χωρίς ειδικότητα). Μόλις το 31,3 % θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί στο µεσαίο κοινωνικό στρώµα (µόρφωση µέση ή ανώτερη/ ανώτατη µε 

µέσο εισόδηµα και κύρος).  

Από την άλλη πλευρά, το 73% των µητέρων των µαθητών της Π∆Σ ανήκουν 

στο κατώτερο κοινωνικό στρώµα (µε µόρφωση ∆ηµοτικού, ασκούσες χειρωνακτική 

εργασία µε ή χωρίς ειδικότητα). Το 26,9% εντάσσεται στο µεσαίο κοινωνικό στρώµα 

(µόρφωση µέση ή ανώτερη/ ανώτατη µε µέτριο εισόδηµα και κύρος).  

3.1.3. Οικολογικές συνθήκες 

Οι οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και µεγαλώνει ο µαθητής θεωρούνται 

πολύ σηµαντική παράµετρος για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας, την 

επίτευξη υψηλών ή χαµηλών σχολικών επιδόσεων και, ως εκ τούτου, αποτελούν 

αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτιστικού του κεφαλαίου – κάτι που έχει 

επισηµανθεί από τη σχετική βιβλιογραφία και τεκµηριωθεί ερευνητικά. Για το 

λόγο αυτό, προσπαθήσαµε να αντλήσουµε πληροφορίες για τις οικολογικές 

συνθήκες στις οποίες ζουν τα υποκείµενα της έρευνάς µας µε µια σειρά 

κατάλληλων ερωτήσεων που περιλαµβάνονται στο πρώτο µέρος του 

ερωτηµατολογίου. Οι κατηγορίες απάντησης σε καθεµιά από τις παραπάνω 

ερωτήσεις αντιστοιχήθηκαν µε ένα βαθµό και µε τον τρόπο αυτό καταχωρήθηκαν 

στο SPSS. Οι ερωτήσεις αφορούσαν:  

- την ύπαρξη γραφείου- βιβλιοθήκης ως ανεξάρτητου δωµατίου στο σπίτι 

(ερώτηση 9: ναι → 2 βαθµοί, όχι → 0 βαθµοί ) 

- τον αριθµό υπνοδωµατίων και µπάνιων που υπάρχουν στο σπίτι (ερωτ. 10 και 

11: 1→ 0,5 βαθµοί, 2→ 1 βαθµός, 3→ 1,5 βαθµοί, 4 →2 βαθµοί) 

- το αν ο µαθητής έχει το δικό του προσωπικό δωµάτιο ή το µοιράζεται µε ένα/ 

περισσότερα αδέρφια του (ερωτ. 12: προσωπικό δωµάτιο → 2 βαθµοί, το 

µοιράζεται µε έναν αδερφό/ή→1,5 βαθµοί, το µοιράζεται µε δύο αδέρφια→1 

βαθµός, το µοιράζεται µε παραπάνω από δύο αδέρφια→0 βαθµοί) 

- το αν το σπίτι στο οποίο διαµένει είναι ιδιόκτητο ή νοικιασµένο (ερωτ. 13: 

ιδιόκτητο →2 βαθµοί, νοικιασµένο → 0 βαθµοί ) 

- το αν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι (ερωτ. 14: ναι →2 βαθµοί, 

όχι → 0  βαθµοί) 

- το αν ο µαθητής διαθέτει προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (ερωτ. 15: ναι 

→ 2 βαθµοί, όχι → 0  βαθµοί ) 
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- το αν στο σπίτι υπάρχει βιβλιοθήκη µε εξωσχολικά βιβλία (ερωτ. 16: ναι → 2 

βαθµοί, όχι → 0  βαθµοί) 

- το αν ο µαθητής διαθέτει προσωπική βιβλιοθήκη µε εξωσχολικά βιβλία 

(ερωτ. 17:ναι → 2 βαθµοί, όχι → 0 βαθµοί) 

Εν συνεχεία, για τις ανάγκες της στατιστικής επεξεργασίας, δηµιουργήθηκε µια 

συνθετική µεταβλητή («Οικολογικές συνθήκες»). Στον πίνακα παρουσιάζονται τα 

περιγραφικά στατιστικά στοιχεία ως προς  το άθροισµα των βαθµών που 

συγκέντρωσαν τα υποκείµενα στο σύνολο των ερωτήσεων που περιλαµβάνει η 

συνθετική µεταβλητή «οικολογικές συνθήκες». Με δεδοµένο τον παραπάνω τρόπο 

µοριοδότησης των απαντήσεων, ο ανώτερος βαθµός που θα µπορούσε να 

συγκεντρώσει ένα υποκείµενο είναι 18 και ο κατώτερος 0. Για τη διευκόλυνση της 

στατιστικής επεξεργασίας, τα δεδοµένα οµαδοποιήθηκαν σε κλάσεις. 

Πίνακας 9: οικολογικές συνθήκες των υποκειµένων  

Οµαδοποιηµένες  

κατηγορίες 

απάντησης   

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

0≤ Ζ<5 2 1,8 

5≤Ζ<10 35 30,5 

10≤Ζ<15 54 47 

15≤Z≤18 24 21 

Σύνολο  115 100 

Μ. Ο.  11,58 

 3,92  

 Σε πενιχρές οικολογικές συνθήκες ζει το 1,8 % των υποκειµένων της έρευνάς 

µας, σε ανεπαρκείς το 30,5 %, σε µέσες το 47% και σε πολύ καλές µόλις το 21%.  

3.1.4. Αναγνωστικές συνήθειες 

α) των γονέων   

Η σχέση των γονέων µε το διάβασµα, το βιβλίο και την κουλτούρα εν γένει 

θεωρήθηκε σηµαντικός παράγοντας του πολιτιστικού κεφαλαίου του µαθητή καθώς 

θεωρούµε ότι η εικόνα γονέων που διαβάζουν λειτουργεί σαν πρότυπο για το µαθητή 

που τον ωθεί σε ανάλογη συµπεριφορά. Άλλωστε, µια ατµόσφαιρα όπου το βιβλίο 

και το διάβασµα  έχει ισχυρή θέση λειτουργεί από µόνη της σαν «θερµοκήπιο» όπου 

καλλιεργείται µορφωτική προδιάθεση στο µαθητή και συµβάλλει στην ύπαρξη 
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υψηλών µορφωτικών στόχων από την πλευρά του. Εποµένως, είναι σηµαντικό να 

διερευνηθεί κι αυτή η παράµετρος. Οι αναγνωστικές συνήθειες των γονέων 

ερευνώνται µε βάση τις απαντήσεις των µαθητών σε δύο ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου: στη µία (V18) καλούνται να απαντήσουν αν οι γονείς τους 

διαβάζουν ή όχι. Στη δεύτερη (V19) οι µαθητές πρέπει να δώσουν πληροφορίες για το 

είδος των αναγνωσµάτων των γονέων επιλέγοντας µέσα από µια σειρά πιθανών 

απαντήσεων (αθλητικές εφηµερίδες, πολιτικές εφηµερίδες, τεχνικά βιβλία σχετικά µε 

τη δουλειά του, λογοτεχνικά βιβλία, επιστηµονικά συγγράµµατα).  

Πίνακας 10: αν και τι διαβάζουν οι γονείς  

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

Τίποτα  63 54,8 

Αθλητικές 

εφηµερίδες  

19 16,5 

Πολιτικές 

εφηµερίδες  

11 9,6 

Τεχνικά βιβλία 

για τη δουλειά του  

10 8,7 

Λογοτεχνικά 

βιβλία  

7 6,1 

Επιστηµονικά 

συγγράµµατα  

5 4,3 

Σύνολο  115 100 

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των µαθητών που απαντούν ότι δεν έχουν 

καθόλου εικόνα των γονέων να διαβάζουν στο σπίτι (54,8%). Αν σε αυτό 

προσθέσουµε το ποσοστό αυτών που βλέπουν τους γονείς τους να διαβάζουν µόνο 

εφηµερίδα (26,1%) τότε καταλαβαίνουµε ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των 

υποκειµένων της έρευνάς µας (80,9%) το βιβλίο δεν κατέχει κεντρική θέση στην 

καθηµερινότητα της οικογένειας.  
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β) αναγνωστικές συνήθειες των υποκειµένων  

Πίνακας 11: αριθµός εξωσχολικών βιβλίων που διάβασαν τα υποκείµενα τα 

τελευταία δύο χρόνια  

 Απόλυτη συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Κανένα  24 20,87 

1-2   29 25,22 

3-4   23 20 

5-6   14 12,17   

Πάνω από 6   25 21,74 

Σύνολο  115 100 

 

3.1.5 Σχολικές επιδόσεις 

Η ερώτηση 21 του ερωτηµατολογίου ζητούσε από τα υποκείµενα να 

δηλώσουν το µέσο όρο της περυσινής τους βαθµολογίας επιλέγοντας από µια σειρά 

κατηγοριών απαντήσεων: κάτω από 10, 10-12, 12-14, 14-16, πάνω από 16. Όπως έχει 

ήδη αναλυθεί στο θεωρητικό µέρος της έρευνας, η σχολική βαθµολογία ως µέσο της 

επιλεκτικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος αποτυπώνει τη σχέση του 

µαθητή µε την κυρίαρχη κουλτούρα, ή αυτή που είναι αποδεκτή από το επίσηµο, 

θεσµοποιηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ως εκ τούτου, µας ενδιαφέρει εδώ αυτό το 

στοιχείο σαν παράµετρος του εν γένει πολιτιστικού κεφαλαίου των υποκειµένων.  

Πίνακας 12:   η σχολική βαθµολογία των υποκειµένων  

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα 

Κάτω από 10 1 0,9 0,9 

10-12  17 14,8 15,7 

12-14  28 24,3 40 

14-16  34  29,6 69,6 

Πάνω από 16   35 30,4 100 

Σύνολο  115 100 100 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα, το 15,7% των µαθητών της Π∆Σ 

αξιολογούνται από το σχολείο ως  «αδύνατοι», το 53,9% θεωρούνται µέσου επιπέδου 

µαθητές (12-16), ενώ µόνο το 30,4% θεωρούνται καλοί ή πολύ καλοί. 
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3.1.6. Στόχοι – Κίνητρο επιτυχίας 

Οι µορφωτικοί και επαγγελµατικοί στόχοι που θέτει ο µαθητής αποτελούν τη 

συνισταµένη των συνθηκών στις οποίες µεγαλώνει, των προσλαµβανουσών 

παραστάσεων τις οποίες έχει από ένα µορφωσιογόνο ή µη περιβάλλον, του πλέγµατος 

των σχέσεων που διαµορφώνονται µέσα σε αυτό το περιβάλλον καθώς και του 

τρόπου που το σχολείο χειρίζεται και αξιολογεί την προσπάθειά του. Προσπαθήσαµε 

να διερευνήσουµε την ποιότητα των στόχων των υποκειµένων αλλά και την πίστη 

τους στη δυνατότητα επίτευξής τους µέσα από τρεις διαδοχικές ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου:  

- Ερωτ. 22: Τι θα ήθελες να γίνεις, όταν θα µεγαλώσεις; (ανοιχτή ερώτηση) 

- Ερωτ. 23: Ποιος είναι ο κύριος λόγος που σε οδήγησε σε αυτήν την επιλογή; 

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής).  

- Ερωτ. 24: Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να πραγµατοποιήσεις αυτούς τους στόχους 

σου;   (ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

Οι κατηγορίες απάντησης σε καθεµιά από τις παραπάνω ερωτήσεις 

αντιστοιχήθηκαν µε ένα βαθµό και µε τον τρόπο αυτό καταχωρήθηκαν στο SPSS. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην πρώτη, ανοιχτή ερώτηση οι απαντήσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την προκατασκευασµένη επαγγελµατική κατηγορία 

που χρησιµοποιήθηκε και για την κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων των 

γονέων101.Κάθε κατηγορία αντιστοιχήθηκε µε ένα βαθµό, ως εξής: ανειδίκευτοι 

χειρώνακτες → 2 βαθµοί, ειδικευµένοι χειρώνακτες →  4 βαθµοί, απόφοιτοι Μέσης 

εκπαίδευσης µε µέτριο εισόδηµα → 6 βαθµοί, απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης µε 

µέτριο εισόδηµα → 8 βαθµοί, απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης µε υψηλό εισόδηµα → 

10 βαθµοί. Οι κατηγορίες απάντησης στη δεύτερη ερώτηση έχουν ως εξής: δεν 

πιστεύω ότι µπορώ να πετύχω κάτι καλύτερο → 0 βαθµοί, έτσι θα µπορέσω να 

συνεχίσω τη δουλειά των γονέων µου → 0,5 βαθµοί, θα κερδίζω πολλά χρήµατα → 1 

βαθµός, θα έχω κύρος κι εξουσία → 1,5 βαθµοί, είναι το όνειρό µου → 2 βαθµοί. Στην 

τρίτη ερώτηση έχουµε κατηγορίες απάντησης: είµαι βέβαιος/-η ότι δε θα τα καταφέρω 

→ 0 βαθµοί, µάλλον δε θα τα καταφέρω → 0,5 βαθµοί, δεν είµαι βέβαιος/-η →1 

βαθµός, µάλλον θα τα καταφέρω → 1,5 βαθµοί, είµαι βέβαιος/-η ότι θα τα καταφέρω 

→ 2 βαθµοί.  

                                                 
101 ∆ε χρησιµοποιήθηκε όµως η κατηγορία άνεργοι, καθώς κάτι τέτοιο δε θα µπορούσε να δηλωθεί από 
τους µαθητές σα στόχος.  
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 Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε µια συνθετική µεταβλητή («Στόχοι-κίνητρο 

επιτυχίας»). Στον πίνακα παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία ως 

προς  το άθροισµα των βαθµών που συγκέντρωσαν τα υποκείµενα στο σύνολο των 

ερωτήσεων που περιλαµβάνει η συνθετική µεταβλητή «στόχοι-κίνητρο επιτυχίας». 

Με δεδοµένο τον παραπάνω τρόπο µοριοδότησης των απαντήσεων, ο ανώτερος 

βαθµός που θα µπορούσε να συγκεντρώσει ένα υποκείµενο είναι 14 και ο κατώτερος 

0. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας, τα δεδοµένα οµαδοποιήθηκαν 

σε κλάσεις. 

Πίνακας 13: Στόχοι- κίνητρο επιτυχίας  

Οµαδοποιηµένες  

κατηγορίες 

απάντησης   

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα (%) 

0≤ Ζ<4 1 0,9 

4≤ Ζ<8 69 60,1 

8≤Ζ<12 28 24,2  

12≤Z≤14 17 14,8 

Σύνολο  115 100 

Μ.Ο.  7,84 

S. D.  2,75 

Μια πρώτη ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα µας βεβαιώνει ότι η πλειοψηφία 

των υποκειµένων της έρευνας (61%) τρέφουν χαµηλές µορφωτικές  προσδοκίες και 

δε θέτουν υψηλούς  επαγγελµατικούς στόχους. Το υπόλοιπό 39% βρίσκεται από το 

µέσο και πάνω, αλλά µόνο το 14,8% ανήκει στους µαθητές µε υψηλούς ή πολύ 

υψηλούς στόχους.  

3.1.7. ∆ιαφορές ως προς την τάξη 

 Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε αν οι τρεις τάξεις (Α’, 

Β’, Γ’ Λυκείου) έχουν πολύ διαφορετικούς µέσους όρους ως προς τους παράγοντες 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Με δεδοµένο ότι έχουµε να συγκρίνουµε παραπάνω 

από δύο ανεξάρτητα δείγµατα (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου), επιλέξαµε ως καταλληλότερο 

στατιστικό κριτήριο την ανάλυση διακύµανσης (απλή µη συσχετισµένη ANOVA). 102 

  

                                                 
102 Βλ. Πέτρος Λ. Ρούσσος – Γιάννης Τσαούσης, Στατιστική εφαρµοσµένη στις κοινωνικές επιστήµες, 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2002, σελ. 275-280 
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 Πίνακας 14: ∆ιαφορές των τάξεων  

   Α 

λυκείου  

Β 

λυκείου  

Γ 

λυκείου  

 

1.  Μορφωτικό 

επίπεδο 

γονέων103 

Μ. Ο.  

S. D.  

8,81 

3,21 

7,93 

3,51 

6,94 

2,77 

Lev. Sig.= ,890 

F= 2,368 

Sig.= ,098 

2.  Επαγγελµατική 

κατάσταση 

γονέων 104 

Μ. Ο.  

S. D. 

6,75 

3,40 

6,65  

2,84 

6,13 

3,05 

Lev. Sig.= ,561 

F= ,243 

Sig.= ,785 

3.  Οικολογικές 

συνθήκες  

Μ. Ο.  

S. D. 

11,55 

3,58 

11,58 

4,10 

11,71 

4,86 

Lev. Sig.= ,206 

F= ,011 

Sig.= ,989 

4.  Αναγνωστικές 

συνήθειες 

γονέων  

Μ. Ο.  

S. D. 

,43 

,57 

,33 

,56 

,23 

,37 

Lev. Sig.= ,061 

F= 1,033 

Sig.= ,359 

5.  Ανάγνωση 

εξωσχολικών 

βιβλίων  

Μ. Ο.  

S. D. 

1,08 

,66 

,99 

,70 

1,09 

,61 

Lev. Sig.= ,713 

F= ,256 

Sig.= ,775 

6.  Σχολικές  

επιδόσεις  

Μ. Ο.  

S. D. 

1,43 

,55 

1,31 

,49 

1,28 

,60 

Lev. Sig.= ,457 

F= ,837 

Sig.= ,436 

7. Στόχοι- 

κίνητρο 

επιτυχίας  

Μ. Ο.  

S. D. 

7,93 

3,02 

7,95 

2,44 

7,25 

2,50 

Lev. Sig.= ,062 

F= ,430 

Sig.= ,652 

 Στις πρώτες στήλες του πίνακα παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία ανά 

τάξη (µέσος όρος και τυπική απόκλιση)  

 Καθώς η πιθανότητα του ελέγχου Levene δεν είναι στατιστικά σηµαντική για 

κανέναν από τους παράγοντες, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι  οι διακυµάνσεις 

παρουσιάζουν οµοιογένεια. Έτσι, µπορούµε να ερµηνεύσουµε το λόγο F 

                                                 
103 Συνθετική µεταβλητή από το «µορφωτικό επίπεδο του πατέρα» + «µορφωτικό επίπεδο της 
µητέρας» 
104 Συνθετική µεταβλητή από «επαγγελµατική κατάσταση του πατέρα» + « επαγγελµατική κατάσταση 
της µητέρας»  
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χωρίς να µετασχηµατίσουµε τα δεδοµένα ή να καταφύγουµε σε µέθοδο 

Scheffe ή στο µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal -  Wallis.  

 Η πιθανότητα του λόγου F είναι σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από την 

κρίσιµη τιµή του 0.05 και εποµένως δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  

 Αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

τριών τάξεων (αποδοχή µηδενικής υπόθεσης) 105 

3.1.8. ∆ιαφορές ως προς τον τόπο κατοικίας  

 Ας δούµε τώρα αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στους µαθητές που κατοικούν στο κέντρο της πόλης και εκείνους που 

κατοικούν γύρω από αυτήν, στα χωριά, ως προς τους παράγοντες που µας 

ενδιαφέρουν. Η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι ο τόπος κατοικίας, µε δύο επίπεδα 

(κέντρο-περιφέρεια), και η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι κάθε φορά ένας από τους 7 

παράγοντες που συναποτελούν την έννοια του «πολιτιστικού κεφαλαίου» των 

υποκειµένων της έρευνας. Επειδή στη συγκεκριµένη έρευνα κάθε άτοµο συµµετέχει 

µόνο σε µία οµάδα (είτε στην οµάδα όσων κατοικούν στο κέντρο είτε στην οµάδα 

εκείνων που κατοικούν στην περιφέρεια) ο σχεδιασµός που ακολουθείται είναι αυτός 

των ανεξάρτητων δειγµάτων. Εποµένως, θα χρησιµοποιηθεί το κριτήριο t για 

ανεξάρτητα δείγµατα (two independent samples t-test).  

 Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγµατα για 

καθέναν από τους επτά παράγοντες παρουσιάζονται στον Πίνακα 15.  

Πίνακας 15: ∆ιαφορές κατοίκων κέντρου και περιφέρειας ως προς τους παράγοντες 

του «πολιτιστικού κεφαλαίου» 

   Κέντρο   Περιφέρεια    

1.  Μορφωτικό 

επίπεδο γονέων 

Μ. Ο.  

S. D.  

9,39 

3,39 

7,04 

2,76 

 

Lev. sig.= ,211 

t= 4,070 

df= 113 

sig.= ,000 

2.  Επαγγελµατική 

κατάσταση 

γονέων  

Μ. Ο.  

S. D. 

7,53 

3,45  

5,68 

2,49  

 

Lev. sig.= ,038 

t= 3,301  

df= 105,665 

sig.= ,001 

                                                 
105 Βλ. Dennis Howitt – Duncan Cramer, Στατιστική µε το SPSS 11 για WINDOWS, µτφρ. Κ. 
Καρανικολός, εκδ. Κλειδάρθµος, Αθήνα 2003, σελ. 175   
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3.  Οικολογικές 

συνθήκες  

Μ. Ο.  

S. D. 

11,94 

4,13  

11,21 

3,70 

 

Lev. sig.= ,443 

t= 1,004 

df= 113 

sig.= , 317 

4.  Αναγνωστικές 

συνήθειες 

πατέρα  

Μ. Ο.  

S. D. 

,531 

,65 

 

,196 

, 33 

 

Lev. sig.= ,000 

t= 3,509 

df= 86,371 

sig.= ,001 

5.  Ανάγνωση 

εξωσχολικών 

βιβλίων  

Μ. Ο.  

S. D. 

1,32 

,62 

,759 

,58 

 

Lev. sig.= ,343 

t= 5,018 

df= 113 

sig.= ,000 

6.  Σχολικές  

επιδόσεις  

Μ. Ο.  

S. D. 

1,51 

,42 

1,22 

,61 

Lev. sig.= ,000 

t= 2,906 

df= 97,056 

sig.= ,005 

7. Στόχοι- 

κίνητρο 

επιτυχίας  

Μ. Ο.  

S. D. 

7,93 

2,52 

7,75 

2,99 

 

Lev. sig.= ,348 

t= ,354  

df= 113 

sig.= ,724 

 

 Οι πρώτες στήλες του πίνακα περιέχουν τους µέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής των δύο οµάδων.  

 Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι:  

Α) Ο µέσος όρος  του µορφωτικού επιπέδου των γονέων µαθητών που κατοικούν 

στην πόλη του Ρεθύµνου (Μ.Ο. =  9,39, SD = 3,39) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t = 

4,070, df= 113, 2- tailed p = ,000< ,05) από αυτόν των γονέων µαθητών που 

κατοικούν σε περιφερειακά χωριά (Μ.Ο. =  7,04, SD = 2,76) 

Β) Ο µέσος όρος της  επαγγελµατικής κατάστασης  των γονέων µαθητών που 

κατοικούν στην πόλη του Ρεθύµνου (Μ.Ο. = 7,53  , SD = 3,45) είναι σηµαντικά 

υψηλότερος (t = 3,301 , df= 105,665 , 2- tailed p = ,001< ,05) από αυτόν των γονέων  

µαθητών που κατοικούν σε περιφερειακά χωριά (Μ.Ο. = 5,68  , SD = 2,49) 
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Γ) Ο µέσος όρος  των αναγνωστικών  συνηθειών των γονέων µαθητών που κατοικούν 

στην πόλη του Ρεθύµνου (Μ.Ο. =,531, SD = ,65) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t = 

3,509 , df= 86,371, 2- tailed p = ,001 < ,05) από αυτόν των µαθητών που κατοικούν 

σε περιφερειακά χωριά (Μ.Ο. = ,196 , SD =,33 ) 

∆) Ο µέσος όρος ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων µαθητών που κατοικούν στην 

πόλη του Ρεθύµνου (Μ.Ο. =1,32, SD = ,62) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t = 5,018 , 

df= 113, 2- tailed p = ,000 < ,05) από αυτόν των µαθητών που κατοικούν σε 

περιφερειακά χωριά (Μ.Ο. = ,759 , SD =,58) 

Ε) Ο µέσος όρος της σχολικής βαθµολογίας µαθητών που κατοικούν στην πόλη του 

Ρεθύµνου (Μ.Ο. = 1,51, SD =,42) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t = 2,906 , df= 

97,056, 2- tailed p = ,005 < ,05) από αυτόν των µαθητών που κατοικούν σε 

περιφερειακά χωριά (Μ.Ο. = 1,22 , SD =,61) 

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι οι µαθητές που κατοικούν στο κέντρο της 

πόλης έχουν σηµαντικό  «προβάδισµα» έναντι των µαθητών που κατοικούν σε χωριά 

στους εξής τοµείς: µορφωτικό επίπεδο γονέων, επαγγελµατική –οικονοµική 

κατάσταση γονέων, σχέση του πατέρα µε την κουλτούρα, επαφή του µαθητή µε 

εξωσχολικά αναγνώσµατα, σχολική βαθµολογία. ∆ε βρέθηκαν, ωστόσο, στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ως προς τις οικολογικές συνθήκες και τους στόχους των 

µαθητών.    

3.1.9.  Το πολιτιστικό κεφάλαιο των υποκειµένων 

 Στη συνέχεια, προσπαθήσαµε να  «ποσοτικοποιήσουµε» το πολιτιστικό 

κεφάλαιο των µαθητών πραγµατοποιώντας µια σύνθεση των παραγόντων που 

αναλύθηκαν προηγουµένως. Έτσι, οι κατηγορίες απάντησης σε όλες τις επίµαχες 

ερωτήσεις αντιστοιχήθηκαν µε ένα βαθµό και το σύνολο των βαθµών που 

συγκέντρωσε κάθε υποκείµενο µε βάση όλες τις ερωτήσεις αντικατοπτρίζει το 

πολιτιστικό του κεφάλαιο. 106 

Σύµφωνα µε τη βαθµολόγηση που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα, η ανώτερη 

βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει ένα υποκείµενο είναι 80 και η κατώτερη 0.  

Ως εκ τούτου, προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες:  

- 0- 10 βαθµοί → µαθητές που προέρχονται από οικογένειες κατώτατου 

πολιτιστικού κεφαλαίου  

                                                 
106 Αναλυτικά η βαθµολόγηση όλων των ερωτήσεων του πρώτου µέρους του ερωτηµατολογίου στο 
Παράρτηµα  
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- 11-30 βαθµοί → µαθητές που προέρχονται από οικογένειες κατώτερου 

πολιτιστικού κεφαλαίου. Αυτοί θα µπορούσαν να διακριθούν σε : α) µαθητές 

που συγκεντρώνουν 11-20 βαθµούς → κάτω κατώτερο πολιτιστικό κεφάλαιο 

και β) µαθητές που συγκεντρώνουν 21-30 βαθµούς → άνω κατώτερο 

πολιτιστικό κεφάλαιο  

- 31-60 βαθµοί → µαθητές που προέρχονται από οικογένειες µεσαίου  

πολιτιστικού κεφαλαίου. Αυτοί διακρίνονται σε: α) µαθητές που 

συγκεντρώνουν  31-40 βαθµούς → κατώτερο µεσαίο πολιτιστικό κεφάλαιο, 

β) µαθητές που συγκεντρώνουν 41-50 βαθµούς → ενδιάµεσο µεσαίο 

πολιτιστικό κεφάλαιο και γ) µαθητές που συγκεντρώνουν 51-60 βαθµούς → 

ανώτερο µεσαίο πολιτιστικό κεφάλαιο  

- 61-80 βαθµοί →  µαθητές που προέρχονται από οικογένειες ανώτερου 

πολιτιστικού κεφαλαίου 

• ∆ιαφορές πολιτιστικού κεφαλαίου ανάλογα µε την τάξη  

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε να ελέγξουµε την αρχική µας υπόθεση, 

σύµφωνα µε την οποία αναµέναµε τον εντοπισµό στατιστικά σηµαντικής διαφοράς 

του πολιτιστικού κεφαλαίου των µαθητών ανάλογα µε την τάξη (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου) 

στην οποία φοιτούν και συγκεκριµένα την ελάττωση του πολιτιστικού κεφαλαίου όσο 

προχωρούµε από την Α’ ως τη Γ’ Λυκείου.  Με δεδοµένο ότι έχουµε να συγκρίνουµε 

παραπάνω από δύο ανεξάρτητα δείγµατα (Α’, Β’, Γ’), επιλέξαµε ως καταλληλότερο 

στατιστικό κριτήριο την ανάλυση διακύµανσης (απλή µη συσχετισµένη ANOVA). 107 

 Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της απλής µη συσχετισµένης ANOVA 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.  

Πίνακας 16: ∆ιαφορές τάξεων ως προς το «πολιτιστικό κεφάλαιο»  

 Α λυκείου  Β λυκείου  Γ λυκείου   

Μ. Ο.  37,98 36,73 34,64  

S. D.  9,75 9,23 10,18 

 

Πολιτιστικό 

κεφάλαιο  

 

Lev. sig.= ,892 

F= ,800 

sig. =  ,452 

 Σχολιάζοντας αρχικά τους µέσους όρους, παρατηρούµε ότι οι µαθητές και των 

τριών τάξεων είναι  κατά κύριο λόγο φορείς κατώτερου µεσαίου πολιτιστικού 

κεφαλαίου. Η πιθανότητα του ελέγχου Levene δεν είναι σηµαντική (,892). Εποµένως, 

οι διακυµάνσεις παρουσιάζουν οµοιογένεια. Ο λόγος F είναι ίσος µε ,800 και η 
                                                 
107 Βλ. Πέτρος Λ. Ρούσσος – Γιάννης Τσαούσης, Στατιστική εφαρµοσµένη στις κοινωνικές επιστήµες, 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2002, σελ. 275-280 
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πιθανότητα αυτού του λόγου είναι ,452 . Είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή του 

0.05 και εποµένως δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Άρα, δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών τάξεων (απόρριψη αρχικής υπόθεσης)   

• ∆ιαφορές πολιτιστικού κεφαλαίου ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας   

Ας ελέγξουµε τώρα την υπόθεση ότι  αναµένεται η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικής διαφοράς του πολιτιστικού κεφαλαίου των µαθητών ανάλογα µε τον τόπο 

κατοικίας τους (κέντρο της πόλης-περιφέρεια) 

Η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι ο τόπος κατοικίας, µε δύο επίπεδα (κέντρο-

περιφέρεια), και η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι το πολιτιστικό κεφάλαιο των 

υποκειµένων της έρευνας. Επειδή στη συγκεκριµένη έρευνα κάθε άτοµο συµµετέχει 

µόνο σε µία οµάδα (είτε στην οµάδα όσων κατοικούν στο κέντρο είτε στην οµάδα 

εκείνων που κατοικούν στην περιφέρεια) ο σχεδιασµός που ακολουθείται είναι αυτός 

των ανεξάρτητων δειγµάτων. Εποµένως, θα χρησιµοποιηθεί το κριτήριο t για 

ανεξάρτητα δείγµατα.  

 Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.   

  Πίνακας 17: ∆ιαφορές κατοίκων κέντρου και περιφέρειας ως προς το πολιτιστικό 

κεφάλαιο  

 Κέντρο Περιφέρεια  

Μ. Ο. 40,15 33,85 

S. D. 9,93 8,18 

 

Πολιτιστικό 

κεφάλαιο 

 

Lev. sig.= ,116 

t= 3,703  

df= 113 

sig. =  ,000 

 Η πιθανότητα του ελέγχου Levene δεν είναι στατιστικά σηµαντική (,116> 

,05). Άρα, οι διακυµάνσεις είναι ίσες. Η τιµή t είναι 3,703 η οποία, µε 113 βαθµούς 

ελευθερίας, έχει ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας διπλής ουράς ,000< ,05. Εποµένως, 

ο µέσος όρος των τιµών  του  πολιτιστικού κεφαλαίου των µαθητών που κατοικούν 

στο κέντρο της πόλης (Μ.Ο. 40,15, SD. 9,93) είναι σηµαντικά υψηλότερος από αυτόν 

των µαθητών που κατοικούν στην περιφέρεια (Μ.Ο. 33,85, SD. 8,18)  

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων του πρώτου µέρους του 

ερωτηµατολογίου προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα:  
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Α) οι µαθητές που παρακολουθούν τα προγράµµατα της Πρόσθετης ∆ιδακτικής 

Στήριξης προέρχονται κατά κύριο λόγο από οικογένειες κατώτερου/ κατώτερου 

µεσαίου πολιτιστικού κεφαλαίου  

Β) οι τρεις τάξεις (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου) των µαθητών της Π∆Σ δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την κοινωνικοοικονοµική ταυτότητα/ 

πολιτιστικό κεφάλαιο  

Γ) παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µαθητών της Π∆Σ που 

κατοικούν στο κέντρο της πόλης του Ρεθύµνου κι εκείνων που κατοικούν στην 

περιφέρεια του νοµού ως προς την κοινωνικοοικονοµική ταυτότητα/ πολιτιστικό 

κεφάλαιο. Οι µαθητές του κέντρου έχουν σηµαντικά υψηλότερο µέσο όρο σε σχέση 

µε εκείνους της περιφέρειας.  
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3.2. Οι λόγοι επιλογής της Π∆Σ / Τα αναµενόµενα οφέλη 

Πίνακας 18: Οι λόγοι επιλογής της Π∆Σ    

 Aπόλυτη / Σχετική 

συχνότητα 

One – way ANOVA (διαφορές κατά 

τάξη) 

Όχι οικονοµική 

δυνατότητα για 

φροντιστήριο 

86 

74,8 % 

Lev. sig.= ,400 

F = 2,687 

F sig.= ,042  

Προετοιµασία του 

επόµενου 

µαθήµατος στο 

σχολείο 

66 

57, 4% 

Lev. sig.= ,734  

F = , 219 

F sig.= ,804 

Κάλυψη 

µαθησιακών 

κενών  

43 

37,4% 

Lev. sig.= ,256 

F = ,385 

F sig.= ,681 

Πρόταση 

καθηγητών του 

σχολείου 

7 

6,1% 

Lev. sig.= ,181 

F = 1,840 

F sig.= ,164  

Παρέα µε φίλους 5 

4,3% 

 

Lev. sig.= ,059 

F = ,938 

F sig.= ,394  

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε τη δεύτερη οµάδα 

ερωτηµάτων της έρευνας που αφορά στους λόγους που ωθούν τους µαθητές να 

παρακολουθούν  τα µαθήµατα της Π∆Σ και τα οφέλη που αναµένουν να αποκοµίσουν 

από αυτά. Στη φάση της δοκιµαστικής χορήγησης του ερωτηµατολογίου, οι µαθητές 

κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση: για ποιους λόγους αποφάσισαν να 

παρακολουθήσουν τα µαθήµατα της Π∆Σ; Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και οι µαθητές 

καλούνταν να συµπληρώσουν έως δύο λόγους, αυτούς που ήταν οι κυριότεροι. Στη 

συνέχεια, οι απαντήσεις των υποκειµένων ταξινοµήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν και 

έτσι προέκυψε µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής στην οριστική πια µορφή του 

ερωτηµατολογίου. Η ερώτηση είχε ως εξής: Για ποιους λόγους αποφάσισες να 

παρακολουθήσεις τα µαθήµατα της Π∆Σ;  και οι κατηγορίες απάντησης ήταν: α) γιατί 

θέλω να προετοιµάζω το επόµενο µάθηµα του σχολείου και να πηγαίνω διαβασµένος, 

β) γιατί  έχω πολλά κενά από προηγούµενες τάξεις και θέλω να τα καλύψω γ) γιατί οι 
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γονείς µου δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να µε γράψουν σε φροντιστήριο δ) 

γιατί οι καθηγητές του σχολείου µου σύστησαν να πάω στην Π∆Σ, ε) γιατί οι φίλοι µου 

πηγαίνουν στην Π∆Σ και θέλω να είµαι µαζί τους. Τα υποκείµενα καλούνταν να 

επιλέξουν έως δύο απαντήσεις που αντιπροσωπεύουν τους κυριότερους λόγους που 

τους κάνουν να παρακολουθούν τα µαθήµατα της Π∆Σ. Τα αποτελέσµατα της 

στατιστικής επεξεργασίας παρουσιάζονται στον προηγούµενο πίνακα.  

  Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών τάξεων βρέθηκαν 

µόνο όσον αφορά στην έλλειψη οικονοµικών δυνατοτήτων για εγγραφή σε 

φροντιστήριο ως παράγοντα που οδηγεί τους µαθητές να παρακολουθούν τα 

µαθήµατα της Π∆Σ (F= 2,687, sig. = ,042). Μετά από µια προσαρµογή κατά 

Bonferroni για τον αριθµό των συγκρίσεων, εντοπίστηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων όρων της Α και της Γ’ Λυκείου ( t = - 2, 297, df = 73, p διπλής ουράς< 

,05) και µεταξύ των µέσων όρων της Β’ και Γ’ Λυκείου (t = - 1,978, df = 54, p διπλής 

ουράς< ,05). Ο µέσος όρος της Γ’ Λυκείου ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος από αυτόν 

της Α’ και Β’ Λυκείου.  

 Εποµένως, η στατιστική ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων µας οδηγεί στα 

εξής συµπεράσµατα:  

Α) οι απαντήσεις των υποκειµένων ανέδειξαν ως τους δύο κυριότερους λόγους 

επιλογής της Π∆Σ την έλλειψη οικονοµικών δυνατοτήτων για εγγραφή σε 

φροντιστήριο και την προσπάθεια µέσω των µαθηµάτων της Π∆Σ να προετοιµάσει ο 

µαθητής το επόµενό του µάθηµα στο σχολείο και να πάει διαβασµένος.  

Β) οι µαθητές της Γ’ Λυκείου επικαλούνται οικονοµικούς λόγους για την επιλογή της 

Π∆Σ σε ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τις άλλες δύο τάξεις.   
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3.3.     Τα προβλήµατα που εντοπίζουν οι µαθητές 

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στην τρίτη και τελευταία 

οµάδα ερωτηµάτων της έρευνάς µας που αφορά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

οι µαθητές της Π∆Σ . Οι τοµείς που διερευνήθηκαν, µετά και τη χορήγηση του 

δοκιµαστικού ερωτηµατολογίου που οδήγησε στην οριστικοποίησή τους,  είναι: 

Α)διδακτικό προσωπικό, Β) καταλληλότητα  ωραρίου, Γ) επάρκεια διδακτικών ωρών, 

∆) ανοµοιογένεια τµηµάτων, Ε) διδακτικό υλικό, Στ) αποτελεσµατικότητα. Από 

αυτούς τους τοµείς οι περισσότεροι αποτελούνται από έναν µόνο παράγοντα, ενώ ο 

πρώτος µόνο (διδακτικό προσωπικό) επιµερίζεται σε τρεις επιµέρους παράγοντες: α) 

διάθεση συνεργασίας µε τους µαθητές, β) µεταδοτικότητα, γ) γνώσεις   

 Κάθε τοµέας αντιστοιχεί µε µία ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Οι 

κατηγορίες απάντησης κάθε ερώτησης αντιστοιχούν σε  πεντάβαθµη κλίµακα όπου το 

5 σηµαίνει ότι το υποκείµενο θεωρεί εντελώς προβληµατικό το συγκεκριµένο 

παράγοντα και το 1 ότι δεν τον θεωρεί καθόλου προβληµατικό. Με τον τρόπο αυτό 

προσπαθήσαµε να ανιχνεύσουµε όχι µόνο το ποιοι παράγοντες θεωρούνται 

προβληµατικοί από τους µαθητές αλλά και σε ποια ένταση ο καθένας από αυτούς 

επηρεάζει αρνητικά τη µαθησιακή διαδικασία της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης.  

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προβληµατικοί παράγοντες 

ιεραρχηµένοι από τον πιο προβληµατικό ως τον λιγότερο προβληµατικό, σύµφωνα µε 

τις απαντήσεις των υποκειµένων καθώς και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

στατιστικού κριτηρίου One- way Anova για τον έλεγχο των διαφορών κατά τάξη και 

κατά κατηγορία πολιτιστικού κεφαλαίου  
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Πίνακας 19: Τα προβλήµατα της Π∆Σ  

 Μ.Ο. / SD ∆ιαφορές κατά τάξη ∆ιαφορές κατά 

κατηγορία 

πολιτιστικού  

κεφαλαίου 

Α. Ανοµοιογένεια  M.O. 3,15  

SD. ,851 

Lev. sig. =  , 069 

F= 4,353  

Sig.=   ,015 

Lev. sig. =  ,696 

F=  2,175 

Sig.=   ,118 

Β. Όχι πραγµατική 

κάλυψη 

µαθησιακών κενών 

M.O.3,11 

SD. ,764 

Lev. sig. =  ,082 

F= 4,242  

Sig.=   ,067 

Lev. sig. =  ,602 

F=  7,702 

Sig.=  ,001 

Γ. Ανεπάρκεια 

διδακτικού υλικού  

Μ.Ο. 3, 06 

SD. 1,265  

Lev. sig. =  , 063 

F= 1,450 

Sig.=  ,239 

Lev. sig. =  ,991 

F=  5,029 

Sig.=   ,58 

∆. Ανεπάρκεια 

διδακτικών ωρών 

M.O. 3,05 

SD. 1,330 

Lev. sig. =  ,434 

F= 1,252  

Sig.=  ,290  

Lev. sig. =  ,064 

F=  4,202 

Sig.=   ,017 

Ε. . 

Ακαταλληλότητα 

ωραρίου 

M.O.2,36 

SD. 1,352  

Lev. sig. =  ,294 

F= ,233 

Sig.=   ,792 

Lev. sig. =  ,067 

F=  5,986 

Sig.=   ,003 

Ζ. ∆ιδακτικό 

προσωπικό 

1. ∆ιάθεση 

συνεργασίας 

 

 

M.O. 2,25  

SD. 1,083 

 

Lev. sig. =  ,480 

F= ,806 

Sig.= ,449 

 

Lev. sig. =  ,067 

F=  ,243 

Sig.=   ,785 

2. Μεταδοτικότητα M.O. 2,20 

SD. 1,230 

Lev. sig. =  ,474 

F= ,961 

Sig.=   ,386 

Lev. sig. = ,064  

F=  2,150 

Sig.=   ,121 

3. Γνώσεις M.O. 2,14  

SD. 1,016 

Lev. sig. =  ,027 

F= ,538 

Sig.= ,585  

Lev. sig. =  ,062 

F=  ,243 

Sig.=   ,785 

  Αναλύοντας τα δεδοµένα του πίνακα, διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές της Π∆Σ 

θεωρούν ότι ο πιο προβληµατικός παράγοντας στη λειτουργία της Π∆Σ είναι η 

ανοµοιογένεια των τµηµάτων (Μ.Ο. 3,15). ∆ιαπιστώθηκε, µάλιστα, στατιστικά 
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σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους των τριών τάξεων ως προς το βαθµό που ο 

παράγοντας αυτός θεωρείται προβληµατικός. Ύστερα από µία προσαρµογή κατά 

Bonferroni για τον αριθµό των συγκρίσεων, προκύπτει ότι η Γ’ Λυκείου (M.O. 3,69) 

θεωρεί το πρόβληµα αυτό σηµαντικότερο σε σχέση µε τις άλλες δύο τάξεις. H 

διαφορά αυτή προφανώς οφείλεται στις αυξηµένες απαιτήσεις της τάξης αυτής καθώς 

και στο ότι οι µαθητές της Γ’ Λυκείου βιώνουν πιο έντονα το άγχος και το 

ανταγωνιστικό κλίµα που προκαλούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις.   

 Το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα που εντοπίζουν οι µαθητές είναι το γεγονός 

ότι µέσω των µαθηµάτων της Π∆Σ δε νιώθουν ότι καλύπτονται τα µαθησιακά τους 

κενά. Η εφαρµογή της µεθόδου Tukey λόγω µεγάλου αριθµού συγκρίσεων, 

αποδεικνύει ότι ο παράγοντας αυτός θεωρείται πιο προβληµατικός από τους µαθητές 

που διαθέτουν κατώτερο πολιτιστικό κεφάλαιο (Μ.Ο. 3,13) σε σχέση µε τους µαθητές 

ανώτερου και µεσαίου πολιτιστικού κεφαλαίου. Πρόκειται για µια απόλυτα λογική 

διαπίστωση αφού οι µαθητές αυτοί κουβαλούν τα περισσότερα κενά και έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας για την κάλυψή τους. Προφανώς πρόκειται για 

γνωστικές, και όχι µόνο, ελλείψεις που  έχουν συσσωρευτεί και εµποδίζουν τους 

µαθητές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τρέχουσας ύλης. Αυτή η συσσώρευση 

ελλείψεων συντελείται ήδη από την Α’ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου και συνεχίζεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης αφού το επίσηµο σχολικό σύστηµα δεν 

έχει µπορέσει ακόµη να εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αντιστάθµισης των 

πολιτιστικών κενών του µαθητή. Ένα τέτοιο σύστηµα θα έπρεπε να περιλαµβάνει 

βεβαίως την προσχολική αγωγή (αντισταθµιστική λειτουργία της προσχολικής 

αγωγής) και στη συνέχεια να λειτουργεί παράλληλα µε το επίσηµο σχολικό δίκτυο 

συνοδεύοντας το µαθητή σε όλα τα χρόνια της σχολικής του φοίτησης και 

παρέχοντας του την ενίσχυση που απαιτείται. Από τη στιγµή που κάτι τέτοιο δε 

συµβαίνει, τουλάχιστον όχι ολοκληρωµένα, δεν είµαστε καθόλου βέβαιοι αν η Π∆Σ 

θα µπορούσε να επιτύχει πραγµατική κάλυψη των κενών των αδύναµων µαθητών, σε 

ένα τόσο προχωρηµένο στάδιο, όσο το Λύκειο. Σίγουρα, όµως, ο τρόπος λειτουργίας 

της, ως επανάληψη της πρωινής ύλης κυρίως, δε βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπήρξαν ως προς την προβληµατικότητα αυτού του 

παράγοντα κατά κατηγορία πολιτιστικού κεφαλαίου. 

 Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται στα µαθήµατα της Π∆Σ θεωρείται 

από τους µαθητές ο τρίτος σε σηµασία προβληµατικός παράγοντας (Μ.Ο. 3,06). 

Θέλοντας να διαπιστώσουµε µε τι είδους διδακτικό υλικό συνοδεύουν οι καθηγητές 
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της Π∆Σ το µάθηµά τους περιλάβαµε σχετική ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο (ερ. 36: 

Τι είδους υλικό χρησιµοποιούν κυρίως οι καθηγητές σου στην Π∆Σ;) Το 44,35% των 

µαθητών απαντά ότι χρησιµοποιούνται κυρίως η θεωρία και οι ασκήσεις του 

σχολικού εγχειριδίου, το 29,55 % φωτοτυπίες από σχολικά βοηθήµατα, το 21,3% 

απαντά ότι το µάθηµα βασίζεται σε σηµειώσεις του ίδιου του καθηγητή και  το 3,9% 

σε σχολικά βοηθήµατα που οι καθηγητές έχουν ζητήσει από τους µαθητές να 

αγοράσουν. Εποµένως, ο µεγαλύτερος αριθµός µαθητών µας επιβεβαιώνει ότι στην 

ουσία στα µαθήµατα της Π∆Σ παρακολουθεί µια επανάληψη της ύλης του σχολικού 

βιβλίου – της ίδιας ακριβώς ύλης που διδάσκεται και στο πρωινό µάθηµα. Σηµαντικό, 

επίσης, είναι το ποσοστό των µαθητών (33,45 %) που απαντά ότι το διδακτικό υλικό 

που συνοδεύει τα µαθήµατα προέρχεται κυρίως από σχολικά βοηθήµατα του 

εµπορίου. Κατά τη γνώµη µου, για τα µαθήµατα της Π∆Σ το ΥΠΠΕΠΘ θα έπρεπε να 

έχει προβεί στη συγγραφή ειδικών εγχειριδίων, µε υλικό κατάλληλα προσαρµοσµένο 

για µαθητές µε συσσωρευµένα µαθησιακά κενά και ελλείψεις, µέσα από τα οποία οι 

µαθητές θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν επανάληψη βασικών σηµείων της 

προηγούµενης ύλης και να προσλαµβάνουν τη νέα ύλη σε πιο απλουστευµένη µορφή. 

Φαίνεται πως το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει ένα µέρος των εκπαιδευτικών 

παρέχοντας στους µαθητές δικές τους σηµειώσεις. Η προσπάθεια αυτή είναι βέβαια 

αξιέπαινη αλλά, από τη στιγµή που δεν είναι οργανωµένη και συστηµατική, δεν 

µπορεί να έχει αποτελεσµατικότητα.  

 Όσον αφορά στην επάρκεια των διδακτικών ωρών, οι µαθητές αποδίδουν 

αρκετά υψηλό βαθµό προβληµατικότητας και σε αυτόν τον παράγοντα (Μ.Ο. 3,05). 

Πράγµατι, θα πρέπει να αποτελέσει σηµείο προβληµατισµού το αν και κατά πόσο ένα 

τέτοιο εγχείρηµα, που στοχεύει στη στήριξη αδύναµων µαθητών και στην 

καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας, µπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους 

ακολουθώντας κοινά χρονοδιαγράµµατα µε αυτά του σχολείου. Ο προβληµατισµός 

ενισχύεται από τη στιγµή που είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι µαθητές Λυκείου που 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν φροντιστηριακά µαθήµατα εκµεταλλεύονται 

σχεδόν όλη τη χρονιά - συµπεριλαµβανοµένης και της θερινής περιόδου για 

επαναλήψεις. Αν δεχτούµε ότι στις τάξεις της Π∆Σ συναντάµε κυρίως µαθητές που 

έχουν ανάγκη πρόσθετης βοήθειας για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράµµατος, τότε δεν υπάρχει ίσως καταλληλότερη περίοδος για 

ουσιαστική κάλυψη κενών από τους θερινούς µήνες όταν η ύλη δεν «τρέχει», αφού το 

σχολείο δεν λειτουργεί. Αντί όµως η Π∆Σ να συνεχίζει το καλοκαίρι, συµβαίνει 
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ακριβώς το αντίθετο: συνήθως τα µαθήµατα ξεκινούν ένα ή σε κάποιες περιπτώσεις  

και δύο µήνες αφού ξεκινήσει το σχολικό έτος, και φυσικά λήγουν µε το τέλος της 

εξεταστικής περιόδου του Μαΐου ακολουθώντας πλήρως το σχολικό πρόγραµµα 

(αργίες, απεργίες, καταλήψεις, συνελεύσεις κ.τ.λ.). Όλα αυτά συρρικνώνουν το 

διδακτικό χρόνο της Π∆Σ την ίδια στιγµή που οι µαθητές της έχουν πολλαπλάσιες 

ανάγκες σε σχέση µε τους υπόλοιπους µαθητές.  

    Ως προς το ωράριο των µαθηµάτων, οι µαθητές εντοπίζουν µέτρια 

προβληµατικότητα σε αυτόν τον παράγοντα ( Μ.Ο. 2,36). Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε 

ίσως να επισηµανθεί ότι τα µαθήµατα της Π∆Σ πραγµατοποιούνται κυρίως µετά τα 

πρωινά µαθήµατα (κυρίως στη ζώνη 14.00-17.00). Το γεγονός ότι δεν παρεµβάλλεται 

κάποιος χρόνος ανάπαυλας για τους µαθητές µετά το πέρας των πρωινών τους 

µαθηµάτων αναµφίβολα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα συγκέντρωσης των 

µαθητών και την αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος. Στο σηµείο αυτό θα ήταν ίσως 

χρήσιµο να προσθέσουµε µια πληροφορία: στο νοµό Χανίων η ζωηρότερη συµµετοχή 

των µαθητών στην Π∆Σ παρατηρείται στο 7ο Ενιαίο Λύκειο, όπου αµέσως µετά το 

πρωινό πρόγραµµα παρέχεται κανονικό µεσηµεριανό φαγητό. Στο Ρέθυµνο δε 

γνωρίζουµε να γίνεται κάτι αντίστοιχο σε κανένα Λύκειο. Γνωρίζουµε, όµως, ότι η 

παροχή ηµιδιατροφής και η εξασφάλιση της µεταφοράς για τα παιδιά των Λυκείων 

που προέρχονται από µακρινά Λύκεια αποτελεί πάγιο αίτηµα των εποπτών και των 

σχεδιαστών της Π∆Σ. Τα προβλήµατα αυτά, ωστόσο, παραµένουν άλυτα. Από τη 

συνοµιλία µας µε τους σχεδιαστές της Π∆Σ στα Λύκεια της πόλης του Ρεθύµνου 

πληροφορηθήκαµε ότι αρχικά υπήρχε πρόβλεψη για τους µαθητές που προέρχονταν 

από µακρινά χωριά και δεν µπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τα δροµολόγια του 

ΚΤΕΛ τις ώρες των µαθηµάτων. Για τους µαθητές αυτούς προβλεπόταν η µεταφορά 

τους µε ιδιωτικά αυτοκίνητα (ταξί) τα οποία πληρώνονταν από αντίστοιχα κονδύλια 

που είχαν προβλεφθεί γι’ αυτό το σκοπό. Αυτό κράτησε για λίγους µήνες όµως, αφού 

η διαδικασία ήταν γραφειοκρατική και χρονοβόρα (οι οδηγοί έπρεπε να 

παρουσιάσουν αποδείξεις και να αναµένουν την πληρωµή των κοµίστρων µετά από 

αρκετό χρονικό διάστηµα). Το πρόβληµα της µεταφοράς είναι και ο σηµαντικότερος 

λόγος που οδηγεί τους µαθητές να απουσιάζουν συχνά από τα µαθήµατα, σύµφωνα 

µε τις απαντήσεις των υποκειµένων στην ερώτηση 35 του ερωτηµατολογίου (62,3%).  
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4. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Επιχειρώντας µία ανακεφαλαίωση και ερµηνευτική προσέγγιση των βασικών 

ευρηµάτων της έρευνας θα έπρεπε να επισηµάνουµε τα εξής:  

- Οι µαθητές που παρακολουθούν τα µαθήµατα της Π∆Σ προέρχονται στη 

µεγάλη τους πλειοψηφία από µη µορφωσιογόνο οικογενειακό περιβάλλον, 

αφού οι γονείς τους δε διαθέτουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, ούτε συνήθειες 

που θα µπορούσαν να τροφοδοτούν µια θετική προδιάθεση των παιδιών προς 

τη γνώση. Ταυτόχρονα, διαπιστώσαµε ότι πρόκειται κυρίως για οικογένειες 

όχι υψηλών οικονοµικών δυνατοτήτων. Όλα αυτά, βεβαίως, συντείνουν στην 

διαµόρφωση χαµηλών µορφωτικών στόχων από τους ίδιους τους µαθητές. Σε 

τελική ανάλυση, έχουµε να κάνουµε κυρίως µε µαθητές κατώτερου 

πολιτιστικού κεφαλαίου. Η κατάσταση επιδεινώνεται όσο αποµακρυνόµαστε 

από το κέντρο της πόλης. Στα χωριά το πολιτιστικό κεφάλαιο των µαθητών 

εµφανίζεται σηµαντικά χαµηλότερο, όπως ήταν αναµενόµενο λόγω της 

ένδειας πολιτιστικών ερεθισµάτων. Αν συνδυάσουµε αυτή την πληροφορία µε 

το γεγονός ότι στα χωριά η συµµετοχή των µαθητών στην Π∆Σ είναι εµφανώς 

ζωηρότερη, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η Π∆Σ φέρει βαρύ φορτίο 

ευθύνης ως προς την εκπλήρωση του ρόλου της: αντιστάθµιση πολιτιστικών 

ελλειµµάτων αυτών των µαθητών και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 

σχολικής αποτυχίας.  

- Επίσης, θα πρέπει να σχολιαστεί η διαπίστωση που προέκυψε από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων: οι µαθητές της Γ’ Λυκείου που φοιτούν 

στην Π∆Σ, λίγοι στον αριθµό, δηλώνουν σε ποσοστό σηµαντικά µεγαλύτερο 

από τις άλλες δύο τάξεις  ότι το κάνουν για οικονοµικούς λόγους. Αυτό θα 

µπορούσε να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι η Γ’ Λυκείου είναι η χρονιά της 

προετοιµασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις – κάτι που οδηγεί τους µαθητές 

και τις οικογένειές τους να προστρέχουν στα φροντιστήρια ακόµα κι αν 

υπόκεινται σε δεινές οικονοµικές στερήσεις. Οι µαθητές της Γ’ Λυκείου που 

φοιτούν στην Π∆Σ είναι κυρίως εκείνοι που οικονοµικά αδυνατούν να 

πληρώσουν τα δίδακτρα του φροντιστηρίου (ή τουλάχιστον όχι για όλα τα 

µαθήµατα).  
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- Στην πράξη όµως φαίνεται ότι πρέπει να γίνουν πολλά βήµατα ακόµη έτσι 

ώστε η Π∆Σ να αναδειχθεί σε ένα πραγµατικά αντισταθµιστικό εγχείρηµα. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις προσδοκίες που οι µαθητές έχουν από τα 

προγράµµατα αυτά. Είδαµε, δηλαδή, ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν την Π∆Σ 

περισσότερο σαν ένα τρόπο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πρωινού 

µαθήµατος και να εµφανιστούν διαβασµένοι στο επόµενο µάθηµα ή σαν 

υποκατάστατο φροντιστηρίου. Με βάση τις απαντήσεις των υποκειµένων, 

δηλαδή, διαπιστώσαµε ότι στην πράξη οι µαθητές νιώθουν ότι βοηθούνται 

από την Π∆Σ κυρίως στην προετοιµασία των µαθηµάτων του πρωινού 

προγράµµατος (επίλυση ασκήσεων που οι καθηγητές των πρωινών 

µαθηµάτων είχαν αναθέσει ως εργασία για το σπίτι, εκµάθηση θεωρίας, 

προετοιµασία για διαγωνίσµατα κ.τ.λ.).Βεβαίως η άποψη αυτή των µαθητών 

αποτελεί και τον καλύτερο καθρέφτη για τον τρόπο που αυτή λειτουργεί ως 

σήµερα ή του τρόπου µε τον οποίο εισπράττουν αυτή τη λειτουργία οι τελικοί 

αποδέκτες της. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός δε συνάδει, κατά τη γνώµη µου, µε 

τους εκπεφρασµένους στόχους του ΥΠΠΕΠΘ: «η Π∆Σ ανήκει στις καινοτόµες 

δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε στόχο την 

καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την εξασφάλιση ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών». Η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και η 

παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών δεν µπορεί ούτε κατ’ ελάχιστον να 

πραγµατοποιηθεί µε µέσο την επανάληψη του πρωινού µαθήµατος. Απαιτεί 

ένα πραγµατικά αντισταθµιστικό χαρακτήρα της Πρόσθετης ∆ιδακτικής 

Στήριξης και µια ολόπλευρη ενίσχυση του πολιτιστικού κεφαλαίου των 

“αδύναµων” µαθητών. Και φυσικά ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν µπορεί να είναι 

επιτυχηµένο αν εφαρµοστεί µόνο στο Λύκειο, που είναι η κορυφή µόνο του 

παγόβουνου. Απαιτείται να αποκτήσουν πραγµατικά αντισταθµιστικό 

χαρακτήρα όλα τα παρόµοια εγχειρήµατα ήδη από τα πρώτα µαθητικά χρόνια 

του παιδιού (ενίσχυση του αντισταθµιστικού ρόλου της προσχολικής αγωγής, 

επαναπροσδιορισµός του ρόλου του Ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου, αλλαγή 

νοοτροπίας και τρόπου οργάνωσης της αντισταθµιστικής αγωγής στο χώρο 

της Μέσης εκπαίδευσης).    

-   Η πραγµατική αντιστάθµιση των πολιτιστικών ελλειµµάτων των µαθητών θα 

απαιτούσε, κατά τη γνώµη µου, µια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και 
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οργάνωση. Συγκεκριµένα, η Π∆Σ θα έπρεπε να συνδυάζει: α) κάλυψη 

συσσωρευµένων γνωστικών κενών των µαθητών στα βασικά τους µαθήµατα. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται εκπόνηση ειδικών διδακτικών 

εγχειριδίων µε συµπύκνωση της προηγούµενης ύλης και απλούστευση της 

νέας. Επίσης, διδασκαλία για περισσότερο χρόνο σε σχέση µε το επίσηµο 

πρόγραµµα του σχολείου (εκµετάλλευση κενού χρόνου) β) συνδυασµός της 

ενίσχυσης των µαθητών σε γνωστικό επίπεδο µε ταυτόχρονη ενίσχυση τους 

σε πολιτιστικό επίπεδο (λειτουργία της Π∆Σ σαν κεντρικού πόλου 

ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του εφήβου µέσα από τη 

διοργάνωση ποικίλων δραστηριοτήτων µε την ενεργό συµµετοχή των 

εφήβων). Αυτού του είδους ο συνδυασµός θα είχε ως τελικό στόχο την 

πραγµατική ενίσχυση των µαθητών αυτών αφού όπως ξέρουµε καλά το 

µαθησιακό τους πρόβληµα δεν έγκειται αποκλειστικά στο ότι δεν γνωρίζουν 

πέντε τύπους στα Μαθηµατικά ή τα βασικά ρήµατα στα Αρχαία αλλά κυρίως 

στο ότι η σχέση τους µε την κουλτούρα εν γένει είναι υποτυπώδης, διαθέτουν 

ελάχιστη αυτοπεποίθηση και το οικογενειακό τους περιβάλλον δε βοηθά προς 

την κατεύθυνση αυτή. Ένας τέτοιος προσανατολισµός όµως των 

προγραµµάτων της Π∆Σ προϋποθέτει και αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της. 

Αρχικά, κατανοούµε ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα απαιτεί ανθρώπους που να δουν 

την Π∆Σ σαν κύρια ενασχολήσή τους και όχι σαν συµπληρωµατική εργασία. 

Αυτό δεν µπορεί να συµβεί ούτε µε τους µόνιµους εκπαιδευτικούς που 

συµπληρώνουν κάποιες επιπλέον διδακτικές ώρες µέσω της Π∆Σ, ούτε µε 

ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην Π∆Σ ως 10 ώρες 

εβδοµαδιαίως και τρέχουν αµέσως µετά στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. 

Απαιτείται, λοιπόν, η Π∆Σ να αποκτήσει το δικό της διδακτικό προσωπικό 

πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, αυτό το διδακτικό προσωπικό είναι 

ανεπίτρεπετο να µην έχει τύχει εξειδικευµένης µετεκπαίδευσης για το 

χειρισµό µαθητών  που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες και 

προέρχονται κατά κανόνα από οικογένειες χαµηλού κοικωνικοοικονοµικού 

επιπέδου. Τέλος, αν θέλουµε να δούµε τα προγράµµατα της Π∆Σ υπό το 

πρίσµα που περιγράφηκε παραπάνω, θα πρέπει ίσως να αναθεωρήσουµε το 

ζήτηµα της στέγασης των µαθηµάτων. Κατά τη γνώµη µου, τα προγράµµατα 

της Π∆Σ θα ήταν πολύ πιο αποδοτικά αν οργανώνονταν όχι σε κάθε σχολείο 
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αλλά σε κεντρικά επιλεγµένα σχολεία που θα είχαν τις προδιαγραφές να 

λειτουργήσουν σαν χώροι πολλαπλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
- Είδαµε, επίσης, ότι ανάµεσα στους προβληµατικούς παράγοντες στη 

λειτουργία της Π∆Σ οι µαθητές θεωρούν ότι ο σηµαντικότερος είναι η 

ανοµοιογένεια των τµηµάτων. Κατά τη γνώµη µας, η διαπίστωση αυτή είναι 

λογική από τη στιγµή που το όλο εγχείρηµα δεν έχει µία ξεκάθαρη 

φυσιογνωµία·  µάλλον λειτουργεί σαν προσπάθεια αναπλήρωσης 

δυσλειτουργιών του επίσηµου σχολικού δικτύου µε αποτέλεσµα να 

συγκεντρώνει ένα ετερόκλητο πλήθος µαθητών, όπως διαπιστώσαµε και κατά 

τη διερεύνηση των λόγων που κάνουν τους µαθητές να φοιτούν στα µαθήµατα 

της Π∆Σ: υπάρχουν µαθητές που επιδιώκουν να προετοιµάσουν το επόµενο 

µάθηµα, που θέλουν να καλύψουν συσσωρευµένα µαθησιακά κενά, που 

χρησιµοποιούν την Π∆Σ σαν υποκατάστατο φροντιστηρίου λόγω 

περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων, που ευελπιστούν µέσω αυτής να 

προετοιµαστούν εντατικά για τις Πανελλήνιες εξετάσεις κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, 

φοβούµαι ότι επιβεβαιώνεται κι εδώ η άποψη ότι η Π∆Σ δεν έχει έναν σαφώς 

αντισταθµιστικό χαρακτήρα µε στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού 

κεφαλαίου των αδύναµων µαθητών αλλά αποτελεί απλώς επιµήκυνση του 

πρωινού µαθήµατος. 

- Θα πρέπει να αναφερθεί για άλλη µία φορά ότι τα προγράµµατα Π∆Σ 

αναγκαστικά θα έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα αν δεν 

λειτουργήσουν µε παρόµοιο τρόπο αντισταθµιστικά προγράµµατα και στις 

προηγούµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες (προσχολική αγωγή, Ολοήµερο 

∆ηµοτικό Σχολείο, Ενισχυτική ∆ιδασκαλία στο Γυµνάσιο). Τέλος, ας τονιστεί 

ότι όλα αυτά τα αντισταθµιστικά µέτρα έχουν αξία µόνο στην περίπτωση που 

είναι ενταγµένα σε έναν ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό σχεδιασµό για την 

ενίσχυση των οικογενειών που έχουν ανάγκη στήριξης (οικονοµική ενίσχυση 

από το κράτος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, 

επαφή µε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς όπου χρειάζεται κ.τ.λ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

 

 
 
Αγαπητοί µαθητές,  

Αγαπητές µαθήτριες,  

Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας θα βοηθήσει πολύ την έρευνα 

που κάνω στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆. Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η έρευνα αυτή έχει να 

κάνει µε τα προγράµµατα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης (Π∆Σ).  

Για να προκύψουν έγκυρα και σωστά αποτελέσµατα από την έρευνα αυτή θα 

πρέπει να προσέξετε κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου και να την απαντήσετε µε 

ειλικρίνεια . Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και θα χρησιµοποιηθεί στην έρευνα 

και µόνο. Κανένα άλλο πρόσωπο δε θα δει τα ερωτηµατολόγιά σας εκτός από εµένα.  

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο  

που θα διαθέσετε για τη συµπλήρωσή του. 

 

 

 

 

Μπαστογιάννη Αντωνία,  

Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. ΦΥΛΟ:                 □  Αγόρι                       □   Κορίτσι  

2.ΤΑΞΗ:                  □  Α’ Λυκείου      □ Β’ Λυκείου        □ Γ’ Λυκείου 

3.Πού µένεις; (δήλωσε την περιοχή όπου 

κατοικείς)………………………………………………………………………. 

4.Ποια από τις παρακάτω εκπαιδευτικές βαθµίδες έχει ολοκληρώσει ο 

πατέρας σου;    

□ Μερικές τάξεις δηµοτικού    □ ∆ηµοτικό    □ Μερικές τάξεις Γυµνασίου 

□ Γυµνάσιο    □ Λύκειο    □ Τεχνικές σχολές    □  ΤΕΙ    □ ΑΕΙ                   

□ Μεταπτυχιακό     □ ∆ιδακτορικό  

5.Ποια από τις παρακάτω εκπαιδευτικές βαθµίδες έχει ολοκληρώσει η 

µητέρα σου;   

□ Μερικές τάξεις δηµοτικού    □ ∆ηµοτικό    □ Μερικές τάξεις Γυµνασίου 

□ Γυµνάσιο    □ Λύκειο    □ Τεχνικές σχολές    □  ΤΕΙ    □ ΑΕΙ                   

□ Μεταπτυχιακό     □ ∆ιδακτορικό  

  6.Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου; …………………………………... 

  7.Τι δουλειά κάνει η µητέρα σου; …………………………………… 

  8.Ποια από τα παρακάτω δωµάτια υπάρχουν στο σπίτι σου;   

        □ κουζίνα     □ σαλόνι   □ υπνοδωµάτια □ µπάνιο    
    9.Υπάρχει στο σπίτι σου δωµάτιο που χρησιµοποιείται ως γραφείο-    

         βιβλιοθήκη;  Ναι  □       Όχι □  
   10. Στο σπίτι µου υπάρχουν…………..(αριθµός) υπνοδωµάτια  

   11.Στο σπίτι µου υπάρχουν……………(αριθµός) µπάνια  
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   12.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για σένα:  

- έχω το δικό µου, προσωπικό δωµάτιο □ 

- µοιράζοµαι το δωµάτιό µου µε έναν αδερφό/-ή µου □ 

- µοιράζοµαι το δωµάτιό µου µε δύο αδέρφια µου □ 

- µοιράζοµαι το δωµάτιό µου µε παραπάνω από ένα αδέρφια µου □ 

13.Το σπίτι που µένεις είναι ιδιόκτητο ή νοικιασµένο;  
             Ιδιόκτητο □                  Νοικιασµένο □ 

14.Υπάρχει στο σπίτι σου ηλεκτρονικός υπολογιστής ;  Ναι  □       Όχι □  

     15.Έχεις το δικό σου ηλεκτρονικό υπολογιστή ;    Ναι  □             Όχι □ 

16.Υπάρχει στο σπίτι σου βιβλιοθήκη µε εξωσχολικά βιβλία;   

          Ναι □                   Όχι □ 

     17. Έχεις δική σου βιβλιοθήκη µε εξωσχολικά βιβλία;  Ναι □      Όχι □ 

    18. Οι γονείς σου στον ελεύθερο χρόνο τους  διαβάζουν; Ναι □      Όχι □ 

     19. Τι από τα παρακάτω διαβάζουν οι γονείς σου κυρίως;  

         - Τίποτα   □ 

         - Αθλητικές εφηµερίδες  □ 

         - Πολιτικές εφηµερίδες  □ 

         - Τεχνικά βιβλία για τη δουλειά του □ 

         - Λογοτεχνικά βιβλία  □ 

         - Επιστηµονικά συγγράµµατα  □ 

20. Πόσα εξωσχολικά βιβλία διάβασες τα τελευταία δύο χρόνια;  

     □ κανένα          □ 1-2             □  3-4               □ 5-6       □ πάνω από 6  

   21.Ο µέσος όρος της περυσινής βαθµολογίας σου ήταν:  

κάτω από 10 □       10-12  □            12-14 □        14-16 □     πάνω από 16 □ 
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   22.Τι θα ήθελες να γίνεις όταν θα µεγαλώσεις ; 

……………………………………………………………………………. 

23. Ποιος είναι ο κύριος λόγος που σε οδήγησε σε αυτή την επιλογή; 

-  δεν πιστεύω ότι µπορώ να πετύχω κάτι καλύτερο □ 

            - θα µπορέσω να συνεχίσω τη δουλειά των γονιών µου □ 

      - θα κερδίζω πολλά χρήµατα □ 

           - θα έχω κύρος κι εξουσία  □ 

           - είναι το όνειρό µου  □ 

   24.Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να πραγµατοποιήσεις αυτούς τους 

στόχους σου;  

   - είµαι βέβαιος/-η ότι δε θα τα καταφέρω   □ 

-  µάλλον δε θα τα καταφέρω □ 

- δεν είµαι βέβαιος / -η □ 

- µάλλον θα τα καταφέρω □ 

- είµαι βέβαιος/-η  ότι θα τα καταφέρω □ 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

25.Για ποιους λόγους αποφάσισες να παρακολουθήσεις τα µαθήµατα της 

Π∆Σ;  (έως δύο απαντήσεις) 
-  γιατί θέλω να προετοιµάζοµαι για το επόµενο µάθηµα του σχολείου και να 

πηγαίνω διαβασµένος  □ 

- γιατί έχω πολλά κενά από προηγούµενες τάξεις και θέλω να τα καλύψω □ 
- γιατί οι γονείς µου δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να µε γράψουν σε 

φροντιστήριο  □ 

- γιατί οι καθηγητές του σχολείου µου σύστησαν να πάω στην Π∆Σ  □ 

- γιατί οι φίλοι µου πηγαίνουν στην Π∆Σ και θέλω να είµαι µαζί τους □ 
26. Τι είδους µαθήµατα παρακολουθείς κυρίως στην Π∆Σ;  

- µαθήµατα κατεύθυνσης  □ 

- µαθήµατα γενικής παιδείας □ 

- µαθήµατα που εξετάζονται πανελλαδικά □ 

- µαθήµατα που εξετάζονται ενδοσχολικά  □ 

- όλα τα µαθήµατα  □ 

27. Θα ήθελες οι καθηγητές σου στην Π∆Σ να είναι κυρίως:  

- καθηγητές του σχολείου που µου κάνουν µάθηµα  □ 

- καθηγητές του σχολείου που δε µου κάνουν µάθηµα □ 

- αδιόριστοι – ωροµίσθιοι καθηγητές □ 

- καθηγητές που διδάσκουν και σε φροντιστήρια □ 

28. Αν οι µαθητές επέλεγαν τους καθηγητές της Π∆Σ, θα αποφάσιζαν 

διαφορετικά απ’ ό, τι γίνεται τώρα  

□ □ □ □ □ 

Συµφωνώ  Μάλλον  ∆εν είµαι  Μάλλον  ∆ιαφωνώ  

απόλυτα  συµφωνώ  σίγουρος  διαφωνώ  απόλυτα  
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• Αξιολόγησε τους καθηγητές της Π∆Σ:  

29. Γνώσεις  

□ □ □ □ □ 

Άριστα  Πολύ καλά  Αρκετά καλά  Μέτρια  Όχι καλά  

 

30.∆ιάθεση συνεργασίας µε τους µαθητές  

□ □ □ □ □ 

Άριστα  Πολύ καλά  Αρκετά καλά  Μέτρια  Όχι καλά  

 

31.Μεταδοτικότητα  

□ □ □ □ □ 

Άριστα  Πολύ καλά  Αρκετά καλά  Μέτρια  Όχι καλά  

 

32.Θεωρείς ότι οι ώρες που προβλέπει το πρόγραµµα είναι επαρκείς  για 

να καλύψουν τις ανάγκες σου;         

□ □ □ □ □ 

Απόλυτα Αρκετά Κάπως Όχι και τόσο Καθόλου 

επαρκείς επαρκείς επαρκείς επαρκείς επαρκείς 

 

33. Είσαι ικανοποιηµένος/-η από το ωράριο στο οποίο γίνονται τα 

µαθήµατα;     
□ □ □ □ □ 

Απόλυτα Αρκετά Κάπως Όχι και τόσο Καθόλου 

ικανοποιηµένος  ικανοποιηµένος ικανοποιηµένος ικανοποιηµένος ικανοποιηµένος 

 

34. Απουσιάζεις συχνά από τα µαθήµατα της Π∆Σ;  

□ □ □ □ □ 

Πολύ  Αρκετά  Κάποιες Σπάνια  Καθόλου 

συχνά   συχνά  φορές    
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  35. Αν απουσιάζεις συχνά, για ποιο λόγο; 

□ □ □ □ □ 

Οικογενειακοί  Προβλήµατα  Λόγοι  Το µάθηµα δεν Το ωράριο  

λόγοι   µεταφοράς  υγείας  µε καλύπτει δεν µε βολεύει 

 

  36. Τι είδους διδακτικό  υλικό χρησιµοποιούν κυρίως οι καθηγητές σου 

στην Π∆Σ; (έως δύο απαντήσεις) 

- τη θεωρία και τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου □ 

- φωτοτυπίες από εξωσχολικά βιβλία (βοηθήµατα)  □ 

- εξωσχολικά βιβλία (βοηθήµατα) που µας έχουν ζητήσει να αγοράσουµε □ 

- σηµειώσεις του ίδιου του καθηγητή □ 

  37. Θεωρείς ότι το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται στα µαθήµατα 

είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες σου;  

□ □ □ □ □ 

Απόλυτα Αρκετά Κάπως Όχι και τόσο Καθόλου 

επαρκές  επαρκές  επαρκές  επαρκές  επαρκές  

 38. Στο τµήµα σου υπάρχουν µαθητές διαφορετικού επιπέδου; 

Ναι □         Όχι □ 

 39. Αν το τµήµα σου αποτελείται από µαθητές πολύ διαφορετικού 

επιπέδου, τι επίδραση θεωρείς ότι έχει αυτό στην απόδοσή σου;  

□ □ □ □ □ 

Πολύ  Αρκετά Κάπως Όχι και τόσο Καθόλου 

θετική   θετική   θετική  θετική  θετική  

 

 

 

 

 



 112

40. Έχεις παρατηρήσει βελτίωση της απόδοσής σου όσο καιρό 

παρακολουθείς τα µαθήµατα της Π∆Σ;  

□ □ □ □ □ 

Πολύ µεγάλη  Αρκετή  Μέτρια  Όχι και τόση  Καθόλου 

βελτίωση  βελτίωση   βελτίωση   βελτίωση  βελτίωση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ που συµπληρώσατε το ερωτηµατολόγιο‼ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113

Η προκατασκευασµένη κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία 

Ανώτερο κοινωνικό στρώµα → Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, σηµαντικοί πολιτικοί, 

εφοπλιστές, µεγαλοβιοµήχανοι, καθηγητές Πανεπιστηµίου µε ιδιαίτερο (διεθνές 

κύρος), διαπρεπείς καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης  

Μεσαίο κοινωνικό στρώµα  

• Ανώτερο µεσαίο → µε µόρφωση ανώτατη, υψηλό εισόδηµα και κύρος 

(υπερέχουν οι κάτοχοι ανώτατης εκπαίδευσης, µε αυτόνοµη εργασία και 

πολλά χρήµατα, συν στελέχη της ιδιωτικής και δηµόσιας επιχείρησης : 

ανώτατοι δηµόσιοι υπάλληλοι, γνωστοί διανοούµενοι, καθηγητές 

Πανεπιστηµίου, ανώτατοι δικαστικοί, όλοι οι αυτόνοµοι επαγγελµατίες µε 

υψηλό εισόδηµα και ανώτατη εκπαίδευση, όπως γνωστοί γιατροί, δικηγόροι, 

πολιτικοί µηχανικοί κ.τ.λ., διευθυντικά στελέχη, ανώτεροι τραπεζικοί και 

βιοµήχανοι.  

• Ενδιάµεσο µεσαίο → µόρφωση ανώτατη ή ανώτερη µε µέσο εισόδηµα και 

κύρος (επαγγέλµατα παρόµοια µε αυτά που εντάσσονται στην κατηγορία 

Ανώτερο Μεσαίο αλλά µε λιγότερο εισόδηµα και κατά κανόνα λιγότερο 

κύρος ενώ κυριαρχούν οι ∆ηµόσιο υπάλληλοι µε ανώτατη εκπαίδευση ή και 

ανωτέρα και δεν αποκλείονται αυτοί µε Μέση εκπαίδευση εφόσον έχοουν 

υψηλό εισόδηµα και θέση κύρους: καθηγητές Λυκείων, Γυµνασίων, Τεχνικών 

Σχολών, εργαζόµενοι στον ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, δάσκαλοι) 

• Κατώτερο µεσαίο → µόρφωση ανωτέρα ή Μέσης εκπαίδευσης µε µέτριο 

εισόδηµα (βιοτέχνες, µικροεπαγγελµατίες, παντοπώλες, κρεοπώλες, 

ζαχαροπλάστες, ράπτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γεωργοί µε αρκετές 

εκτάσεις, υπαξιωµατικοί, πυροσβέστες, κοινοτικοί –δηµοτικοί υπάλληλοι) 

Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (µε µόρφωση ∆ηµοτικού, χειρωνακτικές δουλειές µε ή 

χωρίς ειδικότητα)  

• Άνω κατώτερο κοινωνικό στρώµα → ειδικευµένοι µε χειρωνακτικοί δουλειά, 

π.χ. ειδικευµένοι εργάτες, οδηγοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι (χωρίς δική τους 

δουλειά), µηχανοτεχνίτες, γεωργοί, σερβιτόροι, ναυτικοί, ελαιοχρωµατιστές 

• Κάτω κατώτερο κοινωνικό στρώµα → όλοι οι χειρώνακτες χωρίς καµιά 

ειδίκευση απόφοιτοι ∆ηµοτικού σχολείου ή αγράµµατοι : εργάτες της γης ή 

της βιοµηχανίας, οικοδοµών, λιµανιών, φορτο-εκφορτωτών, αχθοφόροι, 

ψαράδες, συνταξιούχοι ΙΚΑ κ.λ.π.  
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Κοινωνικά απροσάρµοστοι, περιθωριακά άτοµα, µη ενταγµένα στο σύστηµα 

απασχόλησης 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Η κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων έχει πραγµατοποιηθεί από τον καθηγητή I. E. Πυργιωτάκη  
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ –ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟ Α’ ΜΕΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Πίνακας 20: Αντιστοίχηση απαντήσεων και βαθµών για τις ερωτήσεις του α’ µέρους 

του ερωτηµατολογίου (προσωπικά στοιχεία) 

Μεαβλητή Ερώτηση Κατηγορίες απάντησης Βαθµοί 

V4 Επίπεδο σπουδών 

του πατέρα 

α) Αναλφάβητος → 

β)Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού → 

γ)∆ηµοτικό → 

δ)Μερικές τάξεις Γυµνασίου → 

ε)Γυµνάσιο → 

στ)Λύκειο → 

ζ)Τεχνικές σχολές → 

η)TEI → 

θ)ΑΕΙ → 

ι)Μεταπτυχιακό → 

ια)∆ιδακτορικό → 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

V5  Επίπεδο σπουδών 

της µητέρας 

Ισχύει ακριβώς ο ίδιος τρόπος βαθµολόγησης µε 

την προηγούµενη ερώτηση  

V 6  Τι δουλειά κάνει ο 

πατέρας σου; 109 

α)Άνεργος → 

β)Χειρώνακτας µε γνώσεις δηµοτικού 

ή αγράµµατος ή οικιακά → 

γ) Ειδικευµένος χειρώνακτας → 

δ)Απόφοιτος Μέσης εκπαίδευσης –

µέτριο εισόδηµα → 

ε) Ανώτατη εκπαίδευση –µέσο 

εισόδηµα    → 

στ) Ανώτατη εκπαίδευση –υψηλό 

εισόδηµα → 

0 

 

2 

4 

 

6 

 

8 

 

10  

V7 Τι δουλειά κάνει η 

µητέρα σου; 

Ισχύει ακριβώς ο ίδιος τρόπος βαθµολόγησης µε 

την προηγούµενη ερώτηση 

                                                 
109 Στην παρούσα έρευνα στο πλαίσιο κωδικοποίησης της ερώτησης που αφορούσε το επάγγελµα που 
εξασκούν οι γονείς των υποκειµένων χρησιµοποιήθηκε σαν πρότυπο η κατηγοριοποίηση των 
επαγγελµάτων που έχει κάνει ο καθηγητής Ι. Ε. Πυργιωτάκης.  
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V9 Γραφείο-βιβλιοθήκη α) Ναι → 

β) Όχι → 

 

2  

0  

V 10 Αριθµός 

υπνοδωµατίων 

α)1 → 

β)2 → 

γ)3→ 

δ)4 → 

0 

1 

1,5  

2  

V11 Αριθµός µπάνιων Ισχύει ακριβώς ο ίδιος τρόπος βαθµολόγησης µε 

την προηγούµενη ερώτηση 

V 12 Ποια από τις 

παρακάτω προτάσεις 

ισχύει για σένα; 

α) δικό µου, προσωπικό δωµάτιο → 

β) το µοιράζοµαι µε έναν αδερφό/-ή 

µου → 

γ) το µοιράζοµαι µε δύο αδέρφια µου 

→  

δ) το µοιράζοµαι µε παραπάνω από 

δύο αδέρφια µου → 

2 

 

1,5  

 

1 

 

0  

V 13 Το σπίτι µου είναι: α) ιδιόκτητο → 

β) νοικιασµένο → 

2 

0 

V14 Υπάρχει στο σπίτι 

σου ηλεκτρονικός 

υπολογιστής; 

α) Ναι → 

β) Όχι → 

2 

0 

V 15  Έχεις το δικό σου 

ηλεκτρονικό 

υπολογιστή; 

α) Ναι → 

β) Όχι → 

2 

0 

V16  Υπάρχει στο σπίτι 

σου βιβλιοθήκη µε 

εξωσχολικά βιβλία; 

α) Ναι → 

β) Όχι → 

2 

0 

V 17  Έχεις δική σου 

βιβλιοθήκη µε 

εξωσχολικά βιβλία; 

α) Ναι → 

β) Όχι → 

2 

0 

V 18 Οι γονείς σου  στον 

ελεύθερο χρόνο τους 

διαβάζουν; 

α) Ναι → 

β) Όχι → 

2 

0 
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V 19 Τι από τα παρακάτω 

διαβάζουν οι γονείς  

σου  κυρίως; 

α) αθλητικές εφηµερίδες → 

β) πολιτικές / κοινωνικές εφηµερίδες 

/περιοδικά  → 

γ) βιβλία για τη δουλειά του → 

δ) λογοτεχνικά βιβλία → 

ε) επιστηµονικά συγγράµµατα → 

0  

 

0,5  

1 

1,5 

2  

V 20 Πόσα εξωσχολικά 

βιβλία διάβασες τα 

τελευταία δύο 

χρόνια; 

α) κανένα → 

β) 1-2 → 

γ) 3-4 → 

δ) 5-6 → 

ε) πάνω από 6 → 

0  

0,5  

1 

1,5  

2 

V 21 Ο µέσος όρος της 

περυσινής σου 

βαθµολογίας ήταν: 

α) κάτω από 10 → 

β) 10-12 → 

γ) 12-14 → 

δ) 14-16 → 

ε) πάνω από 16 → 

0  

0,5  

1  

1,5  

2  

V 22 Τι θα ήθελες να 

γίνεις όταν 

µεγαλώσεις; 

Ισχύει ακριβώς ο ίδιος τρόπος βαθµολόγησης µε τις 

ερωτήσεις που αφορούν το επάγγελµα του πατέρα 

και της µητέρας  

V 23 Για ποιους λόγους 

έχεις κάνει αυτή την 

επιλογή; 

α) δεν πιστεύω ότι µπορώ να πετύχω 

κάτι καλύτερο → 

β) έτσι θα µπορέσω να συνεχίσω τη 

δουλειά των γονιών µου → 

γ) έτσι θα κερδίζω πολλά χρήµατα → 

δ) έτσι θα έχω κύρος κι εξουσία → 

ε) αυτό είναι το όνειρό µου → 

 

0 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

V 24  Πιστεύεις ότι θα 

καταφέρεις να 

πραγµατοποιήσεις 

αυτούς τους στόχους 

σου; 

α) είµαι βέβαιος/-η ότι δε θα τα 

καταφέρω → 

β) µάλλον δε θα τα καταφέρω → 

γ) δεν είµαι βέβαιος → 

δ) µάλλον θα τα καταφέρω → 

ε) είµαι βέβαιος/-η ότι θα τα 

καταφέρω → 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 
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