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                 6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις, σ. 114-115. 

                 6.2 Ερευνητικές υποθέσεις, σ. 115-120. 

                       6.2.1 ∆ιατύπωση ερευνητικών υποθέσεων στο µαθητικό πληθυσµό, σ. 115-119. 

                       6.2.2 Ερευνητικές υποθέσεις για εκπαιδευτικούς, σ. 119-120. 

6.3 Υποκείµενα έρευνας. ∆ειγµατοληψία, σ. 120-122. 

6.3.1 Μαθητές, σ. 120-122. 

6.3.2 Εκπαιδευτικοί, σ. 122.  

6.4 Εκπόνηση των ερωτηµατολογίων, σ. 122-126. 

6.5 ∆ιεξαγωγή της έρευνας, σ. 

6.6 Τρόποι επεξεργασίας των ερωτηµατολογίων, σ. 

6.7 Περιορισµοί της έρευνας, σ. 127-128. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Αποτελέσµατα της έρευνας για την παρακολούθηση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων και την αιτιολόγησή τους από τους µαθητές 
του δείγµατος, σ. 128-164. 

 

                7.1 Παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 128-132. 

                7.2 Μαθήµατα παρακολούθησης στο φροντιστήριο και στο ιδιαίτερο µάθηµα, σ. 132-136. 

                7.3 Συγκρίσεις µεταξύ φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 136-138. 

                7.4 Λόγοι παρακολούθησης φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 138-146. 

                7.5 Ψυχολογική προσφορά των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 146-151. 

                7.6 Χρηµατικό κόστος για τη συµµετοχή στο φροντιστήριο και στο ιδιαίτερο µάθηµα,  

                      σ. 151-153 

                7.7 Συγκρίσεις µεταξύ σχολείου και φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 154-164.           

                7.8 Συγκριτικές διαφοροποιήσεις στην παρακολούθηση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων  

                      µαθηµάτων µεταξύ Γενικού και Ενιαίου Λυκείου, σ.  
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    7.8.1 ∆ιαφοροποίηση ως προς τη σχολική τάξη έναρξης φροντιστηριακών και  

         ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 

7.8.2 ∆ιαφοροποίηση ως προς τη βαθµοθηρία και τη βαθµολογική βελτίωση, σ. 

7.8.3 ∆ιαφοροποίηση ως προς τον εντοπισµό των σχολικών ελλείψεων, σ.  

7.8.4 ∆ιαφοροποίηση ως προς τις προτιµήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ /ΤΕΙ 

7.8.5 ∆ιαφοροποίηση ως προς την ψυχολογική προσφορά των φροντιστηριακών 

ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Αποτελέσµατα της έρευνας για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
παρακολούθηση των µαθητών στο φροντιστήριο και το ιδιαίτερο µάθηµα, 
σ. 165-213. 
 
8.1 Η επίδραση της µόρφωσης των γονέων στην παρακολούθηση των φροντιστηριακών  

και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 165-171. 

8.2 Η επίδραση της επαγγελµατικής θέσης των γονέων στην παρακολούθηση των  

φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 172-177. 

8.3 Η επίδραση του εισοδήµατος των γονέων στην παρακολούθηση των φροντιστηριακών  

και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 177-181. 

8.4 Η επίδραση της περιοχής σχολείου και της διαµονής των µαθητών στην  

παρακολούθηση των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 182-191. 

8.5 Η επίδραση του φύλου των µαθητών στην παρακολούθηση των φροντιστηριακών και  

ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 192-195. 

8.6 Η επίδραση της λυκειακής τάξης φοίτησης των µαθητών στην παρακολούθηση των  

φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 195-201. 

8.7 Η επίδραση της κατεύθυνσης σπουδών των µαθητών στην παρακολούθηση των  

φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 202-206. 

8.8 Η επίδραση της επίδοσης των µαθητών στην παρακολούθηση των φροντιστηριακών  

και ιδιαίτερων µαθηµάτων, σ. 206-211. 

8.9 Σύνοψη συµπερασµάτων, σ. 212-213. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών για το   
φροντιστήριο και το ιδιαίτερο µάθηµα, σ. 214-268. 
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9.1 Λόγοι ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα  

πριν το διορισµό τους στο σχολείο, σ. 214-219. 

9.2 Συστάσεις των εκπαιδευτικών σε γονείς και µαθητές για τη βελτίωση της επίδοσης των  

τελευταίων, σ. 220-224. 

9.3 ∆ιαπιστώσεις εκπαιδευτικών σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και  

ιδιαίτερων µαθηµάτων στους µαθητές τους, σ. 225-226. 

9.4 Λόγοι παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων σύµφωνα µε  

τους εκπαιδευτικούς, σ. 227-232. 

9.5 Παράγοντες καθοριστικοί στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων  

µαθηµάτων σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς, σ. 232-251. 

9.6 Συγκριτική αποτίµηση σχολικού και φροντιστηριακού θεσµού σύµφωνα µε τους  

εκπαιδευτικούς, σ. 251-259.  

9.7 Λόγοι ενασχόλησης των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε το ιδιωτικό δίκτυο των  

µαθηµάτων, σ. 259-267 

9.8 Σύνοψη συµπερασµάτων, σ. 267-268. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
Καταληκτικές επισηµάνσεις – Προτεινόµενες εφαρµογές, σ.269-278. 
10.1 Καταλήξεις, σ. 269-272. 

10.2 Προτάσεις, σ. 272-278. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 279-292 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ. 293-320. 
Π. 1 Πίνακες συχνοτήτων και διασταυρώσεων που αφορούν το φύλο των µαθητών του  

δείγµατος (πίνακες 138-141), σ.  

Π. 2 Πίνακες διασταυρώσεων που αφορούν την περιοχή διαµονής ή σχολείου των  

µαθητών του δείγµατος (πίνακες 142-143), σ.  

Π. 3 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν οικογενειακά χαρακτηριστικά των µαθητών του  

δείγµατος (πίνακες 144-148), σ. 

Π. 4 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των µαθητών του  

δείγµατος (πίνακες 149-154), σ. 

Π. 5 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τα µαθήµατα παρακολούθησης στο φροντιστήριο  
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από τους µαθητές του δείγµατος (πίνακες 155-169), σ. 

Π. 6 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τα µαθήµατα παρακολούθησης στο ιδιαίτερο  

µάθηµα από τους µαθητές του δείγµατος (πίνακες 170-184), σ. 

Π. 7 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του  

δείγµατος στα σχολικά µαθήµατα µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων  

µαθηµάτων (πίνακες 185-199), σ. 

Π. 8 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τη χρονική επιβάρυνση των µαθητών του  

δείγµατος για τη µεταφορά τους στα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα 

 (πίνακες 200-202), σ. 

Π. 9 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τους λόγους παρακολούθησης των  

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος (πίνακες 

 203-206), σ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 8

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

   Η γράφουσα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερµά τους εποπτεύοντες 

καθηγητές και εισηγητές της διατριβής, καθώς η εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας στο σύνολό της δε θα είχε  σταθεί δυνατή χωρίς τη συνδροµή τους. 

   Στον Καθηγητή κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη, πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, καταθέτω πρώτα την ευγνωµοσύνη µου γιατί µε εµπιστεύτηκε και 

δέχτηκε πρόθυµα να αναλάβει το έργο του επιβλέποντος καθηγητή και του 

προέδρου της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Για τις καίριες υποδείξεις 

και συµβουλές του, το ειλικρινές ενδιαφέρον του, καθώς και την αποφασιστικής 

σηµασίας βοήθειά του για την υπέρβαση ποικίλων εµποδίων διαδικαστικής και 

γραφειοκρατικής φύσεως τον ευχαριστώ από την καρδιά µου. 

   Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι η εργασία αυτή θα έµενε ατέρµονη χωρίς πλοκή 

και δέση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παληό Ζαχαρία 

για την πολύτιµη συνδροµή του στην τιθάσευση, µεθόδευση και δόµηση του 

θεωρητικού υλικού και κυρίως για την αµέριστη ηθική υποστήριξή του. 

   Μεγάλη είναι επίσης η οφειλή µου στον Καθηγητή κ. Μιχάλη ∆αµανάκη, νυν 

Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για τη συµπαράστασή του, την επίµονη 

και προσεκτική ανάγνωσή του, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά τόσο στην 

κατανόηση µιας σειράς καίριων ζητηµάτων και λεπτών σηµείων από τη µεριά της 

γράφουσας όσο και στη βελτίωση του παρόντος συγγράµµατος.  

   Ιδιαίτερο λόγο αισθάνοµαι την ανάγκη να κάνω για τον κ. Νίκο Ανδρεαδάκη, 

Επίκουρο Καθηγητή, του οποίου η επιστηµονική εµβρίθεια και η εποπτεία στο 

ερευνητικό µέρος της εργασίας, σε συνδυασµό µε την ειλικρινή και διαρκή του 

ετοιµότητα για βοήθεια, συνέβαλαν τα µέγιστα στη σύλληψη, οργάνωση και 

ολοκλήρωση της έρευνας.  

   Ευχαριστώ επιπλέον τον κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή για την 

πολύτιµη βιβλιογραφική ενηµέρωση που µου προσέφερε και για τις χρήσιµες 

επισηµάνσεις του. 

   Ακόµα και σε όλα εκείνα τα άγνωστα παιδιά και τους καθηγητές τους, που 

έγιναν οι πρωταγωνιστές της εργασίας, αλλά και σε όλους εκείνους τους αφανείς 

συµµέτοχους εκφράζω τις µεγάλες µου ευχαριστίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

1.1 Η προβληµατική της έρευνας 
 
   Η ανάγκη για παροχή συµπληρωµατικής βοήθειας στα σχολικά µαθήµατα από 

εξωσχολικούς θεσµούς, όπως είναι το φροντιστήριο και τα ιδιαίτερα  µαθήµατα, 

παρουσιάζεται σήµερα γενικευµένη και αναπόδραστη για τα ελληνικά δεδοµένα, 

µιας και οι θεσµοί αυτοί εξακολουθούν να θεωρούνται το υποµόχλιο της 

προώθησης των µαθητών στα πολυπόθητα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Μάλιστα, 

παρά τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, που εισήχθησαν µε το Ν. 2525/97 και τις 

αλλαγές που προκλήθηκαν στο ελληνικό σχολικό δίκτυο, το παρασχολικό δίκτυο 

των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων µένει απαράλλαχτο και ισχυρό 

καθιστώντας ανυπόστατες τις προσδοκίες εκείνων που πίστεψαν στον 

περιορισµό του φαινοµένου µε την εφαρµογή των νέων εκπαιδευτικών µέτρων. 

Έτσι, ο παρασχολικός θεσµός των φροντιστηριακών µαθηµάτων έχει εξελιχθεί σε 

ένα γιγαντιαίο εκπαιδευτικό παρα-σύστηµα, συχνά πολύ καλύτερα οργανωµένο 

από το ίδιο το σύστηµα, πιο ευέλικτο, πιο ευπροσάρµοστο στις αλλαγές, πιο 

αποδοτικό. Η κατάσταση αυτή της αναπαραγωγής της σχολικής πραγµατικότητας 

από το φροντιστηριακό µηχανισµό και η βίωση της ανάγκης των µαθητών για 

συµµετοχή σε αυτόν φαίνεται ίσως παράλογη και υπερβολική από έναν 

εξωτερικό παρατηρητή, ενώ ταυτόχρονα εγείρονται εύλογα ερωτηµατικά για τη 

σχολική ευρυθµία. 

   Η αυξανόµενη διόγκωση αυτού του ιδιωτικού παραεκπαιδευτικού δικτύου 

αποτελεί ένα σύνθετο οικονοµικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό µηχανισµό που 

τρέφεται σαφέστατα από την παθολογία  του δηµόσιου σχολείου, από τα 

λειτουργικά προβλήµατα και τις υλικοτεχνικές ανεπάρκειές του. Το φροντιστήριο 

φαίνεται να καλύπτει τα κενά και τις ελλείψεις του σχολείου, ενώ αντιστικτικά 

παρουσιάζεται µε µια συµπληρωµατική «αρτιότητα», την οποία η δηµόσια 

εκπαίδευση δεν είναι σε θέση να την εξασφαλίσει1. Με δεδοµένα τους αυστηρούς 

                                                           
1 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ., Η φροντιστηριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. ∆ιερεύνηση του φροντιστηρίου από τη σκοπιά της στάσης, Αθήνα, 
εκδ. Σµυρνιωτάκη, 1992, σ.13. 
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κανόνες στις διαδικασίες  αξιολόγησης, τις εξετάσεις, το άτεγκτα προκαθορισµένο 

αναλυτικό πρόγραµµα και το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα 

στην τάξη, οι διδάσκοντες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αδυνατούν να 

επιφέρουν οποιοδήποτε νεωτερισµό στα σχολεία προωθώντας τα δικά τους 

εκπαιδευτικά πρότυπα2.  Αντίθετα, στα ατοµικά και οµαδικά φροντιστήρια, δίνεται 

η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διαφοροποιηθούν και να κατευθυνθούν 

περισσότερο µαθητοκεντρικά προσφέροντας περισσότερες – και εκτός των 

σχολικών εγχειριδίων – γνώσεις, επεξηγηµατικές διευκρινίσεις, λύση αποριών 

δίνοντας βαρύτητα στην κατανόηση της ύλης και όχι στην αναπαραγωγή της µε 

όρους αξιολογικής βαθµολόγησης3. 

   Ενώ θα περίµενε κανείς ότι η ύπαρξη αυτών των δύο παράλληλων δικτύων θα 

προκαλούσε ανταγωνισµό και βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος 

στο δηµόσιο χώρο, εντούτοις δεν είναι λίγοι οι ήδη διορισµένοι δηµόσιοι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χρησιµοποιούν τα φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα µαθήµατα 

ως  πρόσθετη οικονοµική βοήθεια προς συµπλήρωση του χαµηλού µισθού τους4 

χωρίς να αποκλείονται και εκείνοι που σκόπιµα αποφεύγουν να κάνουν σωστό 

µάθηµα στο σχολείο για να αναγκάσουν τους µαθητές να πάνε στο ιδιαίτερο5, 

τοποθετώντας την προσφορά τους σε µια βάση καθαρά χρησιµοθηρική6. 

   Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η προβολή και καταξίωση του 

φροντιστηρίου, που συνδέεται άµεσα µε την επιτυχία στις εξετάσεις, παρουσιάζει 

το σχολείο να καθορίζει όλο και λιγότερο τις «ευκαιρίες ζωής» των ατόµων. 

Μάλιστα έρευνες που έχουν γίνει σε φοιτητές αποδεικνύουν τη σηµαντικότητα 

του ρόλου του φροντιστηρίου, καθώς η θετική τους στάση απέναντι στο θεσµό 

διαµορφώνεται µε βάση την αξιοπιστία του, τη διδακτική υπεροχή του έναντι του 

σχολείου και την ικανότητα στήριξης για τις γενικές εξετάσεις7. Το άγχος και η 

πίεση που υφίστανται οι µαθητές για βαθµολογική βελτίωση, για αποφοίτηση από 

το δευτεροβάθµιο σχολείο και για επιτυχή είσοδο σε ίδρυµα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης δε βρίσκουν διέξοδο εκτόνωσης µέσα στο σχολείο, ενώ αντίθετα 

                                                           
2 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η  Γ.,   Οι εξετάσεις για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στο Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, 1990, 76, σ. 85-111. 
3 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., Φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή διατριβή, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1995, σ.118. 
4 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι. – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και τα προβλήµατά της, Ηράκλειο, Παν/µιο 
Κρήτης, 1988, σ. 69. 
5 Βλ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α., Μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο Το Σχολείο και το Σπίτι, 1986, 9, σ. 321-322.  
6 Βλ. ΒΩΡΟΥ Φ.Κ., Τα ιδιαίτερα µαθήµατα, στο Νέα Παιδεία, 1990, 55, σ.6-7. 
7 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ., ό.π., σ.73. 
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είναι µεγάλη η προσφορά του φροντιστηρίου στη συναισθηµατική και ψυχολογική 

στήριξη των µαθητών µέσω της σιγουριάς και της ασφάλειας που τους παρέχει 

στην αντιµετώπιση των σχολικών απαιτήσεων8. Οι εµπειρικές αυτές καταγραφές 

όχι µόνο αποκαλύπτουν το µέγεθος δυσλειτουργίας του σχολείου, αλλά 

προκαλούν πλήθος αµφιβολιών για τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πυρήνα 

του και τη δυνατότητα βελτιωτικών παρεµβάσεων στο εσωτερικό του.  Aπό την 

άλλη, το φροντιστήριο, λόγω του ιδιωτικοποιηµένου χαρακτήρα του, δεν µπορεί 

να θεωρηθεί υποκατάστατο εκπαιδευτικής πρόνοιας ή αντισταθµιστικός 

µηχανισµός, αλλά δείκτης κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

   Είναι γεγονός ότι αυτή η παρεκκλίνουσα παιδαγωγική «καινοτοµία»9 του 

φροντιστηρίου, που έχει µια εντελώς ιδιάζουσα µορφή στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα, σε σχέση µε άλλες χώρες, δεν έχει ενταχθεί ακόµα 

σε ένα πεδίο ευρείας ερευνητικής αντιµετώπισης. Η αλµατώδης ανάπτυξη του 

δικτύου των φροντιστηρίων οδηγεί συχνά στην εξαγωγή γενικευτικών και 

απλουστευτικών συµπερασµάτων, ενώ ο έλεγχος του αξιόπιστου αυτών των 

απόψεων δεν είναι ευχερής όσο λείπει µια στιβαρή βάση ποσοτικών δεδοµένων, 

αλλά και ποιοτικών µεθοδικά συλλεγµένων. Το ούτως ή άλλως µειωµένο 

ερευνητικό ενδιαφέρον έχει εξαντληθεί σε αναλύσεις που αφορούν την 

αναζήτηση των αιτιών της φροντιστηριακής παρακολούθησης των µαθητών –

αντικείµενο, το οποίο θα τύχει ερευνητικής επεξεργασίας και από την παρούσα 

µελέτη-,  ενώ έχει παραµεληθεί η αξιολογική αντιµετώπιση του θεσµού από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

   Ειδικά, ο δηµόσιος εκπαιδευτικός λειτουργώντας ως ο έσχατος κρίκος στη 

λεγόµενη «αλυσίδα της πολιτικής» είναι αυτός που µεταφράζει σε γνώση, 

πρακτική και πραγµατικότητα µέσα στην τάξη για τη νεότερη γενιά, τις αποφάσεις 

και τις προτεραιότητες που έχουν συµφωνηθεί από τις εθνικές αρχές  και φέρει 

την ευθύνη για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. Λίγοι κλάδοι 

επωµίζονται ένα τόσο δύσκολο έργο στο πεδίο της «κοινωνικής µηχανικής», 

όπου αναµένεται άµεσα η ευόδωση των προσπαθειών και όπου η αδυναµία 

επίδειξης βραχυπρόθεσµων αποτελεσµάτων οδηγεί πολύ γρήγορα στη 

                                                           
8 βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ.70. 
9 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ., ό.π., σ.6. 
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διαπίστωση ότι η απουσία επιτυχιών ισοδυναµεί µε αποτυχία10. Αυτό, σε 

συνδυασµό µε την ύπαρξη φροντιστηριακών ιδρυµάτων, τα οποία 

παρουσιάζονται να µονοπωλούν, χωρίς επιβάρυνση, τις επιτυχίες των µαθητών 

και να προβάλλονται ως οι κυριότεροι συντελεστές της εκπαιδευτικής τους 

κινητικότητας φαίνεται να δυσκολεύει ακόµα περισσότερο το έργο και τη θέση 

των δηµόσιων εκπαιδευτικών. 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές έρευνες, οι οποίες προσπαθούν να 

σκιαγραφήσουν την επαγγελµατική τους υπόσταση µέσα από την περιγραφή των 

σχέσεων τους µε τους µαθητές, τους γονείς, τις συνθήκες εργασίας τους κ.ο.κ. Η 

παράλληλη όµως συνύπαρξη σχολικών και φροντιστηριακών µαθηµάτων και η 

αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης από τους ίδιους τους εκπρόσωπους της 

σχολικής γνώσης δεν έχει γίνει ακόµα αντικείµενο ερευνητικής επεξεργασίας, ενώ 

όλες οι αναφορές που γίνονται πάνω σε αυτό το θέµα παραµένουν στο επίπεδο 

των εκτιµήσεων και των βιωµένων απόψεων, µιάς και δεν είναι εµπειρικά 

τεκµηριωµένες. 

 
1.2 Επισκόπηση του επιστηµονικού πεδίου 

 
   Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµη µια παρουσίαση των εργασιών που είχαν 

ως αντικείµενο διερεύνησης και το φροντιστήριο - µιας και έρευνες στις οποίες το 

φροντιστήριο διεκδικεί τη θεµατική αποκλειστικότητα είναι ελάχιστες - και 

παράλληλα εξοµάλυναν την πορεία πλεύσης της παρούσας µελέτης. Η 

παρουσίαση αυτών των ερευνών γίνεται αδροµερώς και µε κριτήριο 

προτεραιότητας το χρόνο δηµοσίευσής τους χωρίς κάποιες αξιώσεις 

εξαντλητικότητας, αφού εξάλλου τα ευρήµατα και τα αποτελέσµατά τους 

αποτελούν συνεχώς αντικείµενο συζήτησης και διαπραγµάτευσης στα παρακάτω 

κεφάλαια.    

   Στην «Έρευνα Αποφοίτων Γυµνασίου» ο Κ. Παπαγεωργίου το 1979, 

επιχειρώντας να αξιολογήσει τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία των 

υποψηφίων στις ανώτερες και ανώτατες σχολές και στη δυνατότητα ισότητας 

ευκαιριών επιστηµονικής σταδιοδροµίας, προσεγγίζει ερευνητικά το 

                                                           
10 Βλ. NEAVE G. (µετ. Γ. ∆εληγιάννη), Οι εκπαιδευτικοί : Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελµα στην Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. 
Έκφραση, 1998, σ.34. 
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φροντιστήριο, που γίνεται κατά την τελευταία τάξη των γυµνασιακών σπουδών 

και κατά τη θερινή περίοδο πριν τις εισαγωγικές εξετάσεις, παραθέτει στατιστικά 

µεγέθη παρακολούθησης και δαπάνης του φροντιστηρίου σε πανελλήνιο επίπεδο 

και τα αναλύει συσχετίζοντάς τα µε τη φοίτηση σε ιδιωτικό ή δηµόσιο γυµνάσιο, 

µε την κατεύθυνση του τµήµατος, το οικογενειακό εισόδηµα, το µέγεθος της 

πόλεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τη διαχρονικά διαφορετική οργάνωση 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων οι ερευνητικές του διαπιστώσεις εξακολουθούν 

να ισχύουν µέχρι σήµερα και γι’ αυτό αποτελεί ακόµα µελέτη αναφοράς. 

   Στην εργασία του 1985 «Η αξιολόγηση των εξετάσεων για την επιλογή στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» της Γ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη αναλύονται 

ορισµένα χαρακτηριστικά των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων και 

παρουσιάζεται ο παραεκπαιδευτικός µηχανισµός ως ένας από τους 

εκπαιδευτικούς / κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των 

υποψηφίων και των επιτυχόντων στις ανώτατες σχολές.  

   Κύρια υποστηρικτική εργασία για άντληση σηµαντικού εµπειρικού υλικού 

αποτέλεσε «Η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα και τα 

προβλήµατά της» των Ι.Ε.Πυργιωτάκη και Μ.Κασσωτάκη και χρόνο έκδοσης το 

1988. Ειδικότερα, ο Β΄ τόµος της εργασίας αναφέρεται στην πανελλήνια έρευνα 

που έγινε µε ερωτηµατολόγια τα έτη 1983-84 και αφορούσε τα ποσοστά, τη 

διάρκεια και τους λόγους παρακολούθησης φροντιστηρίων και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων και τη συσχέτιση της παρακολούθησης αυτών των µαθηµάτων µε την 

κοινωνικο-οικονοµική προέλευση και τη γεωγραφική καταγωγή των µαθητών.  

   Αφετηριακή ερευνητική προσπάθεια µε κύριο θεµατικό άξονα το φροντιστήριο 

είναι η εργασία του Γ. ∆ήµου του 1993 µε τίτλο : «Η φροντιστηριακή 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. ∆ιερεύνηση του φαινοµένου του φροντιστηρίου από 

τη σκοπιά της στάσης» στην οποία εξετάζεται µε ερωτηµατολόγιο η στάση των 

πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων απέναντι στο θεσµό του 

φροντιστηρίου και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της στάσης όπως 

αποτυπώνεται στη γνώµη και την κοινωνική συµπεριφορά τους. Όπως 

προκύπτει από τα εµπειρικά ευρήµατα αυτής της εργασίας, το πλαίσιο της 

θετικής στάσης των φοιτητών απέναντι στο φροντιστηριακό θεσµό 

διαµορφώνεται από την αξιοπιστία του θεσµού, τη διδακτική υπεροχή του έναντι 

του σχολείου, και την ικανότητα στήριξης που παρέχει για τις γενικές εξετάσεις. 
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   Ειδικό διερευνητικό ενδιαφέρον για τις θεωρητικές και εµπειρικές καταγραφές 

του παρουσιάζει η έκδοση «Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ. Σχολείο, 

Φροντιστήριο, Ιδιαίτερο», που περιλαµβάνει το σύνολο των εισηγήσεων και 

ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής 

∆ιηµερίδας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στο Ρόδο το 1993. Αν και η προσέγγιση 

των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων συναρτάται µε τη διδασκαλία 

των µαθηµατικών γίνονται καίριες παρατηρήσεις για τη σταδιακή οικοδόµηση του 

εξωσχολικού συστήµατος διδασκαλίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα µε 

ιδιαίτερη έµφαση στα καταναλωτικά χαρακτηριστικά του. 

   Επιπλέον, στην εκδοθείσα το 1998 συλλογική δίτοµη κοινωνιολογική µελέτη 

των Εισαγωγικών Εξετάσεων της Γ.Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη 

αναφέρονται αποσπασµατικά διάφορα ερευνητικά ψήγµατα αναφορικά µε τα 

φροντιστηριακά µαθήµατα, ιδιαίτερα σηµαντικά για συγκριτικές αναλύσεις. 

   Ακόµα, η πρόσφατη δηµοσίευση (2000) του άρθρου του Ν. Παναγιωτόπουλου 

“Les Frontistiria : un concours d’ entrée dans l’ enseignment superieur” σε 

γαλλικό περιοδικό αποτελεί µια συνοπτική και καίρια παρουσίαση του 

φαινοµένου του φροντιστηρίου µέσα από ένα πρίσµα διαχρονίας, καθώς µε τις 

µαρτυρίες, τα οικονοµικά µεγέθη και τις περιγραφές του τρόπου λειτουργίας του 

θεσµού επιχειρείται µια προσπάθεια διείσδυσης στις κοινωνικές συνιστώσες 

ανάπτυξης και συντήρησής του. 

   Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι κύρια δικαιολογητική βάση της ενδεικτικής 

παρουσίασης των παραπάνω εργασιών είναι η λεπτοµερέστερη διαπραγµάτευσή 

τους στο θέµα της αντισταθµιστικής επιστράτευσης των εξωσχολικών µαθηµάτων 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποτέλεσαν τη µόνη βιβλιογραφική ύλη ή ότι 

παραγνωρίστηκαν και δε συνεκτιµήθηκαν άλλες εργασίες µικρότερες ή λιγότερο 

συλλογικές, όπως θα φανεί και στη συνέχεια της παρούσας εργασίας.  

 
 

1.3 Σκοποί και στόχοι 
   Βασικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές 

και κοινωνικές συγκυρίες που διαµόρφωσαν το φροντιστήριο µέσα στα πλαίσια 

µιας διαχρονικής προοπτικής και τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες, που καθορίζουν τη συµµετοχή µαθητών και δηµόσιων 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα φροντιστηριακά και 
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ιδιαίτερα µαθήµατα και να καταγράψει τις εκτιµήσεις τους σε σχέση µε αυτά µέσα 

στη συγχρονία.  

 

      Ειδικότερα οι επιµέρους στόχοι της εργασίας αυτής είναι οι εξής : 

 

1. Να αναζητήσει ιστορικά τους κύριους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 

µηχανισµούς γένεσης και διατήρησης του θεσµού των φροντιστηριακών και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

2. Να διερευνήσει τα αίτια αναζήτησης της φροντιστηριακής ενίσχυσης από τους 

µαθητές και να προσδιορίσει την επίδραση που τυχόν ασκούν οικογενειακές 

και εκπαιδευτικές παράµετροι στη συµµετοχή τους στα φροντιστηριακά και 

ιδιαίτερα µαθήµατα και στους λόγους παρακολούθησής τους. 

3. Να εξετάσει τα αίτια εµπλοκής των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε τον  

παρασχολικό µηχανισµό των φροντιστηρίων και να επισηµάνει την επίδραση 

που ασκούν κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες γενικά στις 

τοποθετήσεις τους και ειδικά στη διατύπωση των απόψεων τους σχετικά µε 

την εξωσχολική φροντιστηριακή δραστηριότητα. 

4. Να προσδιορίσει την αναγκαιότητα και την αποτελεσµατικότητα των 

φροντιστηριακών µαθηµάτων και να εντοπίσει ταυτόχρονα τις ανεπάρκειες 

του δηµόσιου σχολείου, σύµφωνα  µε τις εκτιµήσεις των µαθητών και των 

δηµόσιων εκπαιδευτικών. 

 

1.4   Σηµασία της έρευνας 
 

   Συγκεφαλαιώνοντας αυτά που έχουν προαναφερθεί στην προβληµατική της 

έρευνας, µπορεί να υποστηριχθεί ότι τα εκπαιδευτικά προβλήµατα, που προκαλεί 

η ύπαρξη ενός παραεκπαιδευτικού δικτύου µαθηµάτων, δεν µπορούν να 

εξαντληθούν µόνο σε «αντικειµενικές» θεωρητικές ή εµπειρικές εκτιµήσεις, αλλά 

πως είναι ανάγκη να συνεκτιµάται πάντα η κοινωνική διάσταση του θέµατος, και 

µάλιστα στο επίπεδο της ισότητας παροχής µορφωτικών ευκαιριών. Η ενδελεχής 

και συστηµατική διερεύνηση των κοινωνικών παραµέτρων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας δεν µπορεί να περιοριστεί σε  συγχρονικές µικροκοινωνιολογικές 

αναλύσεις του φροντιστηριακού µηχανισµού, αλλά είναι σηµαντικό να εξεταστούν 
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οι εσωτερικές πτυχές γένεσης του συγκεκριµένου φαινοµένου στα πλαίσια µιας 

µακρο-επίπεδης προοπτικής. 

   Τα εµπειρικά ευρήµατα, για την παρασχολική λειτουργία των φροντιστηριακών 

και ιδιαίτερων µαθηµάτων, προσφέρουν πραγµατολογικό υλικό κατάλληλο για 

την ανάπτυξη µιας κριτικής µατιάς στο Ενιαίο Λύκειο και βοηθούν στην 

επισήµανση των προϋποθέσεων για τη βελτίωση του ρόλου του.  

   Το «ερευνητικό έλλειµµα», που υπάρχει στο πεδίο της φροντιστηριακής 

αντιστάθµισης λειτουργεί ως απαγορευτικός βραχίονας επιθυµητών γενικεύσεων 

και εξαγωγής καίριων και ουσιαστικών συµπερασµάτων, ενώ µέσα από την 

ακριβή γνώση και κατανόηση των παρα-εκπαιδευτικών πραγµάτων µπορούν να 

προκύψουν εµπειρικά ελέγξιµες προτάσεις, που να συµβάλουν στην ποιοτική 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

   Γι’ αυτό, χρειάζεται να επισηµανθεί ότι απώτερος στόχος της παρούσας 

µελέτης δεν είναι η αναπαραγωγή εµπειρικών ή υποκειµενικών βεβαιοτήτων, 

αλλά ούτε µια στατική πορισµατολογία, όσο ένας ευρύτερος προβληµατισµός σε 

θέµατα σχολικής οργάνωσης και λειτουργίας και αντιµετώπισης της εκπαίδευσης 

ως µοχλού κοινωνικής αναδιάρθρωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
 

2.1  Εισαγωγικά 
 

   Η εκπαιδευτική ανισότητα ακούγεται έννοια τετριµµένη και 

πολυχρησιµοποιηµένη, ίσως και επιστηµονικά παρωχηµένη, αλλά δεν παύει να 

αποτελεί δείκτη της κοινωνικής δυναµικής, που παρέχει σηµαντικές πληροφορίες 

για τη δοµική σύσταση του σχολείου και της κοινωνίας. Γι’ αυτό και εξακολουθεί 

να µετράται, να προσδιορίζεται και να µελετάται κάτω από διαφορετικές 

επιστηµονικές οπτικές, ώστε να ελέγχεται µέσα από ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

και κοινωνικών πρακτικών11.  

Έτσι, ανεξάρτητα από το αν η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί ιδεαλιστική ή 

ρεαλιστική αρχή, σχεδόν κάθε ζήτηµα που εντάσσεται στα πλαίσια της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης πραγµατεύεται το θέµα των ευκαιριών στη 

µόρφωση, που εντοπίζεται κυρίως στο οικονοµικό, κοινωνικό – ατοµικό και 

πολιτιστικό πεδίο. Ειδικά, η φροντιστηριακή εκπαίδευση λειτουργώντας ως 

ιδιωτικό δίκτυο εξωσχολικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αυτο-ορίζεται ως φορέας 

ανισοτήτων. 

   Για να προσδιοριστεί η αµφιλεγόµενη έννοια των εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι 

ανάγκη να αποκρυπτογραφηθούν οι στόχοι στους οποίους παραπέµπει η 

αναφορά τους, δηλαδή ο στόχος είναι η πρόσβαση σε εκπαιδευτικά αγαθά ή 

µήπως η επαγγελµατική αποκατάσταση ή ακόµα η απόκτηση εισιτηρίου 

κοινωνικής ανόδου;12 Η δυσκολία του προσδιορισµού της έννοιας “εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες” έγκειται κυρίως στο ότι η εκπαίδευση αποτελεί συγχρόνως και 

κατανάλωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών και επένδυση τόσο στο ατοµικό όσο και 

στο κρατικό επίπεδο. Λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας των διαστάσεων του 

                                                           

11 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της 
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Θεσ/νίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 1997, σ. 30. 

 
12 «...η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών υπονοεί συγχρόνως την ισότητα ευκαιριών για κοινωνική άνοδο µέσα στο υπάρχον 
σύστηµα των κοινωνιών µας και συνδέεται στενά µε την έννοια της αξιοκρατίας και του συναγωνισµού, βλ. Λαµπίρη-∆ηµάκη Ι., Η 
έννοια του εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης και η ελληνική πραγµατικότητα, στο ΚΑΖΑΜΙΑ Α., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., (επιµ.) 
Ελληνική εκπαίδευση : προοπτικές συγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, 1995, σ. 158. 
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θέµατος και της πολλαπλότητας των σηµασιών του καθίσταται απαραίτητη η 

αποσαφήνισή του στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Όµως επειδή η 

παραγωγή ενός πρωτότυπου ορισµού κρίνεται παρακινδυνευµένη, προτιµήθηκε 

η υιοθέτηση του σύντοµου και περιεκτικού ορισµού της εκπαιδευτικής ανισότητας 

που προτείνει ο Μ.Κασσωτάκης13 σε µια εργασία θεµατικά συγγενή µε την 

παρούσα : «...ως εκπαιδευτική ανισότητα εννοείται η άνιση απολαβή των 

πνευµατικών και υλικών αγαθών που προσφέρει η εκπαίδευση στα µέλη µιας 

οργανωµένης κοινωνίας, τα οποία θεωρητικά τουλάχιστον έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα.»  Η ανισότητα των ευκαιριών εντοπίζεται τόσο στην πρόσβαση όσο 

και στην έκβαση των σπουδών14, δηλαδή αφορά και τις εκπαιδευτικές αφετηρίες 

των ατόµων από την άποψη του οικογενειακού περιβάλλοντος, των ατοµικών 

ικανοτήτων και της συνολικής προσφοράς του σχολικού µηχανισµού, όσο και τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσµατα που αναφέρονται στη σχολική επίδοση, στο χρόνο 

εγκατάλειψης του σχολείου, στις επαγγελµατικές και µορφωτικές επιλογές που 

κάνει το ίδιο το άτοµο.  
   Είναι χαρακτηριστικό, ότι µεταπολεµικά παρουσιάζεται η µεγαλύτερη ιδεολογική 

κινητικότητα σε σχέση µε τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο του σχολείου, ενώ 

εγκαταλείπονται οριστικά οι θεωρίες για τις ανισότητες των έµφυτων ατοµικών 

διαφορών, που αποδίδουν τη διαφοροποιηµένη επίδοση µεταξύ των µαθητών 

αποκλειστικά και µόνο σε διαφοροποιηµένες ικανότητες, γεγονός που οδηγεί σε 

µια ιδεολογική κάλυψη της ουδετερότητας του σχολείου και στη µετάθεση της 

ευθύνης από τους θεσµούς στα άτοµα15. 
    

 
 

                                                           
13 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα προβλήµατά της, Ηράκλειο, Παν/µιο 
Κρήτης, 1988. 
14 ΧΡΥΣΑΚΗ Μ., Οικογενειακές επενδυτικές πρακτικές των φτωχών και των µη φτωχών και εκπαιδευτικές ανισότητες, στο 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1989, 75, 89-120. 

15 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., όπ. Τόµ. Γ΄, σ. 18, ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Η 
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 1985, σ.114, ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνική 
Αναπαραγωγή στο Σχολείο. Θεωρία και εµπειρία, εκδ. Αρµός, Αθήνα 1995, σ. 142. 
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2.2  Μοντέλα ερµηνείας των ανισοτήτων 

 
   Κυρίως τη δεκαετία του ’60 ξεκινούν οι πρώτες ερµηνευτικές απόπειρες 

σύνδεσης σχολικής επιτυχίας και κοινωνικής προέλευσης. Από αυτές 

παρατίθενται στη συνέχεια οι πιο ολοκληρωµένες και συστηµατοποιηµένες, που  

θεωρείται ότι έχουν επηρεάσει την ελληνική κοινωνιολογική σκέψη και έρευνα. Η 

παρουσίασή τους γίνεται µε τρόπο σχηµατικό και αφαιρετικό γιατί αφθονούν ήδη 

τα βιβλιογραφικά πονήµατα ανάλυσης αυτών των θεωριών. Επιπλέον, η 

υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης θεωρητικής κατασκευής για την εκπαίδευση, 

ανεξάρτητα από την ποικιλία και την ευρύτητα των απόψεων που 

αντιπροσωπεύουν, κρίθηκε παρακινδυνευµένη, µιας και όλες τους αποτελούν 

γεννήµατα της δυτικής κοινωνικής προβληµατικής. 

   Οι προσεγγίσεις που αναφέρονται είναι η «λειτουργική», η «µαρξιστική» και του 

«πολιτιστικού κεφαλαίου». 

   Ο Ε. Durkheim ως «πατέρας» της Κοινωνιολογίας µελέτησε διεξοδικά το θέµα 

της εκπαίδευσης και στoυς στοχασµούς του έχουν στηριχθεί πολλοί θεωρητικοί 

της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, όπως είναι ο Β. Bernstein16 και o D. 

Hargreaves. Σύµφωνα µε τον «κοινωνικό ντετερµινισµό» του Durkheim, οι 

αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι µια αντανάκλαση των γενικότερων 

κοινωνικών µεταβολών, καθώς η εκπαίδευση είναι από τη φύση της κοινωνική 
                                                           

16 Πρωταρχική παραδοχή της θεωρίας του Βernstein είναι ότι η διάρθρωση της σκέψης και της εµπειρίας 
πηγάζει από τη δοµή των κοινωνικών σχέσεων. Μέσω αυτών των ταξικών σχέσεων εκφράζονται οι σχέσεις 
εξουσίας, που απορρέουν από καταστάσεις άνισες και ασύµµετρες, όπως είναι στο σχολείο η ανισότητα 
στην κατοχή της γνώσης. Η θεωρία του ανιχνεύει τις κύριες στρατηγικές πολιτισµικής µετάδοσης και 
αναπαραγωγής της τυπικής εκπαίδευσης. «Ο τρόπος µε τον οποίο µια κοινωνία επιλέγει, ταξινοµεί, 
κατανέµει, µεταδίδει και αξιολογεί την εκπαιδευτική γνώση που θεωρεί δηµόσια, αντανακλά τόσο την 
κατανοµή της εξουσίας όσο και τις αρχές κοινωνικού ελέγχου», βλ. BERNSTEIN B., Παιδαγωγικοί  
κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, (Σολοµών Ι., µτφ), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1991, σ. 63. 
   Η άνιση τοποθέτηση των υποκειµένων µέσα στο πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων ρυθµίζεται από τους 
κώδικες, δηλαδή «αρχές που προσλαµβάνονται από το υποκείµενο σιωπηρά και ρυθµίζουν τη 
συµπεριφορά και τη συνείδησή του», βλ. ό.π., σ. 22. Η έννοια του κώδικα µπορεί να βρει εφαρµογή σε 
αρκετά είδη, επίπεδα και πλαίσια επικοινωνίας προσφέροντας έτσι γόνιµα πεδία συσχέτισης µεταξύ τους. 
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και στοχεύει στην εξυπηρέτηση κοινωνικών και όχι ατοµικών σκοπών17. 

Υποστηρίζει επίσης ότι η εκπαίδευση δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη 

διαιώνιση της κοινωνίας µέσω της επιτελούµενης διαδικασίας της 

κοινωνικοποίησης, η οποία είναι αναγκαίο να στηρίζεται σε ορισµένες ηθικές 

αρχές, όπως της πειθαρχίας, της προσκόλλησης του ατόµου σε κοινωνικές 

οµάδες και της αυτονοµίας. Η εκµάθηση συγκεκριµένων αξιών και κανόνων 

κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για τη διατήρηση της οµαλότητας και της τάξης στην 

κοινωνία18. 

   Ο προβληµατισµός γύρω από το «ζήτηµα της τάξης» και της αποφυγής των 

δυσλειτουργιών είναι θεµελιώδης και για τη δοµική-λειτουργική θεώρηση, που 

αποτελεί µία από τις βασικότερες κοινωνιολογικές τοποθετήσεις για την 

εκπαίδευση. Ο Talcott Parsons, ως εισηγητής της λειτουργικής τοποθέτησης, 

είναι επίσης επηρεασµένος από τη θεωρία του Durkheim όσον αφορά τις ηθικές 

αξίες της εκπαίδευσης και την ανάγκη ισορροπίας της κοινωνίας και διαιώνισής 

της χάρη στη συναίνεση της πλειοψηφίας19. Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους 

αυτού του παραδείγµατος, οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες παρουσιάζονται να 

διαφέρουν από τις περισσότερες κοινωνίες του παρελθόντος σε τρία κρίσιµα 

σηµεία : ως προς την αξιοκρατία, αφού η ικανότητα και η προσπάθεια για την 

κατάληψη µιας θέσεως εκτιµάται περισσότερο από το κληρονοµηµένο status, ως 

προς την κοινωνία των «ειδικών», καθώς η κοινωνία εξαρτάται περισσότερο από 

τη λογική γνώση για οικονοµική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση όχι µόνο 

να εξοπλίζει τα άτοµα µε εξειδικευµένες δεξιότητες, αλλά και να τους παρέχει µια 

γενική βάση γνώσης, ενώ ως προς τη δηµοκρατικότητα το λειτουργικό µοντέλο 

στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αποδοχή της ανοµοιότητας και στην 

υψηλή µόρφωση που θα οδηγήσει στην ποιότητα της ζωής και στις συνθήκες 

που θα κάνουν δυνατή την ατοµική ολοκλήρωση20. 

Σε σχέση µε το σχολείο ο Parsons θεωρεί ότι είναι φυσική και αξιοκρατική η 

επιλογή των ικανότερων και απαραίτητη η ανάγκη επιβράβευσης των καλών 

επιδόσεων και της προσαρµογής των ατόµων σε συγκεκριµένες ηθικές αξίες21. 

Εποµένως, οι άνισες σχολικές επιδόσεις παραπέµπουν σε ατοµικές διαφορές και 
                                                                                                                                                                                                                       
 
17 Βλ. BLACKLEDGE  D., HUNT B., (∆εληγιάννη Μ., µτφ), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. ¨Έκφραση, 1995, σ. 33. 
18 Βλ. ό.π., σ. 34. 
19 Βλ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Κοινωνιολογία..., ό.π., σ. 152. 
20 Βλ. BLACKLEDGE D., HUNT B., ό.π., σ. 96. 
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όχι σε ευθύνη του σχολείου, το οποίο µέσα από την επιλεκτικότητά του οφείλει να 

προετοιµάζει τους µαθητές για τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. Με τη 

µελέτη πολλαπλών παραγόντων που προκαλούν ανισότητα στο σχολείο 

προτείνει τελικά µεταρρυθµιστικές βελτιώσεις για αντικειµενικότερη επιλογή και 

µείωση των ανισοτήτων, που θα οδηγήσουν σε ορθότερη αξιοποίηση του 

«ανθρώπινου κεφαλαίου»22. Η κριτική που έχει ασκηθεί στη λειτουργική ερµηνεία 

των ανισοτήτων επικεντρώνεται κυρίως στην ντετερµινιστική αντίληψη της 

σχέσης ανάµεσα στον άνθρωπο και την κοινωνία και τελικά στην έλλειψη αιτιακής 

επάρκειας23. 

   Τη µεταπολεµική περίοδο που διαδόθηκε η θεωρία του «ανθρώπινου 

κεφαλαίου» απέκτησε ιδιαίτερη σπουδαιότητα το πρόβληµα της ισότητας των 

ευκαιριών στην εκπαίδευση, το οποίο µελετήθηκε διεξοδικότερα από τους 

θεωρητικούς του ριζοσπαστικού παραδείγµατος (ή θεωριών σύγκρουσης ή 

µαρξιστικής προσέγγισης) που χρησιµοποιούν ως ερµηνευτικό κλειδί τους τις 

κοινωνικές αντιθέσεις. Και η µαρξιστική θεώρηση, όπως και η προηγούµενη, 

δέχεται τη σηµαντικότητα του κοινωνικοποιητικού ρόλου της εκπαίδευσης σε 

σχέση µε τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας, αλλά αντιµετωπίζει το 

εκπαιδευτικό δίκτυο ως µηχανισµό καταστολής, που οδηγεί στην κοινωνική 

αναπαραγωγή24. 

Το ριζοσπαστικό παράδειγµα είναι ουσιαστικά παιδί της δεκαετίας του 1970. 

Αντανακλά την αυξηµένη απαισιοδοξία και απογοήτευση της εποχής εκείνης, που 

συνοψίζεται στην πεποίθηση ότι η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι µόνο 

καταπιεστική και απάνθρωπη, αλλά και ανίκανη σε αλλαγές που στηρίζονται στη 

φιλελεύθερη κοινωνική αναµόρφωση ή στην κοινωνική µηχανική. ∆ιαπιστώνεται 

ότι παρά τις µεταρρυθµιστικές επεµβάσεις µέσα στο σχολείο και παρά την 

αυξητική τάση ζήτησης για εκπαίδευση, οι ανισότητες πρόσβασης στην ανώτατη 

                                                                                                                                                                                                                       
21 Βλ. ό.π., σ. 106. 

22 Η “θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου”, που παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην ιστορική επισκόπηση, 
εντάσσεται ιδεολογικά στα πλαίσια του  λειτουργικού παραδείγµατος, αποτελεί παραλλαγή τoυ , ένα είδος 
τεχνολογικού λειτουργισµού, σύµφωνα µε τη Φραγκουδάκη, το οποίο αντιπροσωπεύει µια ουσιαστικά 
αισιόδοξη, προοδευτική και φιλελεύθερη ερµηνεία του κοινωνικού κόσµου µε πλατιά εξαπλωµένη την 
πεποίθηση ότι παρά τις αδυναµίες του κοινωνικού συστήµατος είναι δυνατή η προοδευτική εξέλιξή του. Ο 
κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας αυτής, ο Schultz, ισχυρίζεται ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ο 
σηµαντικότερος µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης ενός έθνους µέσα από την ορθή εκµετάλλευση των 
διανοητικών πόρων των πολιτών του.  

 
23 Βλ. BLACKLEDGE D., HUNT B., ό.π., σ. 149. 
24 Βλ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., ό.π., σ. 170. 
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εκπαίδευση και επιτυχίας στην αγορά εργασίας αναπαράγονταν σταθερά25. 

Σύµφωνα µε τους Bowles και Gintis τα σχολεία ως εντολοδόχοι της elite  

ενισχύουν τις υπάρχουσες ανισότητες και παράγουν στάσεις που υποθάλπουν 

την αποδοχή αυτού του κατεστηµένου. Θεωρείται ότι ο διττός ρόλος του σχολείου 

κινείται σε µια αµφοτεροβαρή βάση, που έγκειται από τη µια στη συσσώρευση 

κεφαλαίου, µέσα από την επιβολή των όρων της επιλογής, της ιεραρχίας και του 

ανταγωνισµού και από την άλλη στη νοµιµοποίηση αυτών των όρων µέσα από 

την εξιδανίκευση της αξιοκρατίας26. Η αναπαραγωγή των κοινωνικών διαφορών 

πραγµατοποιείται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέσα από 

τις σχολικές µεθόδους αξιολόγησης, επιτελώντας έτσι µια λειτουργία κοινωνικής 

επιλογής, η οποία εκφράζεται τελικά ως δυνατότητα πρόσβασης στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη αντιστοίχισης 

µεταξύ σχολικής αξιολόγησης και κοινωνικής διαστρωµάτωσης27. 
   Αυτή όµως η µαρξιστική ερµηνεία της κοινωνικής αναπαραγωγής κρίθηκε ως 

µηχανιστική και εξαπλουστευµένη28, ενώ θεωρήθηκε ότι «...ειδικότερα η 

Κοινωνιολογία της αναπαραγωγικής λειτουργίας του Σχολείου, δεν µπορεί πλέον 

να µη λαβαίνει υπόψη αυτές τις λεπτές, διεισδυτικές, περισσότερο ποιοτικού 

χαρακτήρα, αναλύσεις των εσω-σχολικών διεργασιών και διαδικασιών της 

κοινωνικής αναπαραγωγής»29 καθώς ο πολιτιστικός παράγοντας ερµηνεύει µε 

µεγαλύτερη εµβέλεια τους µηχανισµούς γένεσης και διατήρησης των ανισοτήτων 

στο σχολείο παρά ο οικονοµικός. Η «ελεύθερη» κουλτούρα παρουσιάζεται άνισα 

κατανεµηµένη µεταξύ µαθητών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα, ενώ µε βάση την ανισότητα των εισοδηµάτων κρίνονται 

δυσερµήνευτες οι αποκλίσεις που διαπιστώνονται30. Έτσι σε σχέση µε την 

ευκολία αφοµοίωσης της κουλτούρας και της ροπής για την απόκτησή της31 τα 

                                                           
25 Βλ. ό.π., σ. 158. 
26 Βλ. APPLE M., Εκπαίδευση και Εξουσία, Θεσ/νίκη, εκδ. Παρατηρητής, 1993, σ.33. 
27 Βλ. BOWLES S., GINTIS H., Schooling in capitalist America  educational reform and the contradictions of economic life, London, 
Routledge and Kegan Paul, 1976, σ. 125-6. 

28 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Σχολείο. Θεωρία και εµπειρία, Αθήνα, εκδ. 
 Αρµός, 1995, σ. 207. 

 
29 Βλ. ό.π., σ. 211. 
30 Βλ. BOURDIEU P., PASSERON J.C., (Παναγιωτόπουλος Ν., Βιδάλη Μ., µτφ), Οι κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, 
Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου Μ.Καρδαµίτσα, 1993, σ. 59. 
31 «Ο τρόπος αντίληψης, προσοικείωσης και έκφρασης του «πολιτιστικού κεφαλαίου» είναι το habitus, βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., ό.π., σ. 
213. 
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παιδιά που προέρχονται από αγροτικές και εργατικές τάξεις µειονεκτούν32, γιατί 

το σχολείο φαίνεται να αποδέχεται το «πολιτιστικό κεφάλαιο» των κοινωνικά 

ευνοηµένων, το οποίο αν και αποτελεί οικογενειακό κληροδότηµα, που αφορά τις 

περισσότερο εκτιµώµενες κοινωνικά γνώσεις, ευαισθησίες, τρόπους πράξης και 

έκφρασης, εµφανίζεται τελικά ως «φυσικό προϊόν» των εγγενών προσωπικών 

ικανοτήτων του ατόµου σύµφωνα µε τους Bourdieu και Passeron. 

«Το σχολείο ως παιδαγωγική πράξη εγχάραξης ενός πολιτιστικού αυθαιρέτου 

(habitus) τείνει να επιβάλει στα µέλη των κυριαρχούµενων οµάδων ή τάξεων την 

αποδοχή της νοµιµότητας του κυρίαρχου πολιτιστικού αυθαίρετου και 

ταυτόχρονα, µέσω της εγχάραξης ή της απόρριψης, την αναγνώριση της µη 

νοµιµότητας του δικού τους πολιτιστικού αυθαιρέτου (habitus)»33.  

   Οι συγγραφείς των «Κληρονόµων» υποστηρίζουν ότι οι µαθητές ανάλογα µε 

την κοινωνική τους προέλευση αποκτούν συγκεκριµένες στάσεις και 

συµπεριφορές απέναντι στη γνώση και το σχολείο. Έτσι, οι µαθητές των 

ανώτερων κοινωνικά στρωµάτων, λόγω της µακρόχρονης επαφής τους µε τα 

καλλιτεχνικά και πνευµατικά έργα, κατέχουν µια ιδιαίτερη µορφωτική 

προικοδότηση, και γι’ αυτό αντιµετωπίζουν τη µάθηση µε άνεση και ευκολία, ενώ 

οι πανεπιστηµιακές σπουδές, συνήθως σε µεγάλες σχολές, αποτελούν γι’ αυτούς 

το φυσικό πέρας της σχολικής τους θητείας, που νοµιµοποιούν την κυριαρχία 

τους µέσα από το χρίσµα της γνωστικής και νοητικής ανωτερότητας34.  

Αντίθετα, τα παιδιά των κατώτερων στρωµάτων παρουσιάζονται ανεξοικείωτα µε 

τα µορφωτικά αγαθά και έτσι προσεγγίζουν τη µάθηση «καταναγκαστικά» και 

χρησιµοθηρικά ως µέσο κοινωνικής κινητικότητας. Η έµµεση αποδοχή της 

κυρίαρχης κουλτούρας από το σχολείο οδηγεί στην άσκηση «συµβολικής βίας» 

και στη νοµιµοποίηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανισότητας35. 

   Σε συσχετισµό µε τις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες και ιδιοµορφίες, οι 

φοιτητές παρουσιάζονται κυρίως ως κληρονόµοι µιας σφοδρής επιθυµίας για 

απόκτηση πανεπιστηµιακού διπλώµατος παρά ως κληρονόµοι ενός πολιτιστικού 

                                                           
32 Βλ. ό.π., σ. 66. 
33 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Εισαγωγικές επισηµάνσεις πάνω στη θεωρία του P. Bourdieu, στο Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της 
Παιδείας, 10 ανακοινώσεις, Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα-∆ελφίνι, 1995, σ. 82. 
33 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ 
34 Βλ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Ο εκδηµοκρατισµός της εκπαίδευσης και η αξιοκρατία ενισχύουν την αναπαραγωγή της κοινωνικής 
εξουσίας, στο Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας, 10 ανακοινώσεις, Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα-∆ελφίνι, 1995, σ. 133. 
35 Βλ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Κοινωνιολογία..., ό.π., σ. 167. 
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κεφαλαίου, έτσι όπως το εννοεί ο Bourdieu36. Παρόλα αυτά και στην Ελλάδα οι 

πολιτισµικοί παράγοντες, που συνδέονται µε την οικογένεια37, αποδεικνύονται 

καθοριστικοί για την περαιτέρω µόρφωση των νεαρών µελών της38.  

 

      
 

2.3 Ο φαύλος κύκλος αναπαραγωγής  των ανισοτήτων και η συνεξάρτησή 
του  µε τα ιδιωτικά µαθήµατα 

 

   Απ’ όσα προηγήθηκαν γίνεται φανερή η προσαρµοστική ευελιξία του 

εκπαιδευτικού θεσµού σε σχέση µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή η  

οργανική σύνδεση του σχολείου µε το όλο κοινωνικο-πολιτικό και πολιτιστικό 

σύστηµα οδηγεί στη διαπίστωση ότι η εκπαιδευτική ανισότητα αποτελεί 

παράγωγο της ευρύτερης κοινωνικής ανισότητας39. 

Το πολυεπίπεδο πλαίσιο αλληλουχίας των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και ο 

αποκλεισµός της στεγανοποίησής τους από τις άλλες µορφές ανισοτήτων 

οδηγούν τελικά σε ένα «φαύλο κύκλο κοινωνικής αναπαραγωγής»40. 

   Έτσι ο αδιόρατος τρόπος εγχάραξης της καλλιέργειας που κατακτιέται στον 

οικογενειακό κύκλο, δηλαδή η αναπαραγωγή των αξιών, οι οποίες διαφέρουν 

ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση, και η εµφύτευσή τους στις ατοµικές 

συνειδήσεις παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκκόλαψη και ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. Συνήθως παιδιά που προέρχονται από χαµηλό 

κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον δέχονται ελάχιστα ερεθίσµατα για ανάπτυξη 

κινήτρων επιτυχίας και ανόδου41. Αυτή η εξελικτική καθυστέρηση 

µετασχηµατίζεται µέσα από τις σχολικές διαδικασίες σε µορφωτική αποστέρηση, 

εφόσον οι διαφοροποιήσεις στην εκπαιδευτική απόδοση εξαρτώνται από την 

ταυτοσηµία µεταξύ του κοινωνικού κώδικα που φέρουν οι µαθητές από την 

                                                           
36 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ Ι., Η Κοινωνιολογία της παιδείας του Pierre Bourdieu, στο Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της 
Παιδείας, 10 ανακοινώσεις, Αθήνα, εκδ. Καρδαµίτσα-∆ελφίνι, 1995, σ. 69. 
37 Βλ. ΤΖΑΝΗ Μ., Σχολική επιτυχία. Ζήτηµα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, σ. 93. 
38 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ Ι.,  ό.π. 
39 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 185. 
40 Βλ. ό.π. σ. 195 και ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1989, σ. 162 και 
Πυργιωτάκη Ι., Οικογενειακή κοινωνικοποίηση και ανισοκατανοµή ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας. Μια αγνοηµένη 
πραγµατικότητα στην ιστορία των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας, στο ΚΑΖΑΜΙΑ Α., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ. (επιµ.), Οι 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα : Προσπάθειες, αδιέξοδα, προοπτικές, Ρέθυµνο, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1986, σ. 180. 
41 Βλ. ό.π. 
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οικογένεια και του θεσµοθετηµένου κώδικα του εκπαιδευτικού συστήµατος42, ο 

οποίος συµπλέει κυρίως µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες των παιδιών των 

ανώτερων κοινωνικά στρωµάτων. Η µορφωτική αποστέρηση των µη κοινωνικά 

ευνοηµένων παιδιών δηµιουργεί περιορισµένες δυνατότητες πρόσβασης στις 

κορυφές της επαγγελµατικής ιεραρχίας και άρα αποκλεισµό ταξικών 

µεταπηδήσεων µε αποτέλεσµα να καθηλώνονται στο ίδιο κοινωνικό στρώµα 

προέλευσης µέσα στο ευρύ φάσµα της πυραµοειδούς κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης43.        

   Οι διαφοροποιητικές παράµετροι του γεωγραφικού χώρου, της οικονοµικής 

ευχέρειας, του µορφωτικού επιπέδου και του κοινωνικο-επαγγελµατικού 

προσδιορισµού σε σχέση µε την παρακολούθηση ιδιωτικών µαθηµάτων 

αποτελούν αυτόδηλη αποτύπωση των ανισοτήτων αποδεικνύοντας ότι στις 

εκπαιδευτικές ανισότητες λανθάνουν κοινωνικές προεπιλογές που συντελέστηκαν 

στον κοινωνικό στίβο. 

   Παρακάτω επιχειρείται, µέσα στα ελληνικά πλαίσια, η παρουσίαση της 

οικονοµικο-κοινωνικής και πολιτιστικο-µορφωτικής διάστασης των ανισοτήτων, 

καθώς διαπιστώνεται η µεταξύ τους επενέργεια και αλληλεξάρτηση για την 

ολοκλήρωση της επισήµανσης των ανισωτικών διεργασιών44.  

 

 
2.4 Ανισότητες γεωγραφικού χώρου 

 
   Η κατάτµηση των δηµόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επίπεδα και δίκτυα 

παρουσιάζει ποιοτικές παραλλαγές ανάλογα µε τον χώρο (τρόπος στέγασης, 

ωράριο, σχέση µαθητών ανά καθηγητή, εξοπλισµός κ.λ.π.), ενώ η χωροθέτηση 

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών συνδέεται άµεσα µε την έννοια της φυσικής 

προσιτότητας, καθώς όσο ανώτερη είναι η εκπαιδευτική βαθµίδα τόσο αραιότερο 

εµφανίζεται το σχολικό δίκτυο45. Γενικά, παρουσιάζεται το φαινόµενο της 

«αργόρυθµης επέκτασης του σχολικού δικτύου, από άποψη ποσοτική και 
                                                           
42 Βλ. ΚΑΠΠΗ Χ., Κοινωνικές παράµετροι και οικογενειακό περιβάλλον : µια ψυχολογική προσέγγιση, στο Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, 1990, 78, σ. 91-110. 
43 Χρειάζεται να επισηµανθεί εδώ ότι «οι φάσεις αυτές είναι αλληλοδιαπλεκόµενες  και δεν έχουν σαφή διαχωριστικά όρια µεταξύ 
τους», βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Εισαγωγή..., ό.π., σ. 186. Επίσης, η µονογραµµική αυτή εξέλιξη σκιαγραφεί τις γενικές τάσεις, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι ακολουθείται αναγκαστικά από όλα τα παιδιά,  Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση...ό.π. 
44 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Εισαγωγή..., ό.π., σ. 186. 
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ποιοτική, έξω από την πόλη»46. Έτσι, «δίπλα σε µια Ελλάδα αστική, 

υπερεκπαιδευµένη…υπάρχει µια άλλη αγροτική και αγράµµατη µε τάσεις προς 

την προλεταριοποίηση»47. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διακοπή της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης οδηγούνται κυρίως παιδιά που ζουν σε ορεινές 

περιοχές, έχουν τελειώσει ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία, «δεν είχαν γυµνάσιο στο 

χωριό τους, δεν είχαν καµιά βοήθεια στα µαθήµατα από άνθρωπο του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος, δεν πήγαιναν στο φροντιστήριο και ήταν 

αναγκασµένα να εργάζονται µέσα και έξω από το σπίτι βοηθώντας τους γονείς 

τους στις διάφορες εργασίες τους για να συνεισφέρουν έτσι στην οικογενειακή 

οικονοµία»48. «Αποτελεί ωστόσο κοινό µυστικό το γεγονός ότι η σχολική επιτυχία 

στη διάρκεια της σχολικής ζωής ταυτίζεται σχεδόν µε την προσφορά εξωσχολικής 

υποστήριξης στο µαθητή. Χωρίς µεγάλη δυσκολία αντιλαµβάνεται καθένας ότι σ’ 

αυτές τις περιοχές ο εξοστρακισµός των παιδιών είναι κάτι παραπάνω από 

βέβαιος. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων είναι χαµηλό και εκτός αυτού δεν 

υπάρχει συµπληρωµατική, αντισταθµιστική στην ελλιπή δηµόσια εκπαίδευση, 

στήριξη των µαθητών µε την παρακολούθηση κάποιου φροντιστηρίου»49. Αν 

όµως η ερµηνευτική αναζήτηση των εκπαιδευτικών αυτών διαφορών περιοριστεί 

µόνο στο χώρο των οικολογικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών καταλήγει ελλιπής 

και µονοσήµαντη, γιατί η γεωγραφικά άνιση κατανοµή των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών αποτελεί προβολή πολλών µεταβλητών και αποτύπωσή τους στο 

χώρο. Ο παράγοντας «περιοχή σχολείου» και ο τρόπος επίδρασής του στη 

σχολική επίδοση αποτελεί πολυσύνθετη έκφραση της ιστορικής εξέλιξης, της 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης, των οικονοµικών δραστηριοτήτων, των 

δηµογραφικών παραγόντων των εκάστοτε περιοχών, αλλά και του τρόπου 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα στο χρόνο50. Έτσι, η 

γεωγραφική περιθωριοποίηση παραπέµπει στην παρουσία κοινωνικο-

πολιτιστικών διαφορών, που άµεσα επηρεάζουν και τις σχολικές συνθήκες, 

καθώς το περιβάλλον της µεγαλούπολης µε την ευρύτητα των επιλογών που 
                                                                                                                                                                                                                       
45 Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Η γεωγραφία των εκπαιδευτικών διαφοροποιήσεων. Η Μέση επαγγελµατική εκπαίδευση στη 
µεταπολεµική Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1993, σ. 99. 
46 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ.34. 
47 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., ό.π., σ. 33. 

48 Βλ. ΒΟΥΙ∆ΑΣΚΗ Β.Κ., ∆ικαίωµα ή υποχρέωση η εννιάχρονη σχολική εκπαίδευση; Η περίπτωση της 
µαθητικής διαρροής στα γυµνάσια του νοµού Ρεθύµνης, Αθήνα, εκδ. Gutenberg,1996, σ. 180. 

 
49 Βλ. ΒΟΥΙ∆ΑΣΚΗ Β.Κ., ό.π., σ. 209. 
50 Βλ. ΗΛΙΟΥ Μ., Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική, Αθήνα, εκδ. Πορεία, 1984, σ. 18. 
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προσφέρει, δηµιουργεί πολλαπλές ευκαιρίες και δυνατότητες µορφωτικής 

εξέλιξης και πολιτιστικής ανάπτυξης, σε αντίθεση µε τις αγροτικές περιοχές που 

οι κοινωνικές εµπειρίες είναι περιορισµένες51, ο βαθµός κοινωνικοποίησης της 

εργασίας είναι χαµηλός52 λόγω της οικογενειακής του βάσης και τα πολιστιστικά  

ερεθίσµατα περιορισµένα. Εκτός από τη συρρίκνωση των εκπαιδευτικών 

δαπανών, λόγω της απουσίας σχολικών εγκαταστάσεων ή άλλων 

εκπαιδευτηρίων στις αγροτικές περιοχές, αυτή η ανεπάρκεια των πολιτιστικών 

αγαθών που προσφέρονται στο χωριό περιορίζει τις δυνατότητες των αγροτών 

για ανάγνωση βιβλίων και εξασθενίζει ακόµη τα ελατήρια και τη διάθεσή τους για 

µορφωτικές αναζητήσεις53.  Με αυτό τον τρόπο ερµηνεύεται και η οµοιότητα  των 

χαµηλών εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων µεταξύ των σχολείων που βρίσκονται 

στις αγροτικές περιοχές και στις φτωχικές συνοικίες των αστικών κέντρων54. 

   Όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή προέλευσης των επιτυχόντων στις γενικές 

εξετάσεις, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι τα παιδιά των χωριών και των κωµοπόλεων 

επιτυγχάνουν συνήθως µε τη δεύτερη και την τρίτη προσπάθεια, ενώ αυτά που 

έχουν πατέρα αγρότη στηρίζουν την επιτυχία τους στη µακρόχρονη προετοιµασία 

–δύο ή τρία χρόνια- στο φροντιστήριο55. Αντίθετα, οι φοιτητές που προέρχονται 

από αστικές περιοχές εισάγονται ευκολότερα στο Πανεπιστήµιο µε την πρώτη 

φορά, ενώ στην προσπάθειά τους χρησιµοποιούν, εκτός από τα φροντιστηριακά, 

και ιδιαίτερα µαθήµατα, που είναι και δαπανηρότερα56. 

   Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας57, το 

94,66% των φοιτητών του δείγµατος παρακολούθησε φροντιστηριακά µαθήµατα, 

ενώ τουλάχιστον το 40% από αυτούς παρακολούθησε ιδιαίτερα φροντιστηριακά 

µαθήµατα58 και το 20% περίπου µετακινήθηκε σε άλλη πόλη για την 

παρακολούθηση των φροντιστηριακών µαθηµάτων59. Έτσι, η επιθυµία ή 

αναγκαιότητα για φροντιστηριακά µαθήµατα, ακόµα και σήµερα, µεταφράζεται 

                                                           
51 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ - ∆ΗΜΑΚΗ Ι., ό.π., σ. 80. 
52 Βλ. ΜΙΧΕΛΗ Θ., ό.π. 
53 Βλ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Β., Η καταναλωτική συµπεριφορά  στην ελληνική κοινωνία 1960-1975, Αθήνα, εκδ. Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, 1983, σ. 170. 
54 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1989, σ. 155. 
55 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., Συστήµατα εισαγωγικών εξετάσεων και η επίδρασή τους στη δοµή του φοιτητικού πληθυσµού των 
οικονοµικών σχολών, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 1ο Συνέδριο, Το Παν/µιο στην Ελλάδα σήµερα, οικονοµικές και πολιτικές 
διαστάσεις, Αθήνα, εκδ. Σάκη Καράγιωργα, 1991, σ. 122.  
56 Βλ. ό.π., σ. 123. 
57 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια..., ό.π., σ. 70. 
58 Βλ. ό.π., σ. 71. 
59 Βλ. ό.π., σ. 73. 
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µέσω των γεωγραφικών ανισοτήτων σε απώλεια χρόνου, σε περιορισµένη 

προσφορά  ιδιαίτερων µαθηµάτων, σε παροχή βοήθειας κατώτερου ποιοτικά 

επιπέδου, σε οικονοµική επιβάρυνση λόγω των µετακινήσεων ή και της διαµονής 

στην πλησιέστερη περιοχή που διαθέτει φροντιστήριο, αλλά και σε σηµαντική 

ψυχολογική επιβάρυνση, που υφίστανται αυτοί οι υποψήφιοι, λόγω της 

αποµάκρυνσής τους από το πατρικό σπίτι και του διαµελισµού της οικογένειας. 
      
 

2.5     Ανισότητες οικονοµικής ευχέρειας 
 
   Η εισοδηµατική κατάσταση των γονέων των µαθητών εξακολουθεί να είναι µία 

από τις αντίρροπες δυνάµεις στην εκπαιδευτική ισότητα. Το οικονοµικό επίπεδο 

των γονέων αφορά τόσο τις διαθέσεις τους για σπουδές όσο και τα υλικά µέσα 

που χρειάζονται για την πραγµατοποίηση αυτών των σπουδών60. Ειδικά, οι 

διαθέσεις και οι προσδοκίες των ελλήνων γονέων, ακόµα και αυτών που έχουν τη 

χαµηλότερη διαβάθµιση στην οικονοµική ιεραρχία, είναι γνωστές και 

αποδεικνύονται στην πράξη µε ανιούσα κινητικότητα και υψηλή πρόσβαση στην 

ανώτατη παιδεία61 συνιστώντας ένα ιδιότυπο φαινόµενο µορφωσιογόνου τάσης62  

αρκετά ενδιαφέρον σε σχέση µε τις διαπιστώσεις των υπόλοιπων δυτικών 

χωρών63. Έτσι, οι µειωµένες εκπαιδευτικές επενδύσεις των φτωχών δεν είναι 

αποτέλεσµα αυτοεπιλογής τους, ούτε οι ίδιοι αυτοαποκλείονται από τις 

εκπαιδευτικές ανταγωνιστικές διαδικασίες, αλλά οι αντικειµενικά αρνητικές 

δυνατότητες αποταµίευσης τούς αποµακρύνουν από την κατεύθυνση απόκτησης 

εκπαιδευτικού κεφαλαίου64. Γι’ αυτό η τυχόν αρνητική στάση των µειονεκτούντων 

οικονοµικά παιδιών απέναντι στο σχολείο συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική 

δυσπραγία τους, καθώς ο άµεσος στόχος τους προσανατολίζεται στην εξεύρεση 

                                                           
60 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων µέσα από τους σχολικούς µηχανισµούς, Αθήνα, εκδ, Γρηγόρη, 1982, σ. 
127. 
61 ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ Π., Παιδεία και Κοινωνικό περιβάλλον, στο Εκπαιδευτική Φωνή, 1985, 40-41, σ. 19. 
62 ΝΑΣΙΑΚΟΥ Μ., Μορφωσιογόνος τάση στην ελληνική ύπαιθρο, στο Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Προβλήµατα ελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. 
Τεκµήριο, 1980. 
63 ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Κοινωνιολογία..., ό.π., σ. 186. 
64 Βλ. ΧΡΥΣΑΚΗ Μ., Οικογενειακές επενδυτικές πρακτικές  των φτωχών και των µη φτωχών και εκπαιδευτικές ανισότητες , στο 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1989, 75, σ. 89-120. 
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αποδοτικής εργασίας και κατά δεύτερο λόγο στη συνέχιση των σπουδών, που γι’ 

αυτά αποτελούν ένα δυσβάστακτο οικονοµικό βάρος65. 

  Αντίθετα, τα παιδιά των ευπορότερων τάξεων συνεχίζουν τις σπουδές τους µε 

κάθε τρόπο, όπως µε ιδιωτικά προσφερόµενη συµπληρωµατική εκπαίδευση, µε 

ιδιωτικά σχολεία, µε σπουδές σε ξένα πανεπιστήµια κλπ66. Όπως αναφέρουν οι 

Λαµπίρη – ∆ηµάκη67 και ο Παπαγεωργίου68 το φροντιστήριο, στην περίοδο των 

ερευνών τους, αποτελούσε σηµαντικά πρόσθετη επιβάρυνση της οικογενειακής 

οικονοµίας, που διαφοροποιούσε έντονα τις οικονοµικές κατηγορίες των 

µαθητών, ενώ σήµερα που το φροντιστήριο ως ενισχυτικό µέσο για την 

πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει γενικευθεί για όλους, 

παρουσιάζεται η τάση οι οικονοµικά ισχυρότεροι να διαφοροποιούνται 

προσφεύγοντας στο ιδιαίτερο µάθηµα, που είναι ασύγκριτα πιο δαπανηρό και 

θεωρείται πιο αποδοτικό γι’ αυτούς που το πληρώνουν69. Η αναφορά αυτή 

δείχνει το µέγεθος της ανισότητας, ειδικά για τους άπορους µαθητές, που οι 

δυσοίωνες οικονοµικές προϋποθέσεις της οικογένειάς τους, δεν τους επιτρέπουν 

να ανταποκριθούν στα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η παροχή ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. Από την άλλη, τα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα δεν 

αποτελούν εξασφαλισµένη οικονοµική επένδυση, αφού σε περίπτωση αποτυχίας 

τα έξοδα επαναλαµβάνονται70. «Η συνειδητή υπερπροσπάθεια των νοικοκυριών 

να καλύψουν τα κοινωνικά τους µειονεκτήµατα επενδύοντας, τις περισσότερες 

φορές, από το υστέρηµά τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό µέλλον των γόνων 

τους µε πληρωµές, που η τυπική δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν 

απαιτεί» αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος71. 

                                                           
65 Βλ. ΜΙΧΕΛΗ Θ., Η ταξικότητα της εκπαίδευσης όπως φαίνεται µέσα από τα αποτελέσµατα των γενικών εξετάσεων 
(πανελλαδικών) : µελέτη στοιχείων του Ν. Φθιώτιδος, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1988, 11, σ. 84-123. 
66 Βλ. ΣΑΚΚΑ ∆.Ν., Οι ανισότητες στις ευκαιρίες για εκπαίδευση και µόρφωση, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1982, 7, σ. 58-62. 
67 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ – ∆ΗΜΑΚΗ Ι.,  Προς µιαν Ελληνική Κοινωνιολογίαν της Παιδείας, Αθήναι, εκδ. Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών 
Ερευνών, 1974, τόµ. Β΄, σ. 203. 
68 Βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ., Έρευνα Αποφοίτων Γυµνασίου, Αθήνα, εκδ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1979, σ.11. 
69 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική. ∆ιαπιστώσεις από την ελληνική εκπαίδευση και προοπτικές , στο 
Τα Εκπαιδευτικά, 1988, 12, σ. 18-28 και ΖΕΡΒΑΚΗ Μ., Η σχολική εργασία, οι µαθητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού 
προγράµµατος και ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων στην Αθήνα, στο Τα Σύγχρονα Θέµατα, 1985, 24, σ. 69-74. 

70 Βλ. ΠΙΝΤΕΡΗ Γ., Οι «αποµέσα» και οι «απέξω» (Το δικαίωµα στη µόρφωση), στο Επιθεώρηση 
Συµβουλευτικής – Προσανατολισµού, 1990, 14-15, σ. 48-54. 

 
71 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα κοινωνικά και τα δευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της 
Παιδαγωγικής σχολής της Φλώρινας, Θεσ/νίκη, εκδ. Κυριακίδη α.ε, 1997, σ. 70. 
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   Εξ’ ορισµού, η καθεαυτή αναγκαστική ύπαρξη φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων καταργεί έµπρακτα τη δωρεάν παιδεία και αποδεικνύει τη θεωρητική 

σαθρότητα αυτού του θεσµού, που θα µπορούσε µε ακριβέστερη διατύπωση να 

µετονοµαστεί σε «εκπαίδευση µε δηµοσία δαπάνη»72. Έτσι, «...εξακολουθούν να 

υφίστανται σηµαντικαί οικονοµικαί ανισότητες µεταξύ των φοιτητών, διότι η 

δωρεάν παιδεία δεν είναι εξ’ ίσου «δωρεάν» δι’ όλους. Αντιθέτως, είναι 

περισσότερο δωρεάν δι’ όσους ... δεν έχουν την ανάγκην του φροντιστηρίου»73, 

το οποίο θεωρείται µία από τις πιο σηµαντικές άµεσες ιδιωτικές δαπάνες74.  

Η παρακολούθηση φροντιστηρίου, λοιπόν, συνδέεται άµεσα µε τον οικονοµικό 

προγραµµατισµό της οικογένειας, γεγονός που έχει να κάνει µε τη δαπάνη ενός 

σηµαντικού τµήµατος του οικογενειακού εισοδήµατος για την καταβολή 

διδάκτρων σε φροντιστηριακούς οργανισµούς και κατ’ οίκον φροντιστές75.     
 
 

2.6 Ανισότητες µορφωτικού επιπέδου 
 
   Το οικογενειακό περιβάλλον εκφράζεται µέσα από ένα πλήθος µορφωτικών 

επιρροών που ξεκινούν από τη γλωσσική αρτιότητα και φτάνουν µέχρι την 

όσµωση, που ανταποκρίνεται  στα παραδεκτά πρότυπα της ευαισθησίας και της 

καλλιέργειας76 που αποδέχεται το επίσηµο σχολικό σύστηµα. Ακόµα και η ίδια η 

αντίληψη της εκπαίδευσης και τα κριτήρια για την επιδίωξή της υπόκεινται σε 

ταξική διαφοροποίηση. Έτσι, οι οικογένειες των αγροτικών και εργατικών οµάδων 

δε φαίνεται να συνειδητοποιούν την αυταξία της εκπαίδευσης, αλλά µέσω αυτής 

αντιστέκονται σε έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής. Αντίθετα, στις ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις η εκπαίδευση λειτουργεί ως µέσο ανάπτυξης των διανοητικών 

δυνάµεων του ανθρώπου και διατήρησης της µορφωτικής παράδοσης της 

οικογένειας77.  

   Αν οι επιτυχόντες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ταξινοµηθούν όχι µε βάση τη 

µεταβλητή «επάγγελµα», αλλά µε βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο κυρίως του 

                                                           
72 Βλ. ΠΛΑΤΗ Ε.Ν., Η «δωρεάν παιδεία», στο Νέα Παιδεία, ,1985, 35, σ. 26-37. 
73 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ _ ∆ΗΜΑΚΗ Ι., Προς ..., ό.π., τόµ. Β΄, σ. 203. 
74 Βλ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ., ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., Κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στο 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1990, 77, σ. 172-197. 
75 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., ό.π., σ. 68-69. 
76 Βλ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Η τεχνική εκπαίδευση και η µυθολογία της, στο Σύγχρονα Θέµατα, 1979, 4, σ. 9-22. 
77 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ – ∆ΗΜΑΚΗ Ι., ό.π., σ. 65. 
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πατέρα, τότε οι ανισότητες διευρύνονται ακόµα περισσότερο αποδεικνύοντας την 

πτωχογόνο δράση του χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, σύµφωνα µε έρευνες 

τόσο προτερόχρονες78 όσο και νεότερες79. Όπως αποδείχθηκε µετά από έρευνα 

των εκπαιδευτικών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πατέρες της 

Ανώτατης και Μέσης Εκπαίδευσης έστελναν στις ανώτατες σχολές διπλάσιο 

αριθµό σπουδαστών από ότι οι πατέρες χαµηλότερων εκπαιδευτικών επιπέδων 

τα έτη 1971, 1981 και 198380. Όµως και το εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας δεν 

πρέπει να θεωρηθεί αµελητέο για την εκπαιδευτική σταδιοδροµία ενός νέου, 

καθώς µπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσµατικός ο ρόλος της από το ρόλο του 

πατέρα, ιδιαίτερα µάλιστα αν είναι απόφοιτη της µέσης εκπαίδευσης και δεν ασκεί 

καµιά επαγγελµατική δραστηριότητα. Σε αυτό το τελευταίο µάλλον οφείλεται και 

το γεγονός ότι περισσότερες πιθανότητες πρόσβασης στις ανώτατες σχολές 

εξασφάλιζαν τα παιδιά που η µητέρα τους ήταν απόφοιτη της µέσης εκπαίδευσης 

και όχι εργαζόµενη πτυχιούχος ανώτατης σχολής, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 

ίδια έρευνα81. 

   Οι µη εργαζόµενες µε µορφωτικά αποθέµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

µητέρες φαίνεται ότι µε τη συνεχή παραµονή τους στο σπίτι και τη στενή 

παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των γόνων τους προσέφεραν ένα  

είδος δια βίου φροντιστηριακού µαθήµατος στα παιδιά τους. Στο σηµείο αυτό θα 

ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ερευνήσει κανείς την ενδεχόµενη ύπαρξη 

αµφίπλευρης συσχέτισης µεταξύ της αύξησης εισόδου των γυναικών στον 

επαγγελµατικό χώρο και της αντίστοιχης αύξησης εισόδου των παιδιών στον 

φροντιστηριακό χώρο. 

   Γενικά, πάντως έχει αποδειχθεί ότι το µορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων 

παίζει σηµαντικό ρόλο όχι τόσο στην παρακολούθηση φροντιστηριακών 

µαθηµάτων, µιας και τα φροντιστήρια φαίνεται πλέον να είναι προσιτά σε όλους, 

όσο στην παρακολούθηση ιδιαίτερων µαθηµάτων82. Αυτή η «εγκεκριµένη» 

αποδοχή της συµβολής των παραεκπαιδευτικών θεσµών από τα ανώτερα 

µορφωτικά στρώµατα δείχνει να παραδειγµατίζει και να νοµιµοποιεί ακόµα 

περισσότερο τη λειτουργία αυτών των θεσµών.  
                                                           
78 Βλ. ό.π., και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ., ό.π.. 
79 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά..., ό.π. 
80 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., Ο εκδηµοκρατισµός της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στο Λόγος και Πράξη, 1990, 40, σ. 115-
125.  
81 Βλ. ό.π. 
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2.7 Ανισότητες κοινωνικο-επαγγελµατικού προσδιορισµού 

 
   Το επιχείρηµα για την ισότητα των ευκαιριών και την αξιοκρατία είναι ευάλωτο, 

γιατί παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει µέσα από τις αλλαγές των συστηµάτων 

επιλογής από το 1964 κ.ε., η επιτυχία εξακολουθεί να είναι συνυφασµένη µε την 

κοινωνική προέλευση83. Η αντιστοίχιση σχολικής αξιολόγησης και κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης επιβεβαιώνει την αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας 

µέσω της σχολικής επιλογής84, αφού επιβεβαιώνεται ερευνητικά ότι το επάγγελµα 

και η εκπαίδευση των γονέων συµµετέχουν στη συγκρότηση της ιεραρχηµένης 

επίδοσης των επιτυχόντων, δηλαδή στην ένταξή τους στις πανεπιστηµιακές ή 

στις ανώτερες σχολές85. Έτσι µέσα από διάφορες έρευνες86 διαπιστώνεται ότι τα 

παιδιά που ο πατέρας τους ασκεί ελεύθερο επάγγελµα πλειοψηφούν σε σχολές 

κύρους, όπως είναι η Ιατρική, η Νοµική, το Πολυτεχνείο, ενώ τα παιδιά των 

αγροτών/εργατών υποεκπροσωπούνται  στις ίδιες σχολές.  

   Ερευνητικά πορίσµατα αναφέρουν ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά 

παρακολούθησης στο φροντιστήριο έχουν οι υποψήφιοι εκείνοι των οποίων οι 

πατέρες εργάζονται κανονικά και ασκούν επαγγέλµατα ανώτερου κοινωνικο-

επαγγελµατικού κύρους και τα µικρότερα ποσοστά εκείνοι των οποίων οι πατέρες 

έχουν µια τυχάρπαστη και ευκαιριακή εργασία ή το επάγγελµά τους είναι 

κοινωνικά υποτιµηµένο87. Ειδικά, τα παιδιά των επιστηµόνων και των υπαλλήλων 

γραφείου παρακολουθούν περισσότερες ώρες φροντιστήριο –και άρα 

πληρώνουν περισσότερο- όσο µεγαλύτεροι είναι οι βαθµοί τους στο απολυτήριο 

του γυµνασίου, ενώ αντίθετα οι υποψήφιοι, που οι γονείς τους εντάσσονται στην 

τελευταία κοινωνικο-οικονοµική οµάδα, δεν προωθούνται µε ανάλογη φοίτηση  

στο φροντιστήριο λόγω της οικονοµικής τους ισχνότητας88. Έτσι, η κοινωνική 

διαφοροποίηση των γονέων οδηγεί σε διαφοροποιηµένη αξιοποίηση της 
                                                                                                                                                                                                                       
82 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., τόµ. Β΄, σ. 112. 

83 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής  
    εκπαίδευσης. Οι εισαγωγικές εξετάσεις. Τόµ. 1, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ. 115.                                     
                                 

 
84 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνική αναπαραγωγή...ό.π., σ. 11. 
85 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Ι., ό.π., σ. 228. 
86 Βλ. ΛΟΥΜΠΟΥ Β., Ο φοιτητικός πληθυσµός στην Ελλάδα και η ταξική προέλευση, στο Επιστηµονική Σκέψη, 1986, 29, σ. 39-49 
και ∆ΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β., Ανισότητες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στο Επιστηµονική Σκέψη, 1986, 26, σ. 51-61. 
87 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 117, 128. 
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φροντιστηριακής εκπαίδευσης, ενώ παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις στις 

ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές οµάδες.       

   Για τους προνοµιούχους µαθητές των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων η 

φροντιστηριακή παρακολούθηση ξεκινά από πολύ νωρίς, έχει µεγάλη διάρκεια 

και σταθερό ρυθµό, ενώ προσφέρεται συνήθως από εξειδικευµένο και 

προσεκτικά επιλεγµένο προσωπικό. Αντίθετα, στα µη κοινωνικά ευνοηµένα 

παιδιά η συµµετοχή στο φροντιστήριο έχει ευκαιριακό χαρακτήρα, είναι συνήθως 

µικρής διάρκειας και αποφασίζεται κυρίως µετά από ενδεχόµενη σχολική 

αποτυχία ή στην εξεταστική περίοδο89. Από την άποψη της εργασιακής 

αυτονοµίας ή εξάρτησης από το δηµόσιο ή ιδιωτική επιχείρηση διαπιστώνεται σε 

γενικές γραµµές ότι τη µεγαλύτερη συχνότητα στην παρακολούθηση του 

φροντιστηρίου εµφανίζουν οι υποψήφιοι που οι γονείς τους εργάζονται στο 

δηµόσιο, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που παρακολουθούν 

ιδιαίτερα µαθήµατα, έχουν πατέρα εργοδότη ή ελεύθερο επαγγελµατία90. 

   Σύµφωνα µε στοιχεία της «Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών», οι 

δαπάνες για εκπαίδευση, στα πλαίσια της οικογενειακής κατανάλωσης, 

παρουσιάζουν αυξητική τάση το 1993-94 σε σχέση µε το 1987-88. Η ανοδική 

αυτή τάση είναι µεγαλύτερη στα νοικοκυριά των εργοδοτών (από 8,7% σε 10,0%) 

σε σχέση µε αυτήν των νοικοκυριών των αυτοαπασχολούµενων (από 6,1% σε 

6,5%) και των µισθωτών (από 7,6% σε 8,2%)91. «Τα νοικοκυριά των εργοδοτών 

διαθέτοντας το 14% από τις συνολικές τους εκπαιδευτικές δαπάνες για σχολεία 

κάθε βαθµίδας, φαίνεται ότι αποδίδουν µια ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολική και 

κοινωνικοποιητική σηµασία του σχολείου. Αυτό µαζί µε το 6% για ιδιαίτερα 

µαθήµατα συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η προσδοκία αναπαραγωγής 

(διατήρησης) των κοινωνικών θέσεων «προγραµµατίζεται» και υλοποιείται µέσα 

από ένα καλύτερο σχολείο, από ένα, γενικά, διαφορετικό σχολικό περιβάλλον 

που πριµοδοτεί και επιβεβαιώνει σχέσεις µε πρόσωπα της ίδιας αν όχι και 

ανώτερης τάξης»92. Επιπλέον, τα ποσοστά των δαπανών για φροντιστήρια όλων 

των βαθµίδων για τους αυτοαπασχολούµενους και τους µισθωτούς (8% και 6% 

                                                                                                                                                                                                                       
88 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π., τόµ. Α΄, σ. 259 και τόµ. Β΄, σ. 29. 
89 Βλ. ΧΑΡΑΜΗ Π., Ανάµεσα στο σχολείο και στο φροντιστήριο, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο : Μηχανισµοί και όροι επιλογής για 
την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1995, σ. 43-55.  
 
90 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 123 και ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 82.  
91 Βλ. ΚΟΥΦΑΚΗ – ΠΡΕΠΗ Ε., Οικογένεια, Παιδί και Εκπαιδευτικές αξίες, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1997, 96-97, σ. 119-129.  
92 Βλ. ό.π., σ. 127. 
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αντίστοιχα) σκιαγραφούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους προτύπων και 

την πίστη τους στην ανελικτική σηµασία των εκπαιδευτικών προσόντων93.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93 Βλ. ό.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

3.1 Εισαγωγικά 

 

   Μέσα από την ιστορική επισκόπηση των κυριότερων εκπαιδευτικών 

µεταρρυθµίσεων του προηγούµενου αιώνα διερευνάται η διαπλοκή, που φαίνεται 

να ελλοχεύει, µεταξύ των εξεταστικών συστηµάτων και του φροντιστηριακού 

µηχανισµού σύµφωνα µε έρευνες που έχουν προηγηθεί94, καθώς «η 

σηµαντικότερη κοινωνικά και οικονοµικά έκφανση των εξετάσεων, µε την οποία 

αυτόµατα συνδέονται περισσότερο το δευτεροβάθµιο σχολείο αλλά και το 

Πανεπιστήµιο, είναι τα παντός είδους φροντιστήρια»95. Οι εξετάσεις σχετίζονται 

άµεσα µε τις έννοιες της επίδοσης και της αξιολόγησής της, σύνδεση η οποία έχει 

τις ιστορικές ρίζες της στο 18ο και 19ο αιώνα, όταν τα  ανερχόµενα αστικά 

στρώµατα πρόβαλαν την επίδοση, δηλ. το παραγόµενο έργο ως αρχή 

διεκδίκησης των κοινωνικών θέσεων έναντι του κληρονοµικού δικαιώµατος που 

υποστήριζαν οι ευγενείς96. Έτσι γενικά µέσα από τις εξετάσεις καλλιεργείται µια 

“συνείδηση επίδοσης”, η οποία τελικά παραπέµπει στην υιοθέτηση 

ανταγωνιστικών στρατηγικών. 

   Οι εξετάσεις παρουσιάζονται ως ρυθµιστικός µηχανισµός του επιλεκτικού 

ρόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος. Γενικά, η εµµονή σε εξεταστικές πρακτικές 

και διαδικασίες θεωρείται ότι ενισχύει την ιεράρχηση του κοινωνικο-οικονοµικού 

συστήµατος παραγωγής και τη συµφιλίωση του ατόµου µε αυτό ως κάτι το 

φυσικό97. Η άµεση διασύνδεση σχολείου-κοινωνίας αποκαλύπτεται στην 

                                                           
94 Βλ. 1.2 Επισκόπηση του επιστηµονικού πεδίου, σ. 10-12. 
95 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Οι εξετάσεις, η εκπαιδευτική πολιτική και το κοινωνικό πλαίσιο στο 
Επιστηµονικό Συµπόσιο : Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1995, σ. 118-119.  
96 Βλ. PRAHL H.W., Η λειτουργική σηµασία των εξετάσεων στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πράξη στο Χιωτάκης Σ. (επιµ.), 
Η αµφισβήτηση των εξετάσεων και των βαθµών στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1993, σ. 15.   

97 BOWLES S., GINTIS H., Schooling in capitalistic America. Educational reform and the contradictions 
of economic life, New York, Basic Books, 1976. 
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επιλεκτική λειτουργία του πρώτου98  καθώς το σύστηµα της αξιολόγησης και των 

εξετάσεων των µαθητών έχει αντιστοιχία στις σηµερινές κοινωνίες µε την αξία της 

ατοµικής ικανότητας και επιτυχίας, η οποία απέκτησε πρωταρχική κοινωνική 

σηµασία µε τη δηµιουργία των αστικών βιοµηχανικών κοινωνιών99. «∆εν υπάρχει 

δηµόσια αµφισβήτηση αυτού που ονοµάστηκε «το πρότυπο του τεχνολογικού 

λειτουργισµού», του ότι δηλαδή η αξιολόγηση παραµένει το κυρίαρχο κριτήριο 

στην κατανοµή των εκπαιδευτικών θέσεων και, κατ’ επέκταση, των 

επαγγελµατικών ευκαιριών100. 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές του τρόπου επιλογής 

των υποψηφίων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η υποτιθέµενη ουσία του 

θεσµού της επιλογής, δηλαδή η αξιολόγηση, δεν αλλάζει, γιατί πρόκειται κυρίως 

για τεχνικές αλλαγές που αναφέρονται στον τρόπο οργάνωσης της διαδικασίας 

και του µηχανισµού101 . 

   Μπορεί όµως να ειπωθεί ότι οι εξετάσεις δεν εµφανίζονται περιορισµένα  σαν 

ένα µεµονωµένο περιστατικό µέσα στα πλαίσια του σχολικού κατεστηµένου, αλλά 

αποτελούν τη βασική οργανωτική οντότητα του σχολείου, αφού αποκτούν 

κατευθυντήρια δράση στην κωδικοποίηση της γνώσης µέσα από τη διαίρεση του 

περιεχοµένου των µαθηµάτων, στην ακολουθία κάλυψης της ύλης, στον 

καθορισµό των διδακτικών µέσων, αλλά και στη δυνατότητα πρόσβασης των 

µαθητών από τη µια τάξη στην άλλη ή από τη µια εκπαιδευτική  βαθµίδα στην 

άλλη102. Όµως «έχει αποκτήσει δυσανάλογη βαρύτητα η διαδικασία µετάβασης 

από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο και η επιλογή που συνδυάζεται µε αυτή»103 και 

αυτό συµβαίνει γιατί «... όταν η τυπικά καθορισµένη εκπαίδευση χαίρει γενικά 

µεγάλης αναγνώρισης αποκτούν τα εκπαιδευτικά διπλώµατα µια ιδιαίτερη 

αντιπροσωπευτική αξία στα πλαίσια του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας»104.     

                                                           
98 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική. ∆ιαπιστώσεις από την ελληνική εκπαίδευση και προοπτικές για 
το µέλλον, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1988, 12, σ.18-28. 
99 Βλ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ., Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού σχολικού συστήµατος και η παιδαγωγική – 
εκπαιδευτική διαδικασία, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1987, 7,σ.149-194. 
100 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι εισαγωγικές 
εξετάσεις, τόµ. 1, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ.79. 
101 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π., σ. 43. 
102 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., Αξιολόγηση-Εξετάσεις κατά τη µετάβαση από τη ∆ευτεροβάθµια  στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση : Το 
σύστηµα επιλογής των υποψηφίων για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ στην Ελλάδα. Προβλήµατα και προτεινόµενες λύσεις στο Χιωτάκης Σ. 
(επιµ.), Η αµφισβήτηση των εξετάσεων και των βαθµών στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1993, σ.333-344. 
103 Βλ. ΜΑΝΙΑΤΗ Γ.Μ., Το πρόβληµα της επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η 
µετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, σ.5. 
104 Βλ. PRAHL H.W., ό.π., σ. 25. 
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   Κυρίως το πλέγµα των εξετάσεων µέτρησης-αξιολόγησης για τη διαφύλαξη του 

κοινωνικού κύρους των παρεχόµενων τίτλων σπουδών θεωρείται ότι αποτελεί 

τον κύριο «τόπο» συνάντησης του σχολείου µε την αγορά εργασίας105. Αυτή η 

σηµαντικότητα των εξετάσεων ως κορυφαίου γεγονότος στην εκπαιδευτική 

πορεία των µαθητών έγκειται στη διαχωριστική τάφρο που τίθεται ανάµεσα στη 

µαζικότητα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στην επιλεκτικότητα της 

τριτοβάθµιας, καθώς και στην κοινωνική πίεση για ατοµική ευηµερία µέσω της 

τελευταίας106. Oι εξεταστικές δοκιµασίες θεωρείται ότι αποτελούν δείκτη 

εκπαιδευτικής και άρα κοινωνικής κινητικότητας, καθώς µέσα από αυτές 

ελέγχεται η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τουλάχιστον σε θεσµικό 

επίπεδο σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της αγοράς εργασίας.  

   Ταυτόχρονα συνεξετάζεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, παράλληλα µε την 

εκπαιδευτική και η κοινωνική πραγµατικότητα και τα συµφραζόµενά της, καθώς   

«ο συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας των σχολικών µηχανισµών στην Ελλάδα 

αντιστοιχεί στις γενικές δοµές που διέπουν τη δυναµική της νεοελληνικής 

κοινωνίας»107, αφού κάθε εκπαιδευτική πραγµατικότητα, ζυµώνεται µε τις 

ιστορικοκοινωνικές εµπειρίες της εποχής της και είναι απόρροια εµπλοκής 

πολλών κοινωνικών παραµέτρων108. Η ιδιοτυπία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος έγκειται στο ότι οι προσπάθειες για τη συγκρότησή του δεν 

προέκυψαν µέσα από την αναζήτηση σύνδεσής του µε την οικονοµική 

πραγµατικότητα, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά η επιτακτικότητα 

δηµιουργίας του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη υπέρβασης της πνευµατικής 

καθυστέρησης, που επέφερε η τουρκική κατοχή των 400 χρόνων109. Η 

διαφοροποίηση αυτή οδήγησε στην εγχάραξη µιας εκπαιδευτικής ιδεολογίας µε 

κύριο δοµικό γνώρισµα την υπερεκτίµηση της “ανιδιοτελούς” γνώσης και την 

περιφρόνηση της χρησιµοθηρικής. Τα ιδεολογικά ψήγµατα αυτής της 

                                                           
105 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σελ.252-253. 
106 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο πανεπιστήµιο (1955-85), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1997 σ. 43.   
107 Βλ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Ν.Γ., πρόλογος στο Τσουκαλά Κ., Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 
µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1987, σ. 10.  
108Βλ. ΝΟΥΤΣΟΥ Χ., Η ιστορικότητα των γενικών εξετάσεων, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο : Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1995, σ. 108.   
 
109 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α.Γ., ό.π., σ. 22. 
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επαναστατικής και µετεπαναστατικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας κυοφορούνται 

και στη µετέπειτα σχολική πραγµατικότητα110. 

 
 

3.2 ∆ωρεάν και ιδιωτική εκπαίδευση τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα 
και εισαγωγή στο πανεπιστήµιο 

 
   Βασικό χαρακτηριστικό του νεότευκτου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, 

από την απελευθέρωση και έπειτα, αποτελεί η δηµοκρατικότητά του, που 

τεκµηριώνεται µε τρία κυρίως στοιχεία : τη δωρεάν εκπαίδευση, τον υποχρεωτικό 

της χαρακτήρα και το µονοδιάστατο της δοµής της, τουλάχιστον µέχρι το 1929111. 

Είναι αυτόδηλο ότι η µονοδιαστότητα του ελληνικού σχολικού συστήµατος και ο 

δωρεάν χαρακτήρας του θέτουν στο περιθώριο την ιδιωτική και επί πληρωµή 

εκπαίδευση112. 

   Η δωρεάν παιδεία αποτελεί ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα του Έλληνα 

πολίτη, καθώς «όλοι οι Έλληνες  έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις 

βαθµίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια»113. Το δικαίωµα αυτό έχει κοινωνική 

απόχρωση, µε την έννοια ότι αντανακλά τη διανεµητική δράση του κράτους σε 

σχέση µε τα αγαθά που µπορούν να προσφέρουν πνευµατική ανάταση στον 

πολίτη. Το κοινωνικό περιεχόµενο του δικαιώµατος αυτού έχει να κάνει και µε το 

«ότι αναφέρεται στη θετική κατάσταση του ατόµου (status positivus) και γεννά 

αξίωση κρατικής παροχής»114.  

   Βέβαια, µε το διάταγµα της 6/18 Φεβρ. 1834, που αποτελεί και το πρώτο 

κανονιστικό κείµενο για την παιδεία και ορίζει την οργάνωση των δηµοτικών 

σχολείων απαιτούνταν δίδακτρα από τους γονείς των µαθητών, ενώ µε το 

διάταγµα του 1836 για τον κανονισµό των ελληνικών σχολείων και γυµνασίων η 

δωρεάν παιδεία αναγνωρίστηκε στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα, ενώ 

µε το ∆. 31/12/1837 η φοίτηση στο Πανεπιστήµιο δεν προβλέπεται να είναι 

δωρεάν, µε το ∆. 7/3/1838 η καταβολή των διδάκτρων αναστέλλεται. «Κι’ αυτό 

γιατί πολύ λίγοι είναι κείνοι που µπορούν να πληρώσουν δίδακτρα και τέλη, ενώ 
                                                           
110 Βλ. ό.π., σ. 23. 
111  Βλ. ό.π., σ. 25. 
112 Βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), 
Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1987, σ. 503. 
113 Σύνταγµα 1975/1986, άρθρο 16, παράγραφος 4. 
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αντίθετα το Πανεπιστήµιο ενδιαφέρεται να προσελκύσει όσο το δυνατόν 

περισσότερους φοιτητές. Και η αναστολή αυτή µετατρέπεται σε κατάργηση τόσο 

µε τα συντάγµατα του 1844 και του 1864 όσο και µε διάφορους κατά καιρούς 

νόµους, που χορηγούν απαλλαγές από την καταβολή διδάκτρων και τελών (Ν. 

ΒΟΗ/1892, ΒΦΙΖ/1897, ΒΞΣΤ/1899 κ.ά.). . Οι φοιτητές δεν πληρώνουν παρά 10 

δρ. για το πτυχίο τους.»115  

      Παρόλα αυτά είναι η αξιοσήµαντο ότι η ελευθερία της ιδιωτικής εκπαίδευσης 

εµφανίστηκε και αναγνωρίστηκε όχι µόνο από τα πρώτα χρόνια δηµιουργίας του 

ελληνικού κράτους116, αλλά ήδη από τα χρόνια που σχεδιαζόταν η 

απελευθέρωσή του117. Το δικαίωµα της ιδιωτικής εκπαίδευσης απέκτησε 

ουσιαστική και επίσηµη αναγνώριση µε το άρθρο 11 του Συντάγµατος του 1844, 

το οποίο αναγνώριζε απεριόριστη ελευθερία στην άσκηση του δικαιώµατος αυτού 

για τη σύσταση εκπαιδευτικών κατατηµάτων118. 

   Ιδιαίτερα στη δεκαετία 1860-1870 αυξάνει ο ρυθµός ίδρυσης ιδιωτικών 

σχολείων τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη µέση εκπαίδευση119. «Τα ιδιωτικά 

σχολεία έχουν δηµιουργήσει ένα «παράλληλο εκπαιδευτικό σύστηµα» µε το 

κρατικό και µάλιστα διατηρούν µια σχετική ανεξαρτησία ως προς το είδος των 

σπουδών τις οποίες παρέχουν»120, ενώ είναι αναµφισβήτητος ο κερδοσκοπικός 

τους χαρακτήρας, που θεµελίωσε πρώιµα στην ελληνική συνείδηση την «εµπορία 

των γραµµάτων», καθώς και στις δηλώσεις της εποχής επισηµαίνεται ότι τα 

σχολεία αυτά απευθύνονται στα προνοµιούχα κοινωνικά  στρώµατα121. 

   Είναι γνωστό ότι µε την καθιέρωση των πρώτων ελληνικών ανώτατων σχολών 

του Πανεπιστηµίου της Αθήνας δεν ήταν απαραίτητη καµιά εξεταστική δοκιµασία. 

Σύµφωνα µε το Β.∆. «Περί προσωρινού κανονισµού του εν Αθήναις 

συστηθησόµενου Πανεπιστηµίου», που δηµοσιεύτηκε το 1837 στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, προϋπόθεση για την εγγραφή στα Ανώτατα Ιδρύµατα οριζόταν η 

                                                                                                                                                                                                                       
114 Βλ. ό.π., σ. 57. 
115 Βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., Χρονικό – Ιστορία της Ανωτάτης µας εκπαιδεύσεως, Αθήνα, εκδ. Pierce College, 1970, σ. 87. 
116 Βλ άρθρο 63 του διατάγµατος του 1834. 
117 Σύνταγµα Τροιζήνας του 1827, άρθρο 20 : «οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα να συσταίνωσι καταστήµατα παντός είδους, παιδείας, 
φιλανθρωπίας, βιοµηχανίας, τεχνών και να εκλέγωσι διδασκάλους δια την εκπαίδευσίν των». 
 
118 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Α., Νοµικό πλαίσιο και Θεσµοί της Εκπαίδευσης, Αθήνα 1994, σελ. 57. 
119 Ειδικά η εκπαίδευση των κοριτσιών είχε αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος, βλ. ΑΝ∆ΡΕΟΥΑ., Θέµατα Ιστορίας της 
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσ/νίκη, Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσ/νίκης, 1993, σ. 144. 
120 Βλ. ό.π. 
121 Βλ. ό.π., σ. 146. 
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κατοχή απολυτηρίου δηµόσιου Γυµνασίου122. Μάλιστα ήταν τόσο µικρός ο αριθµός 

των φοιτητών στην αρχή σύστασης του πανεπιστηµίου, ώστε προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η επάρκεια του φοιτητικού ακροατηρίου, δηµιουργήθηκε ο θεσµός 

των τακτικών ακροατών123. 

   Όµως, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη της 

δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία ευνοήθηκε από τις 

αυξανόµενες ανάγκες του κράτους σε µορφωµένο εργατικό δυναµικό λόγω της 

υπέρµετρης διόγκωσης του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας124. Η κατάσταση 
αυτή υποβοηθήθηκε από τη δυνατότητα ακώλυτης εγγραφής σε έναν επόµενο 

κύκλο µετά τον τυπικό τερµατισµό των σπουδών ενός προηγούµενου κύκλου. 

Το ίδιο το κράτος αφιερώνει ένα σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού του για 

την εθνική εκπαίδευση µε αποτέλεσµα η διαδικασία πρόσβασης του πληθυσµού 

στους σχολικούς µηχανισµούς να είναι ταχεία και µαζική125. Έτσι, το 19ο αιώνα το 

ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

παρουσιάζεται να είναι συχνά πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες της ∆. 

Ευρώπης126. Η υπερεκπαίδευση στο δευτεροβάθµιο επίπεδο, που συνδέεται 

κυρίως µε τον ανδρικό πληθυσµό, σχετίζεται στενά µε την αγροτική έξοδο και 

συµβολικά µε τη δυνατότητα απελευθέρωσης από τη χειρωνακτική εργασία127. 

   Ο θεωρητικός προσανατολισµός της ελληνικής εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε 

την αποκοπή από την παραγωγική διαδικασία αποτέλεσε ενισχυτικό παράγοντα 

αποστροφής των νέων απέναντι στην τεχνική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 

οδήγησε στη συστηµατική διοχέτευση σηµαντικού µέρους των συλλογικών 

οικογενειακών πόρων προς την κατεύθυνση ανελικτικών στόχων128.  Όµως «η 

Ελλάδα του 19ου αιώνα δεν είναι «υπερεκπαιδευµένη» µόνο στο επίπεδο της 

δευτεροβάθµιας παιδείας. Το φαινόµενο το συναντάµε, και µάλιστα µε τρόπο 

                                                           
122 Βλ. Β.∆. «Περί προσωρινού κανονισµού του εν Αθήναις συστηθησοµένου Πανεπιστηµίου, Εφηµερίς  της Κυβερνήσεως αριθ.12, 
14/26 Απριλίου 1837, άρθρο 11 σελ. 18. 
123 Βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., ό.π., σ.43. Μάλιστα αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι άλλων σχολείων, πλην των δηµόσιων, ή εκείνοι που 
είχαν διδαχθεί «κατ’ οίκον» έπρεπε να υποστούν επιτυχή εξέταση σε ένα από τα δηµόσια γυµνάσια που ορίζονταν από τη 
Γραµµατεία Εκπαίδευσης. 
124 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ-ΒΟΥΛΙΟΥΡΗ ∆., Οι διαδικασίες µετάβασης από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση : η διαχρονική τους εξέλιξη και τα προβλήµατά τους, στο ΚΑΖΑΜΙΑ Α., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., (επιµ.), Ελληνική 
εκπαίδευση : προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, 1995, σ. 267. 
125 Βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., ό.π., σ. 399. 
126 Βλ. ό.π., σ. 401.  
127 Βλ. ό.π., σ. 426. 
128 Βλ. ΧΡΥΣΑΚΗ Μ., Οικογενειακές επενδυτικές πρακτικές των φτωχών και εκπαιδευτικές ανισότητες, στο Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, 1989, 75, σ. 89-120. 
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πολύ πιο θεαµατικό, στο πανεπιστηµιακό επίπεδο»129, καθώς οι οικογενειακές 

στρατηγικές συνοψίζονται στην προώθηση της ατοµικής ανέλιξης και στην 

ατοµική οικογενειακή εξασφάλιση και εκφράζονται µε εκπαιδευτικές επενδύσεις 

µέσα από την υπερζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση και την ανάληψη των 

ατοµικών εξόδων των νέων για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα130. Αυτός ο 

µονοδιάστατος και κατακόρυφος προσανατολισµός, που παρουσίασε από την 

αρχή η δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και οδηγούσε τους 

µαθητές στη µετάβαση από τη µια σχολική βαθµίδα στην άλλη µε τελικό σκοπό 

την είσοδό τους στο πανεπιστήµιο131 διευκόλυνε την καθιέρωση του 

φροντιστηρίου132. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ήδη από τα 1856 παρουσιάζονται 

τα πρώτα συµπτώµατα της ανάγκης για επιλεκτικότητα µέσα από τη χρήση και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων, σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται στο ∆ιάταγµα της 

18ης Αυγούστου 1856 «περί  προγυµνάσεως µαθητών και διδασκαλίας εν 

ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις παρά καθηγητών και διδασκάλων»133. Έτσι 

«απαγορεύεται πάντως εις τους γυµνασιακούς καθηγητάς και παρ’ ελληνικοίς 

σχολείοις διδασκάλους να προπαιδεύωσιν ή να διδάσκωσιν εν ταις οικίαις αυτών, 

ή εν τοις δωµατίοις του δηµοσίου διδακτηρίου, ή αλλοθί που, µαθητάς ανήκοντας 

εις τας υπό των ιδίων διδασκοµένας τάξεις ... άνευ προηγουµένης αδείας του επί 

των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας  Παιδείας υπουργείου, παραχωρουµένης, 

αφού πρότερον ακουσθή η γνώµη του ανήκοντος γυµνασιάρχου ή σχολάρχου, 

κατά την περίστασιν»134. 

   Με τις µεταρρυθµίσεις των ετών 1913 και 1917 γίνεται προσπάθεια για την 

αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών δυσλειτουργιών που εντοπίζονται στην έλλειψη 

πρακτικού προσανατολισµού, στη µονολιθικότητα και στην αδυναµία καθιέρωσης 

λαϊκής παιδείας µε τη δηµιουργία δεύτερου σχολικού δικτύου, δηλαδή της 

τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στη σχολική δοµή135. 

                                                           
129 Βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., ό.π., σ. 435. 
130 Βλ. ΤΣΕΛΙΚΑ Η., Νεολαία και κοινωνική δυναµική, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1991, σ. 79. 

 
131 Βλ. ΤΖΑΝΗ Μ., Σχολική Επιτυχία. Ζήτηµα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1988, σ. 30. 
132 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ., , ό.π., σ.11. 
133 Βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε (Τεκµήρια ιστορίας), Αθήνα, εκδ. Ερµής, 1973, τόµ. Α΄, σ.137. 
134 Βλ. ό.π. 
135 Βλ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ Σ., Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1987, σ. 67. 
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Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η «αντιστοίχιση της κοινωνικής µε την 

εκπαιδευτική πυραµίδα»136, όµως στην πράξη δεν εφαρµόζεται το διπλό 

εκπαιδευτικό δίκτυο, που εισάγεται µε τις µεταρρυθµίσεις των ετών 1913-1917, 

καθώς τα δύο δίκτυα παραµένουν ιεραρχικά διαφοροποιηµένα ως προς την 

κοινωνική αναγνώριση και την οικονοµική αξιοποίηση των τίτλων τους. Το 

τεχνικό – επαγγελµατικό δίκτυο βρίσκεται αξιολογικά στη χαµηλότερη βαθµίδα 

της ιεραρχίας των σχολικών τίτλων και αξιών137 και παραµένει χώρος υποδοχής 

των «αποτυχηµένων»138, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τα µη 

προνοµιούχα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας139, όπως κατοπτρίζεται στην 

κοινωνική σύνθεση του σπουδαστικού πληθυσµού του140.  Πάντως το κριτήριο 

της κοινωνικής αποδοχής κυριαρχούσε και κυριαρχεί στη διαδικασία επιλογής 

εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής κατεύθυνσης141, ενώ η περιφρόνηση της 

τεχνικής – χειρωνακτικής εργασίας, η άκριτη προτίµηση των ακαδηµαϊκών 

επαγγελµάτων, η επιδίωξη µόνιµης απασχόλησης στο ∆ηµόσιο, η εξασφάλιση 

υψηλού κοινωνικού κύρους περισσότερο µέσω των σπουδών παρά µέσω της 

επαγγελµατικής απόδοσης και ο προσανατολισµός όχι σε συγκεκριµένα 

επαγγέλµατα, αλλά σε γενικούς τοµείς δραστηριοτήτων  εµφανίζονται στην 

Ελλάδα πιο έκδηλα από ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες142. 

   Η εκπαιδευτική επέκταση, που περιγράφτηκε παραπάνω, συνέβαλε ουσιαστικά 

στον αστικό µετασχηµατισµό της νεοελληνικής κοινωνίας και στον εκσυγχρονισµό 

της. Παρόλα αυτά µέχρι το 1922 δεν παρατηρείται διαµόρφωση σαφών 

κοινωνικών στρωµάτων και γι’ αυτό δε σηµειώνεται µαζική κινητοποίηση για τον 

καθορισµό εκπαιδευτικών µηχανισµών επιλογής143. Έτσι, σε γενικές γραµµές, σε 

ολόκληρο το 19ο και µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο 
                                                           
136 Βλ. ό.π., σ. 68. 
137 Βλ. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Η τεχνική εκπαίδευση και η µυθολογία της, στο Σύγχρονα Θέµατα, 1979, 4, σ. 9-22. 
138 Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., Απασχόληση αποφοίτων ΤΕΛ, στο Εκπαίδευση και Επάγγελµα, 1988, 1, σ. 147-155. 
Αναφέρεται ότι οι κυριότεροι λόγοι που η πλειονότητα των Ελλήνων µαθητών αποφεύγει την τεχνική εκπαίδευση συνοψίζονται στο 
χαµηλό κοινωνικό κύρος και το χαµηλό ποιοτικά επίπεδο σπουδών, στην άρση της πιθανότητας για εισαγωγή στα ΑΕΙ και στην 
έλλειψη επαγγελµατικής κατοχύρωσης στην τεχνική εκπαίδευση. 
139 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Η ελληνική εκπαιδευτική κρίση : Μύθοι και πραγµατικότητες, στο Πυργιωτάκη Ι.Ε.-Κανάκη Ι.Ν. (επιµ.), 
Παγκόσµια κρίση στην Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1991, σ. 191. 
140 Βλ. ΠΑΠΑ Γ., ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., Από τα γενικά λύκεια στα ΤΕΙ : ποιός πάει σ’ αυτά και γιατί, στο Εκπαίδευση και 
Επάγγελµα, 1989, 2, σ. 9-20. 
141 Βλ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α., Ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο. Μια κριτική επισκόπηση της µέχρι τώρα πορείας του, στο Εκπαίδευση και 
Επάγγελµα, 1991-92, 3, σ. 85-90. 
142 Βλ. ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑ Γ., Η τεχνική επαγγελµατική και τεχνολογική εκπαίδευση : προβλήµατα και 
προοπτικές ενόψει του 2000, στο Εκπαίδευση και Επάγγελµα, 1990, 12, σ.130-217. 
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σύστηµα ελεύθερης εισαγωγής στα πανεπιστήµια144, οπότε και ο 

φροντιστηριακός  µηχανισµός είναι ανύπαρκτος.  

   Αυτή η γενική προσπελασιµότητα του µαθητικού πληθυσµού σε όλα τα 

εκπαιδευτικά επίπεδα, µε την απουσία περιοριστικών εξεταστικών φραγµών και 

διδάκτρων, εκφράζει την έλλειψη ταξικού επιµερισµού µέσα στο σχολικό σύστηµα 

και τη δηµοκρατικότητα της εκπαίδευσης145. 

 

 
 

3.3 Εισαγωγή και καθιέρωση των εξετάσεων για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (δεκαετίες του 1920 και 1930) 

 
   Η ρύθµιση για την καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων στο Πανεπιστήµιο 

µπορεί να ανιχνευτεί ήδη πριν από το 1922 στα σχέδια της βενιζελικής πολιτικής, 

π.χ. στα νοµοσχέδια του 1913 το δεύτερο σχολικό δίκτυο της τεχνικο-

επαγγελµατικής εκπαίδευσης αποσκοπεί έµµεσα και στη µείωση της ροής προς 

την ανώτατη εκπαίδευση146. Η επιτακτικότητα της ανάγκης για καθιέρωση 

εξεταστικής δοκιµασίας και κατάργησης της ακώλυτης εισαγωγής στα ΑΕΙ 

τεκµηριώνεται στην «αγραµµατοσύνη» των αποφοίτων του Γυµνασίου147 που 

εγγράφονται στο πανεπιστήµιο και στον κίνδυνο πτώσης της ποιοτικής στάθµης 

των σπουδών, αλλά και στην αδυναµία απορρόφησης των πτυχιούχων από την 

αγορά εργασίας λόγω του πληθωρισµού τους. «Η κυβέρνηση και οι υπεύθυνοι 

για την ανάπτυξη της Παιδείας εκείνης της εποχής, φοβήθηκαν ότι τα αθρόα 

πτυχία που δόθηκαν µε χαριστικές διατάξεις στους στρατιώτες του Μικρασιατικού 

Μετώπου θα δηµιουργούσαν ένα προλεταριάτο επιστηµόνων, και έτσι, για να 

αποτρέψουν το επικίνδυνο αυτό φαινόµενο, αποφάσισαν να εφαρµόσουν το 

                                                                                                                                                                                                                       
143 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ-ΒΟΥΛΙΟΥΡΗ ∆., ό.π., σ. 269, ενώ «όσο προχωρεί ο καπιταλιστικός µετασχηµατισµός της 
χώρας τόσο οι εξεταστικοί φραγµοί αυτοί ενδυναµώνονται και συστηµατοποιούνται αφού η ίδια η νεοαστική τάξη δηµιουργήθηκε 
κυρίως από την εκπαιδευτική ιεραρχία», βλ. ό.π., σ. 271. 
144 Αυτό συµβαίνει εκτός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο ήδη από την αρχή της ίδρυσής του, το 1887 (ν. ΑΦΜΑ 
1887) καθιερώνονται εισαγωγικές εξετάσεις, (βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ.,ό.π., σ. 141), , ενώ προβλέπεται και κρατικό φροντιστήριο για 
τους υποψηφίους µε τη µορφή της «τάξης επαναλήψεως» (βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., ό.π., σ.168-169. 
145 Βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., ό.π., σ. 509. 
146 Βλ. ΝΟΥΤΣΟΥ Χ., Η ιστορικότητα των γενικών εξετάσεων..., ό.π., σ. 107. 
147 Βλ. δηλώσεις του Γ. Ματθαιόπουλου, πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο :  ∆ΗΜΑΡΑ Α., ό.π., τόµ. Β, σ. 158-159. 
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σύστηµα των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις ελάχιστες τότε 

Ανώτατες Σχολές148. 
   Ο αυξηµένος αριθµός του µαθητικού δυναµικού στη Μέση Εκπαίδευση 

συνδυάζεται µε ένα πνεύµα οικοδόµησης φραγµών στην πανεπιστηµιακή είσοδο, 

µιας και είναι χαρακτηριστικό πως όταν παρατηρείται συσσώρευση των ατόµων 

σε µια εκπαιδευτική βαθµίδα, συντελείται µετάθεση του αναπαραγωγικού ρόλου 

στην επόµενη149. Η ανάγκη για την εισαγωγή επιλεκτικών διαδικασιών 

παρουσιάζεται διφυής : πρακτικά τεκµηριώνεται στον περιορισµό των θέσεων σε 

σχέση µε την πληθώρα των υποψηφίων, ενώ ουσιαστικά καλύπτεται από την 

προσδοκία ικανοποιητικής ανταπόκρισης των επιλεγοµένων στους στόχους των 

σπουδών τους150.  
   Οι φραγµοί αυτοί µεταβάλλονται ανάλογα µε τις προβλέψεις και τις ανάγκες του 

γενικού κοινωνικού σχεδιασµού ή της ευκαιριακής πολιτικής και συνίστανται στην 

ανάπτυξη µηχανισµών συµπίεσης του µαθητικού πληθυσµού προς τα κάτω µέσα 

από την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών µηχανισµών επιλογής, την αύξηση της 

εξεταστέας ύλης και την πολυπλοκότητα του τρόπου διατύπωσης των θεµάτων 

εξέτασης151. 

   Εξάλλου, ο µονοδιάστατος χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος έως το 1929, που δηµιουργήθηκε η πρώτη µορφή παράλληλου 

τεχνικο-επαγγελµατικού δικτύου152, εξέθρεψε τη µαζική διέξοδο στις 

πανεπιστηµιακές σπουδές153. Έτσι, εισαγωγικές εξετάσεις αρχίζουν να 

εφαρµόζονται ήδη από το 1920 στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή και στην 

Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ν.1844/1920, και ν. 

2191/1920)154. Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών οι εισιτήριες εξετάσεις θεσπίζονται  για 

πρώτη φορά µε το Ν. 2905 της 27 Ιουλίου 1922 «Περί Οργανισµού του Αθήνησιν 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου». Τα άρθρα 135 και 139 του νόµου 

                                                           
148 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., Συστήµατα εισαγωγικών εξετάσεων και η επίδρασή τους στη δοµή του φοιτητικού πληθυσµού των 
οικονοµικών σχολών, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 1ο Συνέδριο, Το Παν/µιο στην Ελλάδα σήµερα, οικονοµικές και πολιτικές 
διαστάσεις, Αθήνα, εκδ. Σάκη Καράγιωργα, 1991, σ. 116. 
149 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Οι εξετάσεις, η εκπαιδευτική πολιτική και το κοινωνικό πλαίσιο, στο 
Επιστηµονικό Συµπόσιο, Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία  Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1995, σ.121. 
150 Βλ. ΗΛΙΟΥ Μ., Μια αντιθετική σχέση : επιλογή και εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα, στο Σύλλογο Αποφοίτων 
Βαρβακείου,  Η µετάβαση από το Λύκειο στο Παν/µιο, πρακτικά, Αθήνα , εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, σ.36. 
151 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές),Αθήνα,  εκδ. Gutenberg, 1998, σ.240. 
152 Βλ. Ν. 4397/16-8-1929 και Ν. 4373/2-4-1929, επί υπουργίας Κ.Γόντικα στην κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου. 
153 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., ό.π., σ. 25. 
154 Βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., ό.π., σ. 397-398. 
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όριζαν «δοκιµασία εν ή δέον να ευδοκιµήση ο βουλόµενος να εγγραφή 

φοιτητής…». Με την έκδοση Β. ∆ιατάγµατος θα ρυθµίζονταν και αυτά που 

αφορούσαν τη δοκιµασία. Η καταστροφή του 1922 είχε ως επακόλουθο ο νόµος 

να µείνει ανενεργός. 

   Η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο κατόπιν εξετάσεων φαίνεται ότι εφαρµόστηκε για 

πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 1924-25 στο Χηµικό τµήµα της 

Φυσικοµαθηµατικής Σχολής155 και επεκτάθηκε και στις άλλες σχολές το 

ακαδηµαϊκό έτος 1926-27156. 

   Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης εισαγωγικές εξετάσεις καθιερώνονται από την 

αρχή της λειτουργίας του (ν. 3341/1925 και ν.δ. 21 Σεπτεµβρίου 1926) και 

αρχίζουν να εφαρµόζονται από το 1930 (δ. της 10 Μαρτίου 1930), ενώ στην 

Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών το 1937 (α.ν. 886/1937) και στις 

Ανώτατες Βιοµηχανικές Σχολές Πειραιώς και Θεσσαλονίκης το 1948 (α.ν. 

800/1948)157. 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το διάστηµα, όπως αποδεικνύει µε βάση τα  

στατιστικά δεδοµένα της εποχής του ο σχολικός σύµβουλος Γ. Παλαιολόγου158, ο 

πληθωρισµός των φοιτητών στο πανεπιστήµιο αποτελεί φηµολογία, καθώς 

«…από του 1926-27 και έτι µάλλον από του 1927-28 ο αριθµός των τρεποµένων 

επί επιστηµονικάς σπουδάς ουδαµώς είναι µέγας ή δυσανάλογος προς τας 

πραγµατικάς ανάγκας της χώρας. Ο αριθµός των εγγραφέντων κατά το έτος 

1927-28 υπολείπεται και αυτού του αριθµού των εγγραφέντων κατά το 

πανεπιστηµιακό έτος 1918-19, ότε η Ελλάς ήτο µικροτέρα, έτι δε διετέλει εις 

εµπόλεµον κατάστασιν και µέγα µέρος τελειοφοίτων του γυµνασίου είχε 

στρατευθή.» Μάλιστα, οι λόγοι που παραθέτει για τη δικαιολόγηση αυτού του 

µικρού αριθµού των φοιτώντων στο πανεπιστήµιο είναι οι εξής : «α) η εφαρµογή 

από του πανεπιστηµιακού έτους 1926-27 του θεσµού των εισιτηρίων εξετάσεων 

και εις το Πανεπιστήµιον, ένεκεν των οποίων µέρος µεν των προσελθόντων 
                                                           
155 δ. της 12 Αυγούστου 1924 «Περί του τρόπου δοκιµασίας των βουλοµένων να εγγραφώσιν ει το Χηµικόν τµήµα κλπ» βλ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., Αθήνα 1970, σ. 206. 
 
156 (δ. της 20 Σεπτεµβρίου 1926 «Περί της δοκιµασίας των βουλοµένων να εγγραφώσιν εις σχολήν τινά του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών» και γενικεύεται το 1927-28 µε την ψήφιση του Ν.∆. «Περί τροποποιήσεως του οργανισµού του 
εν Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου», βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., ό.π.,  σ.206. 
 
157 Βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., ό.π., σ. 397-398. 
158 Βλ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Γ., Προς καλυτέραν Μέσην εκπαίδευσιν. Τα προβλήµατα της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Η ενδεικνυόµενη 
µεταρρύθµισις αυτής, εκδ. οίκος ∆ηµητράκου, εν Αθήναις 1929, σελ. 57. 
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απερρίφθη, έτερον δε µέρος εκ των απολυθέντων των γυµνασίων ουδέ καν 

προσήλθε προς εξέτασιν προεικάζον τ’ αποτελέσµατα. β) Η αύξησις των 

πανεπιστηµιακών τελών (1925 = 500δρχ, 1926 = 1.500 δρχ, 1927-28 = 2.500 - 

3.000 δρχ. γ) Η µαστίζουσα τον τόπον οικονοµική καχεξία και η δυσχέρεια προς 

εξοικονόµησιν των αναγκαιούντων προς πλήρεις επιστηµονικάς σπουδάς. δ) Η 

παύσις της παροχής, δι’ ευεργητικών νόµων, ευκολιών πάσης φύσεως εις  τους 

φοιτητάς…» 

   Αν και παραµένουν διάτρητα τα όρια στο θέµα της εισαγωγής των εξετάσεων 

στο Πανεπιστήµιο, το 1932 ψηφίζεται ο Ν. 5343 της 23.3.1932 «Περί Οργανισµού 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών», ο οποίος παγιώνει τελικά ένα νέο δίπολο : 

εισαγωγικές εξετάσεις και περιορισµένο αριθµό εισακτέων (Πυργιωτάκης, 1995). 
Ακριβώς, επειδή ο αριθµός εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθορίζεται 

από µια προσπάθεια εξισορρόπησης της κοινωνικής πίεσης για σπουδές και της 

αδυναµίας των πανεπιστηµιακών τµηµάτων να ανταποκριθούν σε αυτές, δεν 

µπορεί να οριστεί ως numerus clausus, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά 

προσαρµογή του αριθµού στις ανάγκες της αγοράς εργασίας159. Οι όποιες 

παραλλαγές των εξετάσεων εφαρµόζονται µε µικροδιαφορές στη δεκαετία του 

1940 και χωρίς αλλαγές από το 1954 έως το 1964. Η µαζική φοίτηση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση αρχίζει από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 και 

συνοδεύεται τόσο από περιορισµούς στους αριθµούς των εισακτέων όσο και από 

και από αυξηµένη φοιτητική µετανάστευση160. 

    Η γενίκευση της πολιτικής κλειστού αριθµού εισακτέων δε σήµαινε και πιστή 

τήρησή του, καθώς δεν ήταν πάντα στεγανά προδιαγεγραµµένα τα όρια και κατά 

καιρούς συντελούνταν διεύρυνση του ποσοστού µέσα από διάφορες ελαστικές ή 

ευεργετικές διατάξεις µε αποτέλεσµα να είναι έντονη και χρονίζουσα η 

συσσώρευση πανεπιστηµιακών αποφοίτων161. Οι παρεκκλίσεις στον 

περιορισµένο αριθµό εισακτέων προκαλείται από την αυξανόµενη κοινωνική 

πίεση162, µιας και η εξαργύρωση του πανεπιστηµιακού πτυχίου στην αγορά 

                                                                                                                                                                                                                       
 
159 ΚΛΑ∆Η ∆., Προβληµατισµοί για θέµατα παιδείας (1989-1991), Αθήνα 1991, σ. 131-132. 

 
160 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση... ό.π. τόµ. 1, σ. 95. 
161 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ-ΒΟΥΛΙΟΥΡΗ ∆., ό.π., σ. 276. 
162 Η ογκώδης µετακίνηση του αγροτικού πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα σηµατοδότησε, µέχρι τουλάχιστον τα µέσα της 
δεκαετίας του ’60, ένα µεγάλο βαθµό κοινωνικής, επαγγελµατικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας, βλ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Β., ό.π., 
σ. 243 
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εργασίας είναι σηµαντική, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ανοδική κοινωνική 

κινητικότητα, ιδιαίτερα για τα άτοµα χαµηλής κοινωνικής προέλευσης, για τα 

οποία ειδικά ο δηµόσιος τοµέας αντιπροσώπευε τη διαρκή υπόσχεση της 

απορρόφησης και της οριστικής τους αποκατάστασης163. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν 

ότι σε αυτή την περίοδο από το 1922 έως και το 1960 ξεκινούν να αναπτύσονται 

διάφοροι παραµηχανισµοί υπέρβασης των φραγµών που τίθενται, ένας από τους 

οποίους είναι και η εµφάνιση της εξωσχολικής ενισχυτικής διδασκαλίας των 

φροντιστηρίων. Στη δεκαετία του 1920 τοποθετείται η «σύλληψη» των 

φροντιστηρίων κυρίως για τη διδασκαλία των µαθηµατικών, γι’ αυτό και οι 

µαθητές που φοιτούσαν σε αυτά προέρχονταν από πρακτικά λύκεια και 

εµπορικές σχολές, ενώ οι διδάσκοντες ήταν από το χώρο της δηµόσιας 

εκπαίδευσης164. 

                  

 
3.4 «Αναγκαστικός Νόµος 2525/40, Περί ιδιωτικών σχολείων, 

φροντιστηρίων και οικοτροφείων» 
 

                    Ο εναρκτήριος και καταληκτικός νόµος της επίσηµης θεσµικής καθιέρωσης του 

φροντιστηρίου και των ιδιαίτερων µαθηµάτων επιβάλλεται µε τον «Αναγκαστικό 

Νόµο 2525/40, Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων», ο 

οποίος ψηφίστηκε από τη δικτατορική κυβέρνηση του Ι. Μεταξά. 

                    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 δίνεται ο ορισµός του φροντιστηρίου : «Ως 

φροντιστήριο ... λογίζεται η εν τω αυτώ χώρω διδασκαλία µαθηµάτων εις οµάδα 

προσώπων πλειόνων των πέντε εν συνόλω καθ’ εβδοµάδα, προς συµπλήρωσιν 

και εµπέδωσιν γνώσεων αναγοµένων εις τον κύκλον των µαθηµάτων της 

στοιχειώδους, µέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως ... επί τρεις το πολύ 

ώρας ηµερησίως ως προς τας εκ των αυτών προσώπων αποτελουµένας 

οµάδας.»  Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται και τα φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών, µουσικής και ελευθέρων σπουδών, τα οποία δε θα αναφέρονται εδώ, 

γιατί δεν αποτελούν και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. 

                                                           
163  Βλ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Β., ό.π., σ. 244. «Η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα ισοδυναµεί µε «αποπρολεταριοποίηση», αφού η εφάπαξ 
σύναψη της σύµβασης εργασίας καταλύει οριστικά τους µηχανισµούς της οικονοµικής βίας» βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., Κράτος, Κοινωνία, 
Εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1987, σ. 253. 
164 Βλ. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Προβλήµατα της ελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. Τεκµήριο, 1980, σ. 181-194. 
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                    Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναγκαιότητα των φροντιστηρίων αναγνωρίζεται σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαιδεύσεως από την πρωτοβάθµια έως και την 

τριτοβάθµια και έτσι ανάλογα µε αυτές διακρίνονται  σε : 

                 Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως που προετοιµάζουν τους µαθητές για τις εισιτήριες 

εξετάσεις των σχολείων της µέσης εκπαιδεύσεως και λειτουργούν µόνο τους 

µήνες των θερινών σχολικών διακοπών,  

                 Μέσης Εκπαιδεύσεως, που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση των µαθητών στα 

µαθήµατα των σχολείων µέσης εκπαίδευσης και 

                 Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, που προπαρασκευάζουν τους µαθητές για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις των Πανεπιστηµίων και άλλων ανώτερων ή ανώτατων 

σχολών, αλλά και τους φοιτητές ή σπουδαστές για τις τµηµατικές και πτυχιακές 

εξετάσεις τους165. 

                    Οι δύο τελευταίοι τύποι φροντιστηρίων µπορούν να ιδρυθούν είτε κατά είδος 

µαθηµάτων και αντίστοιχα πανεπιστηµιακής σχολής, είτε να αφορούν το σύνολο 

των µαθηµάτων και των σχολών. Επίσης, µε το άρθρο 64 δίνεται η δυνατότητα 

ίδρυσης φροντιστηρίου µέσα σε ιδιωτικά  σχολεία προς συµπλήρωση και 

εµπέδωση γνώσεων. 

                    Εκτός από τις σχετικές άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

ίδρυση φροντιστηρίου, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν και 

γραµµάτια, περισσότερο συµβολικής αξίας, που ισχύουν ακόµα και σήµερα, στον 

ειδικό λογαριασµό της Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως προκειµένου να αποζηµιώσουν 

το Υπουργείο για τα αναγκαία ποσά που καταβάλλει για τον έλεγχό τους. Η άδεια 

δε αυτή, όχι ίδρυσης αλλά λειτουργίας του φροντιστηρίου, πρέπει να ανανεώνεται 

κάθε χρόνο και µαζί µε αυτήν γίνεται και κατάθεση ενός ορισµένου ποσού 

ετησίως. Οι φροντιστές χρειάζεται να έχουν τους τίτλους σπουδών και τα 

προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό σε αντίστοιχη θέση του δηµοσίου 

σχολείου, ενώ οι καθηγητές που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία, δεν επιτρέπεται 

να ιδρύουν και να διατηρούν φροντιστήρια, αλλά µπορούν να διδάσκουν σε αυτά 

ή να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα µέχρι και δώδεκα ώρες εβδοµαδιαίως. Επίσης 

είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα να 

διδάξουν σε σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, θεωρείται ότι µπορούν να 

                                                           
165 Βλ. ΦΕΚ 287/10-9-1940. 
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διδάξουν τα µαθήµατα της ειδικότητάς τους και στα φροντιστήρια της ανωτάτης 

εκπαιδεύσεως. Προσόντα για τη διδασκαλία ιδιαίτερων µαθηµάτων θεωρούνται 

τα ίδια που ισχύουν και για τους διδάσκοντες του φροντιστηρίου, ενώ η άδεια 

άσκησης του επαγγέλµατος αυτού χρειάζεται να ανανεώνεται επίσης κάθε χρόνο 

και να  συνοδεύεται µε την υποχρεωτική καταβολή του γραµµατίου για το 

λογαριασµό της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως. 

                    Ακόµα ορίζεται ανώτατο όριο διδάκτρων, ενώ η µισθοδοσία του προσωπικού 

γίνεται µε βάση την καθοριζόµενη µισθολογική κλίµακα. Ένα άλλο 

αξιοµνηµόνευτο στοιχείο του νόµου είναι αυτό που αφορά την προσωνυµία των 

φροντιστηρίων, δηλαδή απαγορεύεται να προσαγορεύονται ως  «Ακαδηµία», 

«Ακαδηµαϊκόν» ή «Εθνικόν» ή ακόµα να τιτλοφορούνται ως σχολές ή να 

παριστάνονται ως κανονικά σχολεία ή να δίνονται υποσχέσεις για χορήγηση 

τίτλων σπουδών. 

                    Η πρόδηλη ανεπικαιρότητα του παραπάνω νόµου αποδεικνύεται από τις 

υπάρχουσες συνθήκες που επέβαλαν την εµπράγµατη, άλλα ακόµα άτυπη 

τροποποίησή του. Έτσι, ο νόµος παραµένει σε ισχύ µόνο όσον αφορά το τυπικό 

του µέρος, ενώ στο ουσιαστικό µένει ανενεργός εφόσον απευθύνεται σε ένα 

ετεροχρονισµένο πλέον εκπαιδευτικό σύστηµα. Ειδικά, η συγκεκριµένη 

κατηγοριοποίηση του φροντιστηρίου δεν ανταποκρίνετια στην ισχύουσα 

εκπαιδευτική κατάσταση και γι’ αυτό πρακτικά έχει αναιρεθεί, αφού φροντιστήρια 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως υπάρχουν ελάχιστα αν όχι καθόλου, αλλά σίγουρα 

τα υφιστάµενα δε λειτουργούν µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες, µιας και οι 

εισαγωγικές εξετάσεις που ίσχυαν τότε και µάλιστα για το µήνα Σεπτέµβριο έχουν 

πλέον καταργηθεί. Ακόµα στα φροντιστήρια µέσης εκπαιδεύσεως δε φοιτούν 

µόνο αυτοί που χρειάζονται βοήθεια για τα µαθήµατά τους, αλλά και αυτοί που 

προετοιµάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

καθώς σήµερα οι εξετάσεις αφ’ ενός γίνονται µε τη λήξη του σχολικού έτους και 

όχι το Σεπτέµβριο και αφ’ ετέρου διενεργούνται στον ίδιο τόπο φοίτησης των 

µαθητών χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις στο ίδιο το πανεπιστηµιακό τµήµα 

επιλογής, µιας και µε το ισχύον καθεστώς έχει προβλεφθεί προηγούµενη 

συµπλήρωση µηχανογραφικού δελτίου επιλογής των υποψηφίων. Σχετικά µε τα 

φροντιστήρια ανωτάτης εκπαιδεύσεως δεν είναι και τόσο διαδεδοµένα στην 

περιφέρεια, ενώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε σχολές όπως  Νοµική, 
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Ιατρική, Πολυτεχνείο λειτουργούν κυρίως κατά την εξεταστική περίοδο για την 

παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόµενους φοιτητές. 

                    Η θεσµική αναγνώριση του φροντιστηρίου κατοχυρώνει µια θεσµοποιηµένη 

δραστηριότητα που µέχρι τότε λειτουργούσε άτυπα. Μάλιστα στην παράγραφο 

1 του άρθρου 65 αναφέρεται ειδική ρύθµιση για τη λειτουργία των 

φροντιστηρίων, που είχαν ιδρυθεί πριν την ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου. 

Οπωσδήποτε πάντως η εµφάνιση του φροντιστηρίου πρέπει να συνδεθεί µε τη 

γενίκευση των εξεταστικών δοκιµασιών ως µέσου επιλογής εκείνων που θα 

προωθούνταν στα ανώτερα εκπαιδευτικά επίπεδα, όπως για πρώτη φορά 

προβλέπεται στη µεταρρύθµιση του 1929. Η µεταρρύθµιση  αυτή µπορεί να 

καινοτοµεί στην ίδρυση δεύτερου σχολικού δικτύου, που αντικαθιστά το 

µονοδροµικό µηχανισµό του τότε ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά 

παρουσιάζεται λιγότερο δηµοκρατική από εκείνες του 1913 και 1917, γιατί δε 

διασφαλίζει την οριζόντια και ιδιαίτερα την κάθετη εκπαιδευτικη κινητικότητα, 

εφόσον η µεταπήδηση απο το δηµοτικό σχολείο στο γενικό γυµνάσιο ή 

πρακτικό λύκειο και από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γίνεται 

µε εισαγωγικές εξετάσεις166. Με την παραίτηση του Βενιζέλου το 1932, τη 

δικτατορία του Κονδύλη το 1935 και αργότερα του Μεταξά θα ανασταλεί και 

αυτή η µεταρρύθµιση του 1929, αλλά οι εισαγωγικές εξετάσεις τόσο στην 

πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα παραµείνουν. 

   Η γενική διαπίστωση, που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ότι κινητήρια 

αρχή για την ίδρυση των φροντιστηρίων φαίνεται να αποτελούσε το εξεταστικό 

σύστηµα, στο οποίο δεν προβλεπόταν καθορισµένη ύλη και σε ορισµένες 

περιπτώσεις δεν υπήρχε αντιστοιχία ανάµεσα στην εξεταστέα και τη διδακτέα ύλη 

του σχολείου. Επιπλέον, η έλλειψη πειστικών εναλλακτικών δρόµων οδηγούσε 

από τη µια στον πανεπιστηµιακό πληθωρισµό και από την άλλη στην 

αποδιοργάνωση της µέσης εκπαίδευσης και στην άνδρωση των φροντιστηρίων, 

κυρίως από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, που είχαν και τη µεγαλύτερη ανάγκη 

για να αντισταθµίσουν την “πολιτιστική ένδεια” τους167. Βέβαια, µε τη θέσπιση του 

συγκεκριµένου νοµοθετήµατος η πολιτικο-οικονοµική εξουσία έκανε ένα τακτικό 

ελιγµό αποπροσανατολισµού συγκεκριµένων κοινωνικών στρωµάτων από τα 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήµατα της εποχής, ενώ στόχευε περισσότερο 
                                                           
166 Βλ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙ∆Η Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986), Αθήνα εκδ. Παπαδήµα, 1986, σ. 277. 
167 Βλ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ Σ., Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985), Αθήνα, εκδ. Gutenberg., 1987, σ. 118. 
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στη διατήρηση της υπάρχουσας κοινωνικής δοµής παρά στη δυνητική 

εξασφάλιση της κοινωνικής κινητικότητας, αφού τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώµατα ήταν οικονοµικά αποκλεισµένα από τη φροντιστηριακή 

παρακολούθηση168. Πάντως, «η προσαρµογή της δραστηριότητας του 

φροντιστηρίου στα γνωστικά αντικείµενα και την ύλη του επίσηµου αναλυτικού 

προγράµµατος καθιστά περισσότερο ελεγχόµενο και αποτελεσµατικό τον 

αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου»169.  

   Επιπλέον µέσα από το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα αισθητοποιείται η άρρητη 

τυπικά, αλλά διατυπωµένη ουσιαστικά, παραδοχή της πολιτείας για αυτοάνοση 

των σχολικών µηχανισµών στην αντιµετώπιση των συναφών προβληµάτων. 

Έτσι, το κράτος αναγνωρίζοντας κατά κάποιο τρόπο τις αδυναµίες της δηµόσιας 

εκπαίδευσης συναινεί στην εκχώρηση της υποχρέωσής του αυτής σε 

αµειβόµενους ιδιώτες, οι οποίοι τελικά δε διαθέτουν περισσότερη εξειδίκευση και 

γνώση σε σχέση µε τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς170. 

                  Η πολύχρονη διατήρηση του θεσµού και η νοµική παγιοποίησή του, παρά 

τις αλλεπάλληλες µεταβολές του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, 

αποδεικνύουν ως ένα βαθµό τη διαχρονική του αναγκαιότητα και 

σκοπιµότητα, αποκλείοντας την περίπτωση του συγκυριακού µέτρου 

βραχυπρόθεσµης ή µεσοπρόθεσµης διάστασης, αλλά και τη γενική αρχή 

συνύπαρξης της ιδιωτικής και δηµόσιας εκπαίδευσης, που διέπει το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα171. 
 
 
 
 
 

                                                           
168 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ.Η., Φροντιστηριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1999, σ. 13-14. 
169 Βλ. ό.π., σ. 15. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, κατοχυρώνεται 
το ατοµικό δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας, κατόπιν αδείας, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων γενικής εκπαίδευσης όχι ως 
«δυνατότητα άσκησης ιδιωτικής επιχείρησης, αλλά δηµόσιου λειτουργήµατος από ιδιωτικό φορέα υποκείµενο σε 
κρατικό έλεγχο και εποπτεία» (Μιχόπουλος Α., Νοµικό πλαίσιο και Θεσµοί της Εκπαίδευσης, Αθήνα 1994, σελ. 71). 
Σύµφωνα µε το νόµο 682/1977 επιβάλλεται στην ιδιωτική εκπαίδευση η κοινή οργανωτική και λειτουργική µορφή µε 
εκείνη του δηµόσιου σχολείου, ενώ η επιδίωξη και εκπλήρωση των στόχων της πρέπει επίσης να ταυτίζονται µε όσα  
διακηρύσονται στην παράγραφο 2 του συντάγµατος. 
 
170 Βλ. ό.π. 
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3.5  Κατοχική περίοδος 
 

   Ειδικά, κατά την περίοδο της Κατοχής ευεργετούνται και διευκολύνονται οι 

φοιτητές τόσο στην εγγραφή τους όσο και στις σπουδές τους. Έτσι τα έτη 1941-

42 και 1942-43 οι φοιτητές απαλλάσσονται από τις εισιτήριες εξετάσεις σε όλα τα 

ανώτατα ιδρύµατα, εκτός από το Πολυτεχνείο172. 

 Επίσης, κατά τα πανεπιστηµιακά έτη 1942-43 και 1943-44 επιτρέπεται η 

εγγραφή όλων των επιλαχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις 1940-41 και των ετών 

1937-38, 1938-39 και 1939-40, εφόσον περάτωσαν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις173. Εκτός από τα παραπάνω, ευνοούνται και µε άλλα ευεργετήµατα 

οι φοιτητές, όπως µε αύξηση των εξεταστικών περιόδων (ν.δ. 938/1942), 

σύµπτυξη των δύο διδακτικών ετών 1940-41 και 1941-42 σε ένα (ν.δ. 215/1941), 

απαλλαγή από εξέταστρα, δίδακτρα και αντίτιµο του πτυχίου για τους 

«οπωσδήποτε στρατευθέντας και αποδεδειγµένως απόρους»174. 

 

 
3.6   Μεταρρύθµιση του 1964 

 
   Μετά το τέλος της καταστροφής του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, η 

εκπαιδευτική κατάσταση µέχρι και τις αρχές του 1960 σηµατοδοτείται από υψηλά 

ποσοστά αναλφαβητισµού, διαρροών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ελλείψεις 

µεγάλες και διάθεση χαµηλών δαπανών για την παιδεία. 

   Στις πρώτες φάσεις της µεταπολεµικής εκπαιδευτικής πολιτικής κυριαρχεί η 

ιδέα της οικονοµικής αξίας της εκπαίδευσης, συνέπεια της οποίας είναι ότι οι 

εκπαιδευτικές δαπάνες θεωρούνται σαν ιδιαίτερα παραγωγική επένδυση στο 

«ανθρώπινο κεφάλαιο». Την περίοδο αυτή, µεταξύ 1940-1960, ο αµερικανός 

οικονοµολόγος Schultz ανακεφαλαιώνοντας τις παλαιότερες απόψεις των Smith, 

                                                                                                                                                                                                                       
171 Βλ. ΑΝΘΟΓΑΛΙ∆ΟΥ – ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Θ., Η οργάνωση της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και µετά 
τη µετά τη µεταρρύθµιση του 1976, Ιωάννινα, Φιλοσοφική Σχολή Παν/µίου Ιωαννίνων, 1980, σ. 27.  
172 Βλ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Κ., ό.π., σ. 266. 
173 Βλ.ό.π. σ.267, «Οι φοιτητές αυτοί δηµιουργούν αργότερα (ν.δ. 132/1946-φεκ 301) την περιλάλητη κατηγορία των «φοιτητών των 
παρελθόντων ετών», που για µια εικοσαετία καταταλαιπωρεί τα ιδρύµατα, τη Βουλή και το Υπουργείο Παιδείας…», ό.π., σ.267. 
174 Βλ. ό.π., σ.276. Μάλιστα στα συντάγµατα που ψηφίστηκαν από το 1911 έως και το 1952 η µόρφωση παρέχεται 
δωρεάν στη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ καταργείται η δωρεάν παροχή ανωτάτης εκπαιδεύσεως και ορίζεται η καταβολή 
διδάκτρων και τελών, βλ. ό.π., σ. 88 και 172. Μάλιστα το 1911 ορίζεται και η καταβολή ειδικών τελών στους φοιτητές 
για τη συµµετοχή τους σε φροντιστηριακές και πρακτικές ασκήσεις Βλ. ό.π., σ. 173. 
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Marshalla, Lewis, ότι η εκπαίδευση οφείλει να είναι εθνική επένδυση εφόσον 

χαρακτηρίζεται ως δηµόσια υπηρεσία, διαµορφώνει τη «θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου», η οποία επρόκειτο να επηρεάσει αποφασιστικά την πορεία των 

εκπαιδευτικών πραγµάτων σε διεθνές επίπεδο και να οδηγήσει στην περίφηµη 

«εκπαιδευτική έκρηξη»175. 

   Το σύνθηµα ότι η εκπαιδευτική παραγωγικότητα ως κύρια επενδυτική πρακτική 

αποτελεί αφετηριακή προϋπόθεση για τη µελλοντική οικονοµική αποδοτικότητα 

ενός κράτους δεν ήταν βέβαια δυνατό να µην έχει απήχηση σε µια χώρα όπως η 

Ελλάδα, η οποία βρισκόταν σε ένα µεταβατικό στάδιο µετασχηµατισµού των 

κοινωνικών δοµών της : συντελείται αναδιάρθρωση του εργατικού δυναµικού, 

συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα εργασίας και ταυτόχρονη διόγκωση του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, πληθυσµιακή ανακατανοµή και πρόσδεση 

της χώρας σε διεθνείς στρατιωτικο-οικονοµικούς συνασπισµούς. 

   Έτσι στην περίοδο αυτή το «τεχνοκρατικό – οικονοµικό» αίτηµα της διεύρυνσης 

της εκπαίδευσης για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της παραγωγής σε ανθρώπινο 

δυναµικό µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, εναρµονίστηκε µε το «κοινωνικό» 

αίτηµα ν’ ανοίξει το εκπαιδευτικό σύστηµα σαν οδός κοινωνικής ανόδου για τις 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες είχαν αποκλειστεί στο παρελθόν σε 

µεγάλο βαθµό από την πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης 

πέραν της υποχρεωτικής. Βέβαια, από παλιότερα είχε  διατυπωθεί το αίτηµα του 

∆. Γληνού και άλλων ιδεολόγων για «ισόνοµη δηµοκρατική παιδεία ανεξάρτητη 

από την κοινωνική προέλευση»176, αλλά οι θέσεις αυτές ουδέποτε εξειδικεύτηκαν 

εµφατικά στο θέµα της µετάβασης από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση ούτε απέκτησαν σε έκταση και ένταση τις διαστάσεις που έλαβαν τα 

τελευταία τριάντα χρόνια177. 

   Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964 έχει σαφώς σχεδιαστεί και επηρεαστεί 

από την παραπάνω θεωρία178. Έτσι  οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Γ. 

Παπανδρέου προς τη συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου είναι ξεκάθαρες : 

«...αι περισσότερον παραγωγικαί επενδύσεις είναι αι δαπάναι της Παιδείας.» 

Επίσης, στην εισηγητική έκθεση του Ν.4379/64 τονίζεται ότι : «... µία είναι η 
                                                           
175 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική. ∆ιαπιστώσεις από την ελληνική εκπαίδευση και προοπτικές για 
το µέλλον, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1988, 12, σ. 18-28. 
176 Βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., ό.π., τόµ. Β΄, σ. 153. 
177 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Ο εξισωτικός και αναπαραγωγικό ρόλος του εκπαιδευτικού συστήµατος : 
Ανάλυση µε στόχο τη διαµόρφωση θεωρητικού ερευνητικού πλαισίου, στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1985, 56, σ. 105-128. 
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βεβαιοτέρα ελπίς της εθνικής σωτηρίας : να µορφωθούν οι πολίται της, δια να 

γίνουν ικανοί, να αξιοποιήσουν τους πόρους του πατρίου εδάφους και να 

αναπτύξουν τον υλικόν και πνευµατικόν πολιτισµόν της χώρας. Ανέκαθεν το 

ευγενέστερον προϊόν του τόπου υπήρξεν ο νοήµων και δεξιός άνθρωπος...»179.  
   Είναι αξιοπρόσεκτο ότι τα παραπάνω αποσπάσµατα χαρακτηρίζονται από 

ορολογία κυριότατα οικονοµική και λιγότερο ανθρωπιστική, αποδεικνύοντας αυτή 

τη διασύνδεση οικονοµίας και εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να έχει συµβάλει 

και στην ανάπτυξη της φροντιστηριακής δραστηριότητας. 

   Με αυτή τη µεταρρύθµιση καθιερώνεται η δωρεάν παιδεία σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες µε το νοµοθετικό διάταγµα 4379/1964. Από τη µια 

πλευρά, η αναγνώριση της εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού από την Πολιτεία 

οδηγεί στη συντήρηση ενός πυκνού δικτύου δηµόσιων σχολικών µονάδων, ενώ 

από την άλλη το περιεχόµενο της δωρεάν παιδείας αναφέρεται σε όλα εκείνα τα 

εκπαιδευτικά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ικανοποίηση του 

δικαιώµατος αυτού, όπως είναι η δωρεάν χορήγηση σχολικών βιβλίων, η µη 

καταβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στα κρατικά εκπαιδευτήρια οποιασδήποτε 

βαθµίδας, η ανεµπόδιστη πρόσβαση όλου του µαθητικού πληθυσµού στις 

σχολικές µονάδες ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής.  

   Ακόµα η µεταρρύθµιση του 1964 πέρα από το ότι καθιερώνει τη δωρεάν 

εκπαίδευση και το «ακαδηµαϊκό απολυτήριο»180 προωθεί την ίδρυση 

ηµιγυµνασίων στις αγροτικές περιοχές και νέων πανεπιστηµίων στα Ιωάννινα, 

στην Πάτρα, στη Θράκη, στην Κρήτη και αργότερα και σε άλλες περιοχές. Με 

αυτά τα µέτρα η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση καθίσταται περισσότερο προσιτή 

και γι’ αυτό η ζήτησή της αυξάνεται όλο και περισσότερο. Τα µέτρα, που 

λαµβάνονται για την αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών, έχουν κάποιο 

αντίβαρο στη συνείδηση του απλού πολίτη, ο οποίος αντιγράφοντας την 

κυβερνητική επιλογή θεωρεί ότι δαπανώντας για την εκπαίδευση θα έχει µεγάλες 

οικονοµικές, πλην των ηθικών, απολαβές για το µέλλον, πίστη εύκολα 

                                                                                                                                                                                                                       
178 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ό.π. 
179 Βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, τόµ. Β΄, Αθήνα, εκδ. Ερµής, 1990, σ. 260. 
 
180 Το Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο είναι ο νέος τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήµιο, που η απόκτησή του, µετά από επιτυχείς γραπτές 
εξετάσεις, δίνει δικαίωµα εγγραφής στις πανεπιστηµιακές σχολές. Για τη Θεολογική, Φιλοσοφική και Νοµική Σχολή απαιτείται 
Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο τύπου Α΄, ενώ για τη Φυσικοµαθηµατική, την Ιατρική, την Οδοντιατρική, την Κτηνιατρική, τη Γεωπονική 
και τις Σχολές του Πολυτεχνείου χρειάζεται Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο τύπου Β΄. Για την εγγραφή στις υπόλοιπες Ανώτατες Σχολές 
θεωρούνται ισότιµοι και οι δύο τύποι απολυτηρίου, βλ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ Ε., Αγώνες και αγωνία για την παιδεία, Αθήνα, 1965, σ. 
342. 
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εµπορεύσιµη και εκµεταλλεύσιµη από τα φροντιστήρια181. Οι παραπάνω 

υποθέσεις ενισχύονται περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι από το 1964 

οι εξεταστικές δοκιµασίες παίρνουν εθνικό χαρακτήρα µε ενιαία και αντικειµενική 

αξιολόγηση, καθώς η ιδεολογική έκφραση της ισότητας των ευκαιριών µέσα στα 

πλαίσια της αξιοκρατίας διατυπώθηκε έντονα ως κυβερνητική επιλογή στη 

µεταρρύθµιση του συστήµατος επιλογής το 1964. «Οι τάσεις µαζικής φοίτησης 

που εµφανίστηκαν στη δεκαετία του 1960 συνοδεύτηκαν από τη µετατροπή των 

εξετάσεων από εισαγωγικές στο πανεπιστήµιο σε απολυτήριες του 

δευτεροβάθµιου σχολείου»182. «Γενικότερα το σύστηµα επιλογής µεταλλάχθηκε 

από έλεγχος εισόδου στην Τριτοβάθµια σε πιστοποίηση εξόδου από τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση»183 καθώς οι εξετάσεις  χρίστηκαν ως 

«υποχρεωτικές», γεγονός που συνέβαλε στην ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της 

µαζικής φοίτησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

   Η µεταρρύθµιση του 1964 επιδιώκει τον εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης και 

τον περιορισµό των κοινωνικοοικονοµικών και γεωγραφικών ανισοτήτων µε τη 

µετάθεση της ευθύνης για την επιλογή και την αξιολόγηση των  θεµάτων και των 

αποτελεσµάτων από τους καθηγητές του πανεπιστηµίου στους καθηγητές της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι, µε την ανάληψη του ρόλου της διόρθωσης 

των γραπτών των γενικών εξετάσεων, οι καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης 

καθορίζουν, µέσα από τη συγκεκριµένη επιλογή, την ποιότητα του φοιτητικού 

δυναµικού που θα αναλάβουν οι καθηγητές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης184. 

Ταυτόχρονα, µε την υιοθέτηση αυτού του µέτρου η εξεταστέα ύλη ταυτίστηκε µε 

την επίσηµα θεσµοθετηµένη σχολική γνώση, ενώ η δυνατότητα παροχής 

φροντιστηριακής βοήθειας έπαψε να αποτελεί οικονοµικό προνόµιο των 

φροντιστών και ανεπίσηµα περιήλθε στα χέρια των δηµόσιων εκπαιδευτικών. 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα φροντιστήρια στη δεκαετία 1950-1960, ενώ 

από το 1964, µε την προώθηση της επέκτασης των σχολικών µονάδων στην 

επαρχία, παρατηρείται άνοδος των φροντιστηρίων στις επαρχιακές πόλεις185. 

                                                           
181 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 13. 
182 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., τόµ. 1, ό.π., σ. 118. 
183 Βλ. ό.π., σ. 121. 
184 Βλ. ΣΤΑΥΡΙ∆Η – ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., Γενικές εξετάσεις : ο φαύλος κύκλος των συνεπειών, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, 
Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπ/ση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, 1995, σ. 87-95. 
185 Βλ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ Α., Θέµατα Ιστορίας..., ό.π., σ. 171. 
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«Η σταδιακή ταύτιση της διδαγµένης µε την εξεταστέα ύλη προκαλεί την έξαρση 

δύο αλληλένδετων φαινοµένων : εκπαιδευτική σχιζοφρένεια (: η υψηλή επίδοση 

δε συσχετίζεται µε την επιτυχία στις εξετάσεις) και µορφωτικό κρετινισµό (: η 

αποστήθιση κυριαρχεί ως µαθησιακή πρακτική)»186.  
                    Αντικείµενο της µεταρρυθµιστικής πολιτικής του 1964 ήταν επίσης η πάταξη 

των φροντιστηρίων, που λειτουργούσαν στην Αθήνα και κερδοσκοπούσαν 

εκµεταλλευόµενα τα εκτός συγκεκριµένης ύλης εξεταστικά θέµατα των 

πανεπιστηµιακών. Παρόλα αυτά, έχει επισηµανθεί η προσφορά τους στον τοµέα 

της βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα στις δεκαετίες ’50, ’60, ’70, που τα σχολικά βιβλία 

ήταν πολύ φτωχά και τα βοηθήµατα που κυκλοφορούσαν στο εµπόριο ήταν 

περιορισµένα και ακριβά. 

                    Πάντως η οικονοµική σηµασία και η αναπτυξιακή έµφαση που δόθηκε σε αυτή 

την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση καλλιέργησε έναν ένθερµο µορφωτικό ζήλο, που 

υποβοήθησε στη στερέωση των φροντιστηρίων, καθώς µάλιστα οι εισαγωγικές 

εξετάσεις τόσο στη δευτεροβάθµια όσο και για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση εµµένουν στη µεταρρύθµιση 1976 και γενικεύονται µε τις 

µεταρρυθµίσεις των ετών 1981-85 έως και σήµερα. 

Η κατάργηση της παραπαιδείας αποτελεί µόνιµο στόχο και των µεταγενέστερων 

µεταρρυθµίσεων, που αφορούν τις εξεταστικές δοκιµασίες. 

 

 

3.7 ∆ικτατορική περίοδος (1967-1974) 
 

   Με την άνοδο της δικτατορίας από το 1967 κ.ε. δροµολογούνται οι διαδικασίες 

αντιµεταρρύθµισης, καθώς επανέρχονται οι κλασικές σπουδές, καταργείται η 

επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στο γυµνάσιο και θεσπίζονται εκ νέου 

εισαγωγικές  εξετάσεις για την είσοδο σε αυτό187. Ορατή τάση της δεκαετίας του 

1970 αποτελεί η εφαρµογή του κλειστού αριθµού εισακτέων σε πολλές 

ειδικότητες, ως αποτέλεσµα της αύξησης των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Έτσι η επιλεκτική διαδικασία παρουσιάζει µια αυξηµένη διοικητική 

                                                           
186 Βλ. ΝΟΥΤΣΟΥ Χ., Η Ιστορικότητα των γενικών εξετάσεων..., ό.π., σ. 108-109. 
187 Βλ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ Σ., ό.π., σ. 110. 
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πολυπλοκότητα µε κλήρους, ποσοστά και πολύπλοκα συστήµατα υπολογισµού 

των βαθµών188. 

   Ο υψηλός ανταγωνισµός, που προκαλεί η δυσαναλογία υποψηφίων / 

εισακτέων, και συνακόλουθα το κλίµα αβεβαιότητας ευνοούν την προσφυγή των 

µαθητών στο παρασχολικό δίκτυο των φροντιστηρίων189 προκειµένου να 

αυξήσουν τις δυνατότητες πραγµατοποίησης των σπουδών τους στις µετα-

υποχρεωτικές εκπαιδευτικές βαθµίδες. Το γεγονός ότι όπως αναφέρει ο 

Παπαγεωργίου190 το 1964 τις 12.350 θέσεις διεκδικούσαν 27.000 υποψήφιοι, ενώ 

το 1975 τις 18.750 θέσεις διεκδικούσαν 65.000 υποψήφιοι αποτελεί 

ικανοποιητική ένδειξη για τον πολλαπλασιασµό των παρα-εκπαιδευτικών 

προπαρασκευαστικών κέντρων, αφού το φροντιστήριο λειτουργεί ως ένα από τα 

µέσα που χρησιµοποιούν οι υποψήφιοι στην προσπάθειά τους να 

διαφοροποιηθούν από τους πολλούς και να αποκτήσουν ταχύρυθµα τις ιδιότητες 

που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εισαγωγικών 

εξετάσεων. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι όσο ο ανταγωνισµός των 

εισαγωγικών αυξάνει, τόσο η διάρκεια παρακολούθησης των φροντιστηριακών 

µαθηµάτων αυξάνει επίσης. Ετσι, η συντήρηση και ανάπτυξη του θεσµού των 

φροντιστηρίων οφείλεται µεταξύ των άλλων191 και στον ανταγωνισµό που 

δηµιουργεί το αυστηρό σύστηµα επιλογής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, το 

οποίο στηρίζεται σε µεθόδους που προσφέρονται για εµπορική εκµετάλλευση192. 

   Η οικονοµική ανάπτυξη και οι παρεµβάσεις διεθνών οικονοµικών οργανισµών 

στα πράγµατα της Ελλάδας οδηγούν στον περιορισµό των ιδεολογικών 

εξάρσεων του δικτατορικού καθεστώτος και στη σύσταση µιας νέας Επιτροπής 

Παιδείας το 1971 για τη χάραξη µιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία 

αναφέρεται σε φιλελεύθερες λύσεις και θυµίζει τη µεταρρύθµιση του 1964.   

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Επιτροπής Παιδείας 1971-73, την περίοδο της 

δικτατορίας, το ιδιότυπο ελληνικό φαινόµενο των φροντιστηρίων οφείλεται «…εις 
                                                           
188 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π., τόµ. 1, σ. 69. 
189 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων µέσα από τους ,σχολικούς  µηχανισµούς, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1982, 
σ.154. 
190 Βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β., Το επάγγελµα και  η κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1992, 25-26, σ. 114-
127. 
191 Η αύξηση των παραεκπαιδευτικών µαθηµάτων κατά τη διάρκεια της χούντας οφείλεται στην έκταση της εξεταστέας ύλης για 
εισαγωγή στο πανεπιστήµιο, που είναι µεγαλύτερη από τη διδασκόµενη στα σχολεία, στη χαµηλή στάθµη των σπουδών και στη 
γενικότερη βελτίωση του επιπέδου ζωής, βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ-ΒΟΥΛΙΟΥΡΗ ∆., ό.π., σ. 283. 
192 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα  προβλήµατά της, Ηράκλειο, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1988, τόµ. Β΄, σ. 68 και ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και η εκπαιδευτική 
κρίση στην Ελλάδα, στο Πυργιωτάκη Ι.Ε., Κανάκη Ι.. (επιµ.), Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, Αθήνα  εκδ. Γρηγόρη, 1991, σ. 273.    
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την κρατούσαν νοοτροπίαν της ήσσονος προσπαθείας, εις την πληµµελή 

οργάνωσιν και λειτουργίαν της σχολικής εκπαιδεύσεως, εις τας αριθµητικώς 

περιορισµένας δυνατότητας εκπαιδεύσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων»193. Η βαθµιαία έκλειψη αυτού του φαινοµένου µπορεί να επιτευχθεί 

σταδιακά µε την καταπολέµηση του πνεύµατος της φυγοπονίας των µαθητών 

κυρίως από την οικογένειά τους, µε την ανύψωση της στάθµης της σχολικής 

εκπαίδευσης και ειδικότερα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των υστερούντων 

µαθητών, µε την αύξηση της αριθµητικής δυνατότητας εκπαίδευσης των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση 

των γυµνασίων µπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση των εισιτήριων εξετάσεων, 

και τέλος µε την ανάπτυξη της Ανώτερης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης194.    

   Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της ίδιας επιτροπής, τα µειονεκτήµατα των 

φροντιστηρίων από εκπαιδευτική θεώρηση εντοπίζονται στη µηχανοποίηση της 

σκέψης των µαθητών και στην αδρανοποίηση της αυτενέργειάς τους, ενώ έµµεσα 

συντελούν στον υποβιβασµό της στάθµης των γυµνασίων195. Φυσικά, λόγω του 

καθεστώτος, τίθενται ανησυχίες γιατί «ουδεµίαν εγγύησιν παρέχουν περί της εν 

αυτοίς φρονηµατιστικής αγωγής, καθ’ όσον λειτουργούν άνευ προγράµµατος και 

άνευ ουσιαστικού ελέγχου»196, ενώ µέχρι τη λήψη δραστικών µέτρων για την 

εξαφάνιση του θεσµού, κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων 

για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των φροντιστηρίων και της 

διδασκαλίας σε αυτά και ταυτόχρονα προτείνεται η οργάνωση συστηµατικού 

ελέγχου της λειτουργίας τους µε αυστηρές πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις σε 

περίπτωση παρέκκλισης από τους εκπαιδευτικούς σκοπούς197.  Όµως η 

µεσολάβηση των πολιτικών εξελίξεων άφησε αναξιοποίητα τα πορίσµατα της 

επιτροπής198.  

     
 

                                                           
193 Βλ. Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας 1971-73, Εθνικό 
Τυπογραφείο, Αθήναι 1974, σελ. 60. 
194 Βλ. ό.π., σ. 61. 
195 Βλ. ό.π., σ. 60. 
196 Βλ. ό.π., σ. 60. 
197 Βλ. ό.π., σ. 61. 
198 Βλ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ∆., Το αίτηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Από τη µεταπολεµική στη µεταπολιτευτική 
Ελλάδα, στο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολλεγίου Αθηνών, Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1975-1990. 
Προοπτικές, Αθήνα, 5-6 Μαΐου 1990, Πρακτικά, Αθήνα 1991, σ. 33.  
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3.8 Μεταρρύθµιση του 1976 – Συζητήσεις στη Βουλή για το θέµα των 
Φροντιστηρίων 

 
   Με τη µεταρρύθµιση του 1976 αποκαθίστανται, έστω και ετεροχρονισµένα, τα 

οράµατα των σχεδιαστών της µεταρρύθµισης του 1964, καθώς παρατείνεται πάλι 

η υποχρεωτική σχολική φοίτηση από έξι σε εννέα χρόνια, καταργούνται οι 

εισαγωγικές εξετάσεις από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, ενώ οι απόφοιτοι του 

γυµνασίου έχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις είτε να εισαχθούν, άνευ εξετάσεων, 

σε τεχνικές επαγγελµατικές σχολές, είτε να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για την 

εισαγωγή τους στο γενικό ή τεχνικοεπαγγελµατικό λύκειο199. Με τις λύσεις αυτές 

και ιδιαίτερα µε τη στροφή στο τεχνικοεπαγγγελµατικό δίκτυο επιδιώκεται να 

αντιµετωπιστεί ο υπερπληθυσµός των γυµνασίων και η συσσώρευση των 

χιλιάδων αποφοίτων µπρος στις πανεπιστηµιακές πύλες200.       

   Στις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή για την 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 τέθηκε επανειληµµένα από διάφορους 

οµιλητές το κοινωνικό ζήτηµα των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αφορούσαν 

το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού λαού, αν λάβει κανείς υπόψη του τους 

υποψήφιους και τους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

συµµετέχουν σε αυτές, τις οικογένειές τους, που έµµεσα εµπλέκονται µε αυτές, 

αλλά και τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται µε αυτές. Επίσης, συνοψίζουν 

την κρισιµότητα της αξιολόγησης και της επιλογής στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τη 

σχέση εξάρτησης δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ 

ενδιαφέρουν ως ένα σηµαντικό βαθµό και την εθνική οικονοµία µέσα από την 

πληρωµή σχετικών φροντιστηριακών διδάκτρων.  

   «Το µόνο θέµα που απασχολεί πράγµατι είναι οι επιλεκτικοί µηχανισµοί που 

πρέπει να υπάρξουν ώστε να αποψιλωθεί ο αριθµός  των µαθητών από τη γενική 

εκπαίδευση και να ενισχυθεί η ροπή προς το τεχνικο-επαγγελµατικό δίκτυο»201. 

Ασκείται κριτική ότι το σύστηµα των γενικών εξετάσεων οδήγησε στον αφανισµό 

της γενικής παιδείας και ότι µε τις εξετάσεις ουσιαστικά αφαιρέθηκε µια τάξη από 

το δευτεροβάθµιο σχολείο και προστέθηκε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

                                                           
199 Βλ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ Σ., Νεοελληνική... ό.π., σ. 115 
200 Βλ. ό.π., σ. 119. 
201 Βλ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ∆.Φ., Το αίτηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Από τη µεταπολεµική στη µεταπολιτευτική Ελλάδα, 
στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολλεγίου Αθηνών, Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1975-1990, Προοπτικές, (πρακτικά), 
Αθήνα 1991, σ. 35. 
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γεγονός που µεταβάλλει την εκπαιδευτική λογική και διάρθρωση και πλήττει την 

πλειοψηφία των µαθητών, που συνεχίζουν τις σπουδές τους στα 

µεταϋποχρεωτικά λυκειακά ιδρύµατα202. 

   Από την κατ’ αρχή συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής του σχεδίου νόµου 

για την οργάνωση και τη διοίκηση της Γενικής Εκπαιδεύσεως, ο Κων. Αποσκίτης 

ως εισηγητής της πλειοψηφίας, εκτός των άλλων, προτείνει την καθιέρωση ενός 

µονοετούς προπαιδευτικού έτους µετά το πέρας του Λυκείου, στο οποίο θα 

γίνεται ο προσανατολισµός και η επιλογή των επιστηµονικών πεδίων των 

υποψηφίων και η εισαγωγή τους στα πανεπιστήµια θα ορίζεται ανάλογα µε την 

ευδοκίµησή τους σε αυτό το έτος και τους συντελεστές που συγκεντρώνουν στα 

µαθήµατα.  

   Όπως ο ίδιος τονίζει : «Μόνον έτσι, κύριοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν να 

απαλλαγούµε από το καρκίνωµα των φροντιστηρίων και της δαπάνης, δια την 

παρακρατικήν παιδείαν την οποίαν διαθέτει ο Ελληνικός Λαός. Τα νούµερα, δεν 

ξέρω εάν τα έχετε υπ’ όψιν σας, είναι τροµακτικά. Έξι δισεκατοµµύρια δραχµές 

τον χρόνον κοστίζει η παρακρατική παιδεία. Ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, 

χωρίς να υπολογίζωνται τα ιδιαίτερα µαθήµατα. ∆ιότι κατήντησε πλέον να µην 

υπάρχη µαθητής, που να µην κάνη ιδιαίτερα µαθήµατα. ∆εν υπάρχει ούτε 

δηµοδιδάσκαλος δια να µην οµιλήσω περί των καθηγητών εις την περιφέρειαν 

Αθηνών και Πειραιώς που να µην κάνη ένα ιδιαίτερο µάθηµα. Από την 4ην τάξιν 

του Γυµνασίου, όλοι οι µαθηταί πηγαίνουν εις τα φροντιστήρια.»203   Την ίδια 

πρόταση για παρένθετη τάξη ανάµεσα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήµιο κάνει και 

ο Ηλίας Ηλιού «µε βασικό σκοπό να καταργήσει το καρκίνωµα των 

φροντιστηρίων και να ρυθµίσει ορθολογικά το θέµα των εισιτηρίων 

εξετάσεων»204. Ο Αγγ. Πνευµατικός διαφοροποείται ως ένα βαθµό από τους δύο 

παραπάνω βουλευτές προτείνοντας µια µεταλυκειακή βαθµίδα, η οποία δε θα 

είναι συνέχεια του Λυκείου ή του Γυµνασίου, αλλά «Κάποιο Ακαδηµαϊκό, κάποιο 

δίπλωµα, κάποια ειδικότης, ή κάποια Σχολή, η οποία θα είναι υπό µορφήν 

φροντιστηρίου. Αυτό που γίνεται σήµερον εις τα φροντιστήρια να το 

                                                           
202 Βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., ∆ιαδικασίες επιλογής : διαπιστώσεις και προβληµατισµοί, στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση 
από το Λύκειο στο Παν/µιο, Πρακτικά, Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, σ. 51-54. 
203Βλ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Γ., Νοµοθεσία της Εκπαιδεύσεως, Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, τόµ. Α΄, εκδ. «Κνωσός», Αθήναι 
1976, σ. 312. 
 
204 Βλ. ό.π., σ. 393. 
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καταργήσωµεν και να κάνη το Κράτος φροντιστήρια δια την περαιτέρω 

προώθησιν»205.  

   Με βάση τις παραπάνω προτάσεις παρουσιάζεται αυτόδηλα η εξάρτηση του 

χαρακτήρα και του προγράµµατος της µέσης εκπαίδευσης από τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες της ανώτατης. Το σχολείο της µέσης βαθµίδας δε φαίνεται να έχει 

δικούς του αυτοτελείς στόχους, καθώς βασική του αποστολή είναι η 

προετοιµασία των µαθητών για την είσοδο στο Πανεπιστήµιο, ενώ αναγκάζεται 

να παραµελεί τελικά εκείνους τους µαθητές  που δε θα συνεχίσουν για 

πανεπιστηµιακές σπουδές206.  

   Στην ίδια συνεδρίαση µιλώντας ο Ευάγ. Παπανούτσος ως εισηγητής της 

µειοψηφίας και σηµειώνοντας τη σηπτική και παρακµιακή λειτουργία του έως τότε 

ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήµατος αναφέρει ανάµεσα στ’ άλλα : «Ακόµη και 

άπορες οικογένειες στερούνται σήµερα τον επιούσιο για να δώσουν στα παιδιά 

τους µόρφωση207, στέλνοντάς τα στα ιδιωτικά σχολεία και στα φροντιστήρια… 

Εκεί πηγαίνει το µεροκάµατο της οικογένειας… Και έπειτα µιλούµε για δωρεάν 

εκπαίδευση!…»208. Το ίδιο επισηµαίνει και ο βουλευτής Μίχας, ο οποίος θεωρεί 

ασυµβίβαστη τη συνύπαρξη δωρεάν και παρακρατικής παιδείας209. Το 

περιεχόµενο της παραπάνω άποψης επαναλαµβάνεται και από τον Απόστ. 

Κακλαµάνη ως ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ : «Η δωρεάν παιδεία ακόµη δεν 

συµβαδίζει και αναιρείται από το γεγονός της ύπαρξης της Παραπαιδείας, της 

κατ’ ανάγκην ύπαρξης ή κατ’ ανοχήν, της Παραπαιδείας των φροντιστηρίων.»210.  

   Είναι χαρακτηριστικός ο συσχετισµός που γίνεται στη Βουλή ανάµεσα στη 

φροντιστηριακή ιδιωτικοποίηση των σπουδών και στην εκπαιδευτική ανισότητα 

µεταξύ βουλευτών που εκπροσωπούν την αριστερή και τη δεξιά παράταξη. Έτσι, 
                                                           
205 Βλ. ό.π., σ. 428. 
206 Βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., Ανώτατη και γενική εκπαίδευση : µεταρρυθµιστικοί συσχετισµοί, στο ∆ελτίο της Εταιρείας Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού, 7 1984, σ.137-139. Μάλιστα ήδη από το 1887 είχε επισηµανθεί η συνδετική σχέση µεταξύ µέσης και 
ανώτατης εκπαίδευσης, όταν ιδρύθηκε µια τάξη «επαναλήψεως προς εµπέδωση των γνώσεων των εκ των γυµνασίων και του 
Βαρβακείου Λυκείου απολυοµένων µαθητών και ιδίως προς τελειοτέραν κατάρτησιν των βουλοµένων να υποστώσιν εισιτήριον 
εξέτασιν εν τη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων και εν τη Σχολή των Βιοµηχάνων Τεχνών». «…η τάξη αυτή επανάληψης είναι όχι 
τόσο απόδειξη της χρεωκοπίας του σχολείου, όσο απόδειξη των τεράστιων προβληµάτων που δηµιουργούνται στο σηµείο επαφής 
ανάµεσα στη δευτεροβάθµια µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση», βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., ∆ιαδικασίες επιλογής : διαπιστώσεις και 
προβληµατισµοί, στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο Παν/µιο, Πρακτικά, Αθήνα, εκδ. Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών, 1989, σ. 51-54. 
 
207 Η γενικευµένη πρακτική οικογενειακής εκπαιδευτικής επένδυσης στηρίζεται στον προγραµµατισµό και απορρέει από την πίστη 
και όχι απλά την ελπίδα για κοινωνική άνοδο των γόνων, βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, 
Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1987, σ. 268. 
208 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Γ., ό.π., σ. 322 
209 Βλ. ό.π., σ. 381. 
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ο Χαρ. Φλωράκης, ως εκπρόσωπος της πρώτης παράταξης, επισηµαίνει ότι 

«Σπρώχνεται ο κόσµος στα φροντιστήρια», γεγονός που ευνοεί τους εύπορους 

και υποβάλλει σε τροµερές θυσίες τους πτωχούς. Αντίθετα, ο Γεώργ. Ράλλης, 

ασπαζόµενος άλλες ιδεολογικές κατευθύνσεις, τονίζει ότι : «…ένα µεγάλο 

ποσοστόν εκείνων που επιτυγχάνουν δια πρώτην φοράν, αµέσως ως 

απεφοίτησαν από το Γυµνάσιον, χωρίς δηλαδή να παρακολουθήσουν 

φροντιστήριον πέραν των τριών µηνών, είναι παιδιά από αγροτικές περιφέρειες. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι µη εύποροι αποδεδειγµένως, έχουν την ιδίαν δυνατότητα µε 

τους εύπορους και χάριν εις την επιµέλειαν και την αφοσίωσιν των, εις τα 

µαθήµατα, επιτυγχάνουν συναγωνιζόµενοι τα παιδιά των ιδιωτικών 

Εκπαιδευτηρίων των Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αµέσως, ενώ οι 

άλλοι επιτυγχάνουν τον δεύτερον και τον τρίτο χρόνον»211. 

   Ταυτόχρονα, διατυπώνονται πολλές επιφυλάξεις για την εισαγωγή 

διαγωνισµών από το Γυµνάσιο στο Λύκειο και γίνεται σύνδεση εξεταστικού και 

φροντιστηριακού µηχανισµού από διάφορους βουλευτές, όπως από τον Γερ. 

Αποστολάτο γιατί µπορεί «…να δηµιουργηθή ένα φροντιστηριακό κλίµα, εις τους 

µαθητάς του 3ετούς γυµνασίου εκ της ανάγκης να επιτύχουν την εισαγωγή των 

εις το Λύκειον»212. 

   Στην ίδια συζήτηση για το θέµα της εισαγωγής εξεταστικών δοκιµασιών από το 

Γυµνάσιο στο Λύκειο, επισηµαίνεται από τον Κουτσοχέρα ότι αυτό θέτει 

φραγµούς για περαιτέρω µάθηση στα παιδιά της επαρχίας και των οικονοµικά 

ασθενέστερων τάξεων που δεν έχουν την ευχέρεια της φροντιστηριακής 

προπαρασκευής213, ενώ επισηµαίνεται από τον Κων. Σερέπισο ότι η 

«αχρήστευσις των ιδιωτικών Φροντιστηρίων» µπορεί να προκύψει «δια της 

καλής οργανώσεως και των κατάλληλων προγραµµάτων διδασκαλίας εις τα 

δηµόσια σχολεία»214, καθώς η παρεχόµενη κρατική εκπαίδευση είναι ανεπαρκής. 

Έτσι η πληµµελής λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσµών οδηγεί στην εφεύρεση 

παράλληλων, προς το επίσηµο, εκπαιδευτικών συστηµάτων : ιδιωτικά σχολεία, 

ιδιαίτερα µαθήµατα, φροντιστηριακές τάξεις, σπουδές στο εξωτερικό215.   

                                                                                                                                                                                                                       
210 Βλ. ό.π., σ. 337. 
211 Βλ. ό.π., σ. 403. 
212 Βλ. ό.π., σ. 365. 
213 Βλ. ό.π., σ. 331. 
214 Βλ. ό.π., σ. 451. 
215 Βλ. ΗΛΙΟΥ Μ., 1989, ό.π. 
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    Όµως, από άλλους βουλευτές υποστηρίχθηκε ότι η ύπαρξη των 

φροντιστηρίων δε συνεπάγεται αναγκαστικά πληµµελή εκπαίδευση, γιατί το 

φροντιστηριακό δίκτυο δεν τροφοδοτείται τόσο από τις αδυναµίες του δηµόσιου 

σχολείου, όσο  από την κοινωνική νοοτροπία και την αριστοκρατία του 

πνεύµατος216. Όπως επισηµαίνει ο Μ. Πρωτοπαπαδάκης : «…Όσο ένας µαθητής 

που ξέρει πολλά γράµµατα και παίρνει µεγάλους βαθµούς, θεωρείται καλύτερος 

από τον άλλο, θα υπάρχουν φροντιστήρια, όσο και αν βελτιωθούν τα Σχολεία. Αν 

καταργηθούν οι βαθµοί από τα Σχολεία και οι έπαινοι, οπωσδήποτε θα µειωθή η 

ισχύς των φροντιστηρίων»217. 

Αξίζει επίσης να υπογραµµιστεί ότι «....έως και το 1978, προ δηλαδή των 

Πανελληνίων Εξετάσεων, ο ρόλος των φροντιστηρίων δεν εµπλέκεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται στο Λύκειο, αλλά περιορίζεται µόνο στη 

διαδικασία των εξετάσεων για τα ΑΕΙ και συνεπώς δεν την επηρεάζει καθόλου ή 

τουλάχιστον δεν την επηρεάζει σηµαντικά. ....ως τότε τα φροντιστήρια 

θεωρούνταν χώρος ελκυστικός για πολύ ικανούς πτυχιούχους, κυρίως των 

Φιλολογικών και Μαθηµατικών Σχολών, όχι µόνο γιατί εξασφάλιζαν υψηλές 

οικονοµικές παροχές, αλλά και γιατί προσέφεραν τη δυνατότητα  να 

επιβεβαιώσουν τον καθηγητικό και παιδαγωγικό τους εξοπλισµό και να 

καταξιωθούν και ηθικά στο κοινωνικό τους περιβάλλον, αφού θεωρούνταν ότι 

εργάζονται σε µια βαθµίδα ανώτερη από αυτήν της µέσης δηµόσιας 

εκπαίδευσης»218.  

   Τελικά το Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο, ως µέσο πρόσβασης στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, αντικαταστάθηκε από το σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων µε 

το Ν.1035/1980, ΦΕΚ 60/1980 τ. Α., που περιελάµβανε εξετάσεις στη Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου ταυτόχρονα. Το σύστηµα αυτό ίσχυσε µόνο για δύο χρόνια, από το 

1980-82, αφού επικρίθηκε για την πολυπλοκότητά του, την απορρύθµιση των 

λυκειακών σπουδών µε τις διαδοχικές εξετάσεις στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, την 

πρόκληση έντονου ψυχικού άγχους στους µαθητές και στους γονείς τους και την 

αύξηση της παραπαιδείας219.  

                                                           
216 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Γ., ό.π., σ. 470. 
217 Βλ. ό.π. 
218 Βλ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ Χ., Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο : 
Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, 1995, σ. 64-65. 
 
219 Βλ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ., Ελληνική Εκπαίδευση, τόµ. Β΄, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1998, σ. 129.        
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   Στην Ελλάδα η κατάργηση των εξετάσεων κατάταξης στο Λύκειο το φθινόπωρο 

του 1981 ευθυγράµµισε τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος στο σηµείο αυτό 

µε εκείνη των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, των οποίων η τακτική στηριζόταν στην 

“αναβολή της διαφοροποίησης”220. Ετσι, αυξάνεται η διαπερατότητα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος κυρίως όσον αφορά το λυκειακό απολυτήριο221, ενώ 

παρατηρείται µετάθεση των επιλεκτικών φραγµών  από το σηµείο επαφής 

στοιχειώδους / µέσης εκπαίδευσης στο ανάλογο µέσης / ανώτατης εκπαίδευσης.  

Είναι φανερό ότι η τάση µεταφοράς του τελετουργικού της επιλογής προς το 

τέλος της λυκειακής βαθµίδας συνοδεύεται από την αποφασιστική σηµασία που 

αποκτά η συγκεκριµένη επιλογή για την εκπαιδευτική και επαγγελµατική εξέλιξη 

του ατόµου καθορίζοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό την κοινωνική του ένταξη222.  

 

3.9 Μεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του 1980 / Ίδρυση 
Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων 

 

   Στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση των ετών 1981-85 έγινε πρόβλεψη για 

περιορισµό της παραπαιδείας και την παροχή ίσων ευκαιριών µε το 

Ν.1304/1982, καθώς µε το άρθρο 26 ιδρύθηκαν τα Μ.Π.Κ., ενώ  µε το άρθρο 27 

θεσπίστηκε η πρόσθετη εσωσχολική βοήθεια σε µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 

Λυκείου, που παρουσιάζουν χαµηλή επίδοση κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. Επιπλέον, η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από το Γυµνάσιο στο 

Λύκειο µε το Ν.1566/85 αποτελεί µέτρο απονοµής κοινωνικής δικαιοσύνης που 

συνηγορεί στη µείωση των παραεκπαιδευτικών φαινοµένων223. 

 «Έτσι το ίδιο το σχολικό σύστηµα µπορεί να αναπληρώσει τις γνωστικές 

ελλείψεις των µαθητών χωρίς να χρειάζονται να προστρέξουν στη βοήθεια της 

ιδιωτικής παραπαιδείας µε συνέπεια την οικονοµική επιβάρυνση των οικογενειών 

τους, που είναι ιδιαίτερα αισθητή σε εκείνες  που ανήκουν στις ασθενέστερες 

τάξεις»224. Ένας τέτοιος αντισταθµιστικός θεσµός εσωσχολικής βοήθειας για τον 

περιορισµό και την πρόληψη της ιδιωτικής φροντιστηριακής βοήθειας – που 

                                                           
220 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Οι εξετάσεις για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στο Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, 1990, 76, σελ. 85-111. 
221 Βλ. GLOWKA D., Η δοµή της λυκειακής βαθµίδας και η µεταρρύθµιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1990, 12, σ. 1-15. 
222 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π. 
223 Βλ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ό.π., σ. 136. 
224 Βλ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Α., Νοµικό πλαίσιο και Θεσµοί της Εκπαίδευσης, Αθήνα 1994, σ. 65. 
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ουσιαστικά τη νοµιµοποίησε εντάσσοντάς τη στο δηµόσιο – ήταν και η ίδρυση 

των Προπαρασκευαστικών Μεταλυκειακών Κέντρων (Μ.Π.Κ.). 

   Ιδρύθηκαν τον Ιανουάριο του 1983 και λειτούργησαν σε όλες τις πρωτεύουσες 

των νοµών και στις µεγάλες πόλεις και κωµοπόλεις της χώρας225 µε κύριους 

στόχους : 

1.  «Να  βοηθήσουν όσους απόφοιτους λυκείου επιθυµούν να  εισαχθούν στην  

     τριτοβάθµια εκπαίδευση, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ίδιοι και οι οικογένειές  

     τους από τη µετακίνησή τους στις µεγαλουπόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  

     όπου είναι τα µεγάλα ιδιωτικά φροντιστήρια για να προετοιµαστούν. 

2. Να δώσουν ίσες ευκαιρίες για επιτυχία, σ’ όλους τους υποψήφιους, 

ανεξάρτητα από την οικονοµική τους κατάσταση, την κοινωνική τους θέση και 

τον τόπο κατοικίας τους. 

3. Να ανακουφίσουν ουσιαστικά τις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις µε την  

     απαλλαγή τους από δαπάνες φροντιστηρίων  και διαβίωσης των παιδιών τους    

     µακριά από τον τόπο τους, αυξάνοντας έτσι τον κοινωνικό µισθό των  

     εργαζοµένων»226.  

   Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου, στα Μ.Π.Κ. εργάζονταν 3.500 

εκπαιδευτικοί, κυρίως έµπειροι, από τους οποίους οι µισοί περίπου ήταν 

δηµόσιοι και οι υπόλοιποι ιδιώτες και είχαν τα απαιτούµενα επιστηµονικά 

προσόντα και ικανή διδακτική εµπειρία, ιδίως στην προετοιµασία υποψηφίων για 

την εισαγωγή τους σε ανώτατες και ανώτερες σχολές.  Το κόστος της λειτουργίας 

αυτών των κέντρων ήταν 550.000.000 δρχ το 1983, ενώ το 1985 το κόστος τους 

έφτασε τις 700.000.000 δρχ.227. Είναι αξιοσηµείωτο ότι σύµφωνα µε τις 

υπουργικές εκτιµήσεις, τα ΜΠΚ πέτυχαν τους στόχους τους και αυτό φαίνεται 

από το ότι π.χ. στις Γενικές εξετάσεις του 1984 από τους 26.067 υποψήφιους 

σπουδαστές των Μ.Π.Κ. οι 11.447 πέτυχαν (ποσοστό 44%)228. 

 

                                                           
225 220 τέτοια κέντρα λειτούργησαν την πρώτη χρονιά, 224 τη δεύτερη χρονιά και 227 την τρίτη. Τα Κέντρα αυτά «αποτέλεσαν  
ανεξάρτητο θεσµό του κυρίως εκπαιδευτικού συστήµατος µε οργανωτική αυτοτέλεια και διοικητική αυτοδυναµία» , βλ. 
Παπακωνσταντίνου Π., Εφαρµογές της αντισταθµιστικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1986, 26, σ.30.  
  
226 Βλ. Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αρ. 21, Φεβρουάριος 1985, ΥΠΕΠΘ, σ. 22-23.   
 
227 Βλ. ό.π., σ. 24. 
228 Βλ. ό.π. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ : Σύνολο σπουδαστών που παρακολούθησαν τα Μ.Π.Κ. τα έτη           
1983-1985. 
 

 Σύνολο σπουδαστών

     Γενάρης 1983      25.989 

     Γενάρης 1984      29.954 

     Γενάρης 1985      30.888 

 

ΠΗΓΗ : ΥΠΕΠΘ 

 

   Βέβαια, τα υψηλά ποσοστά παρακολούθησης δε σηµατοδοτούν αποκλειστικά 

την αποδοχή και την ανταπόκριση των υποψηφίων, καθώς κίνητρα για την 

ένταξη των τελειοφοίτων στα Μ.Π.Κ., εκτός από τη δυνατότητα δωρεάν 

παρακολούθησης προπαρασκευαστικών µαθηµάτων για την εισαγωγή τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, ήταν και η παροχή ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης 

όπως και η αναβολή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τα αγόρια - 

υποψήφιους. 

   Ο θεσµός των Μ.Π.Κ. αποτέλεσε µια κυβερνητική απάντηση για τη δυνατότητα  

υποκατάστασης ή εξαφάνισης των φροντιστηριακών καταστηµάτων, 

ανταποκρινόµενος έτσι στις επιθυµίες των πολιτών για ακώλυτη προσπέλαση 

των οικονοµικών φραγµών, που συνεπάγονται οι εξεταστικές δοκιµασίες της 

πανεπιστηµιακής εισόδου. «Ετσι το σχολείο πιστεύει ότι ικανοποιεί εκπαιδευτικά 

αιτήµατα και ενσωµατώνει έναν ολόκληρο κόσµο εκπαιδευτικών που µέχρι 

σήµερα το ανταγωνίζονταν κερδοσκοπώντας και εκµεταλλευόµενοι την ακαµψία 

και την ανεπάρκειά του. Κατά την αντίληψη λοιπόν της πολιτείας το χτύπηµα της 

παραπαιδείας δε µπορεί να είναι καίριο αν δε συνοδευτεί µε εκσυγχρονισµό και 

ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης»229. Η λήψη του 

συγκεκριµένου µέτρου κρίνεται ιδιαίτερα δίκαιη από κοινωνικής πλευράς, αφού 

δόθηκε η ευκαιρία ίσης προετοιµασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε όλους 

τους νέους διαφορετικής κοινωνικο-οικονοµικής προέλευσης230. Στην πράξη, 

όµως, αποδείχθηκε ότι δεν εξουδετερώθηκαν ορισµένοι  ανασταλτικοί και 

                                                           
229 Βλ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., Εφαρµογές ..ό.π., σ.31.  
230 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και η εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα, στο Πυργιωτάκη Ι.Ε., 
Κανάκη Ι.. (επιµ.), Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, Αθήνα  εκδ. Γρηγόρη, 1991, σ. 274. 
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ακυρωτικοί µηχανισµοί της θεσµικής αυτής καινοτοµίας, που είχαν να κάνουν µε 

την υποδοµή, την πλαισίωση των κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού, την 

παροχή οικονοµικών κινήτρων κ.ά. 

   Έτσι τελικά, τα Μ.Π.Κ. δεν αποτέλεσαν θεσµό αξιοσηµείωτα ανταγωνιστικό της 

ιδιωτικής παραπαιδείας κυρίως λόγω της µειωµένης οικονοµικής ενίσχυσης τους, 

που επιβλήθηκε από την οικονοµική κρίση και τα µέτρα λιτότητας του 1985231, γι’ 

αυτό και περιθωριοποιήθηκαν και καταργήθηκαν το 1990. 

   Τα κρατικά αυτά φροντιστήρια επικρίθηκαν ότι στερούνταν παιδαγωγικής 

σκοπιµότητας, γιατί αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο επίσηµη αναγνώριση της 

αναγκαιότητας ενός παραεκπαιδευτικού θεσµού, χωρίς τελικά να καταφέρουν να 

ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά τα ιδιωτικά φροντιστήρια στη διοικητική 

οργάνωση και διδακτική πείρα των καθηγητών232. 
   Έτσι, αν τελικά η παραεκπαιδευτική ετικέτα και ιδιότητα των φροντιστηρίων 

θεωρηθεί ως αποτέλεσµα της µίµησης και αντιγραφής των σχολικών 

διαδικασιών, τότε κατά αντιστοιχία και τα Μ.Π.Κ. θα έπρεπε να αναφέρονται ως 

παρα – φροντιστηριακά κέντρα, αφού στην ουσία αποτέλεσαν φερέφωνα των 

φροντιστηριακών µεθόδων και δοµών και γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκαν αποτυχία 

και καταργήθηκαν233. 

   Παράλληλα, ήδη από το σχολικό έτος 1984-85 ξεκίνησε η δοκιµαστική 

εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στο δηµοτικό και στο 

γυµνάσιο, ενώ καθιερώθηκε νοµοθετικά το 1988234. Σύµφωνα µε την 

ανασκόπηση του Πετρόπουλου και Κοροµηλά (1993) για την εφαρµογή των 

προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυµνάσια το 1992-93 και µε βάση 

την αξιολόγηση της ανταπόκρισης των µαθητών και των σχολείων και τα 

αποτελέσµατα των προγραµµάτων στην επίδοση και στη σταδιοδροµία των 

µαθητών διαπιστώνεται ότι η απόδοσή τους µπορεί να αποβεί ουσιαστικότερη µε 

µια πιο ουσιαστική και ορθολογική υλικοτεχνική υποδοµή, δηλαδή χορήγηση 

περισσότερων πιστώσεων, επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών και καθορισµό 

ανταγωνιστικών κινήτρων σε αυτούς, ορθολογικός συντονισµός και µεγαλύτερη 

διάρκεια του προγράµµατος µε έγκαιρη επισήµανση των αδύνατων µαθητών.    

                                                           
231 Βλ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ό.π., σ. 138. 
232 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π. 
233 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 44 
234 Βλ. Ν.1824/88, άρθρο 4, ΦΕΚ 296 Α΄/30-12-1988. 
 



 68

   Γενικά, τα µέτρα επιβοηθητικής διδασκαλίας έχουν χαρακτηριστεί στην 

καλύτερη περίπτωση ουδέτερης αποτελεσµατικότητας µε συνέπεια να τίθεται 

άµεσα το θέµα κόστους – ωφέλειας, καθώς µπορεί να βελτιώνονται οι γνωστικές 

ικανότητες των παιδιών, αλλά όµως δεν επηρεάζονται τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά τους που οφείλονται στην κοινωνική ανισότητα235 . 

   Η κρίση του κράτους πρόνοιας συνδέεται µε τις περιορισµένες κρατικές 

δυνατότητες για ένταξη ενός µεγάλου αριθµού ατόµων στα λειτουργικά του 

συστήµατα και της αδυναµίας του για προσφορά πολλαπλών και 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών σε αυτά236. 

 

   
 

3.10   Τάσεις ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης 
 

   Η συρρίκνωση του κρατικού παρεµβατισµού ως στρατηγική εκπαιδευτικής 

πολιτικής συνδέεται µε τη µετατόπιση του εκπαιδευτικού προβληµατισµού από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1970 : ενώ τη µεταπολεµική περίοδο επικράτησε στο 

δυτικό χώρο µια τάση αποκατάστασης των φυλετικών διαφοροποιήσεων, 

αντισταθµιστικής αγωγής και γενικά µια πολιτική παροχής ίσων ευκαιριών και 

κοινωνικής δικαιοσύνης µε προσανατολιστικό άξονα µια παιδαγωγική 

συνεργασίας και συλλογικότητας, από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, στα 

πλαίσια επικράτησης νεοφιλελεύθερων απόψεων, παρατηρείται µια τάση 

αµφισβήτησης των δηµόσιων θεσµών, καθώς διαπιστώνεται ότι το κράτος δεν 

είναι ικανό να επιφέρει κοινωνική ισότητα.  Στην εκπαίδευση δίνεται βάρος στο 

γνωστικό τοµέα, στην ποιότητα των σπουδών, στη διασύνδεση του σχολείου µε 

την αγορά εργασίας, ενώ εξιδανικεύεται ο ανταγωνισµός και η ατοµική 

προσπάθεια237.  

   Η ζήτηση εκπαιδευµένων και εξειδικευµένων ατόµων στην αγορά εργασίας 

δικαιολογεί ως ένα βαθµό την αύξηση των «ιδιωτικών επενδύσεων» στην 

                                                           
235 Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. – ΚΑΛΟΥΣΗ Χ., Σχολική αποτυχία : αποτυχία του σχολείου (ΙΙ), στο Νέα Παιδεία, τ. 85, 1998, σ. 
36-37. 
236 Βλ. ΧΤΟΥΡΗ Σ.Ν., Μεταβιοµηχανική κοινωνία και η κοινωνία της πληροφορίας. Παγκόσµια ∆ίκτυα. Ο ρόλος τους στη 
Νέα Κοινωνική ∆ιαφοροποίηση, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997, σελ. 30). 
 
237 Βλ. ΚΑΖΑΜΙΑ Α., Η ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση : διεθνείς προοπτικές και προβληµατισµοί για την Ελλάδα, στο 
Εκπαίδευση και Επάγγελµα, 1991, 3, σ.9-21. 
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εκπαίδευση, ενώ η οικονοµική ανάπτυξη δικαιολογεί επίσης την αύξηση της 

κατανάλωσης της εκπαίδευσης. Αυτή η ιδιωτικοποιηµένη ροπή στην εκπαίδευση 

ως διεθνές φαινόµενο εκφράζεται και µε την αύξηση ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων και µε τη µετάθεση του βάρους χρηµατοδότησης της παιδείας από το 

κράτος στο µαθητή238. Έτσι, περιστέλλεται η δηµόσια δραστηριότητα ως 

ρυθµιστική της εκπαίδευσης και ισχυροποιείται η οικονοµία της αγοράς, που 

συνεπάγεται τη διάβρωση της αρχής της ισότητας και τη µεγέθυνση της 

οικονοµικής ανισότητας. 

   Η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, σε αντιδιαστολή µε την κρατικοποίηση239, 

αναφέρεται στην περιστολή των δηµόσιων παρεµβατικών δραστηριοτήτων µέσω 

της ιδιωτικής χρηµατοδότησης ή της ατοµικής ιδιοκτησίας ενός σχολικού 

ιδρύµατος ή της επιβολής ιδιωτικού ελέγχου στους σχολικούς µηχανισµούς. Η 

ιδιωτικοποίηση επίσης, σηµαίνει αυξητική διάθεση των ιδιωτικών πόρων για την 

εκπαίδευση ή αντικατάσταση των δηµόσιων δαπανών από ιδιωτικές, χωρίς αυτό 

να συνεπάγεται πάντοτε και κρατική απροθυµία για ανάληψη των δηµόσιων 

πρωτοβουλιών µε δηµόσια δαπάνη, καθώς η τάση αυτή µπορεί να πηγάζει από 

επιλογές ατόµων ή επιχειρήσεων και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως «ιδιωτικοποίηση 

που ωθείται από τη ζήτηση» και συνεπώς  δεν προϋποθέτει µείωση των 

δηµόσιων υπηρεσιών240.  

  Οι ερµηνευτικές αφετηρίες για τη δικαιολόγηση της αποτυχηµένης πορείας του 

κράτους πρόνοιας εντοπίζονται στην αδυναµία υπέρβασης των γραφειοκρατικών 

αγκυλώσεων του υπερτροφικού δηµόσιου τοµέα, στην ελάττωση των κινήτρων, 

στη δύσκαµπτη και κακή διαχείριση και στην αναποτελεσµατικότητα και 

αποσπασµατικότητα των ηµίµετρων, που κάθε φορά υιοθετούνταν. Βέβαια, από 

τη µια η νεοφιλελεύθερη αυτή τάση ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης δε φαίνεται 

να είναι πανάκεια για όλα τα προβλήµατα µεταξύ σχολείου, αγοράς εργασίας και 

                                                           
238 Βλ. GEIGER R.L., Privatisation of Higher Education : International Trends and Issues,  International Council for 
Educational Development, Princeton 1988, σ. 7. 
 
239  η οποία «περιλαµβάνει την πλήρη παροχή υποχρεωτικής και δωρεάν παιδείας, την πλήρη χρηµατοδότηση και τον πλήρη έλεγχο 
και τη ρύθµιση της λειτουργίας των σχολείων, τον καθορισµό προγραµµάτων, τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης της σχολικής 
γνώσης, το διορισµό διδακτικού προσωπικού κτλ.», βλ. ΚΑΖΑΜΙΑ Α., ό.π., σ. 10. 
240Βλ. KAMERMAN S.B., KAHN A.J., Privatisation and the Welfare State, Princeton                               
University Press, 1989, σ. 22-23. 
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οικονοµίας241, ενώ από την άλλη η διαπιστωµένη αδυναµία του κράτους 

πρόνοιας για παροχή κοινωνικής ισότητας δεν οδηγεί αβίαστα στην υιοθέτηση 

επιλογών ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αποκρατικοποίησης ως εγγυητικού 

συµβολαίου για την κατάκτησή της, καθώς σίγουρα προσπερνώνται και άλλες 

εναλλακτικές και πραγµατοποιήσιµες λύσεις242. 

   Όµως γενικά επικρατεί η πεποίθηση ότι ο θεσµός της αγοράς µε τους δικούς 

του καλά δοκιµασµένους στην πράξη νόµους και τον εξελιγµένο µηχανισµό των 

τιµών αποτελεί το εύσχηµο νοµιµοποιητικό επιχείρηµα για την πρόσφορη 

εκπαιδευτική λύση δίχως άσκοπες καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές διατυπώσεις 

και κρατικό καταναγκασµό243. Εξάλλου, µέσω της ιδιωτικής φροντιστηριακής 

εκπαίδευσης οι πολίτες αισθάνονται πιο άµεσα το δικαίωµα της επιλογής και της 

συµµετοχής στην εκπαίδευση, δικαίωµα και ευθύνη που νιώθουν ότι στερούνται 

από την επίσηµη εκπαίδευση244. 

   Η ιδεολογία των γονέων ως καταναλωτών εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατέχει 

σηµαντική θέση µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όχι όµως σε σχέση µε 

τη δηµόσια όσο µε την ιδιωτική όψη του245. Έτσι από ό,τι φαίνεται, η επιβίωση και 

ευδοκίµηση των ιδιωτικών δικτύων που παρέχουν εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες έγκειται στην παροχή εναλλακτικών επιλογών σε σχέση µε τη 

µαζικοποίηση των κρατικών. Επιπλέον, εξαλείφεται ο κίνδυνος µείωσης ή 

εξαφάνισής τους, αφού ήδη βρίσκονται στο περιθώριο του συνολικού 

συστήµατος, ενώ αποκλείεται η πιθανότητα επέκτασής τους γιατί ο δηµόσιος 

τοµέας παραµένει εδραιωµένος, θεσµικά και ιδεολογικά περιχαρακωµένος και 

κατά συνέπεια ισχυρός246. Χρειάζεται να αναφερθεί  ότι ειδικά στην Ελλάδα η 

ιδιωτική εκπαίδευση «λειτούργησε συµπληρωµατικά και επιβίωσε παρασιτικά»247      

                                                           
241 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Λύση ή παράλυση ;, στο ΚΑΖΑΜΙΑ Α., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Ελληνική 
εκπαίδευση : προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, 1995, σ. 227-241. 
242 Βλ. ΚΑΖΑΜΙΑ Α., Η ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση : διεθνείς προοπτικές και προβληµατισµοί για την Ελλάδα, στο 
Εκπαίδευση και Επάγγελµα, 1991, 3, σ. 16-17. 
243 Βλ. ΦΑΚΙΟΛΑ Ρ., ∆ηµόσια και Ιδιωτική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στο Εκπαίδευση και Επάγγελµα, 1991, 3. σ. 23-28. 
244 Βλ. ΗΛΙΟΥ Μ., Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική, Αθήνα, εκδ. Πορεία, 1984, σ. 93. 
245 Βλ. Από το 1984 κ.ε. έχει θεσµοθετηθεί επίσηµα ο ρόλος και η συµµετοχή των Συλλόγων Γονέων σε συλλογικά 
εκπαιδευτικά όργανα –Εθνικό συµβούλιο Παιδείας, νοµαρχιακές, δηµοτικές και κοινοτικές επιτροπές παιδείας, σχολικά 
συµβούλια και σχολικές επιτροπές- ενώ οι στόχοι τους έχουν µετασχηµατιστεί ποιοτικά προβάλλοντας απαιτήσεις, όπως 
ο εκσυγχρονισµός των σπουδών, η σύνδεση σχολείου-κοινωνίας, η δηµοκρατική λειτουργία των σχολικών µονάδων, βλ. 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ., Σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας, Αθήνα, εκδ. Επικαιρότητα, 1984, σ. 47-48.  
 
246 Βλ. GEIGER R.L., ό.π., σ. 26. 
247 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., ό.π. 
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   Γενικά, οι έννοιες του δηµόσιου και του ιδιωτικού αποτελούν ιδεολογικούς 

προσανατολισµούς µε έντονη υποκειµενική υπερφόρτιση248, καθώς «η θέση που 

κατέχει µια χώρα στο συνεχές µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής πρόνοιας βασίζεται 

κυρίως στις επικρατούσες αξίες και ιδεολογίες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

στάσεων, αντιλήψεων για το ρόλο του κράτους, την ατοµική ελευθερία. Σύµφωνα 

µε τον Πεσµαζόγλου249, η αλληλόδραση µεταξύ δηµοσιονοµικής και 

χρηµατοδοτικής πολιτικής του κράτους και των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών 

του επιλογών, χωρίς αναγκαστικά να πρόκειται για αιτιώδη σχέση, προσφέρεται 

για την εξήγηση της αδιέξοδης και υπανάπτυκτης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας 

στην Ελλάδα. «Η έλλειψη κονδυλίων, αφ’ ενός, και η µη αξιοποίησή τους αφ’ 

ετέρου, αποτελούν τις δύο όψεις της µίας και αυτής πραγµατικότητας»250.  

«Γι’ αυτό και η κρίση του κράτους πρόνοιας δε συνεπάγεται µόνο την κρίση της 

αποδοτικότητας της εκπαίδευσης, αλλά και την κρίση των προϋποθέσεων της : 

του κρατικού µονοπωλίου και του µονοπωλίου του σχολείου»251. 

   Η παροχή µη ικανοποιητικών οικονοµικών ερεισµάτων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε τη διαχρονική µελέτη των χρηµατοδοτικών 

δεδοµένων που παρουσιάζει στο δηµοσίευµά του, προκαλεί προβλήµατα όχι 

µόνο ποσοτικού αλλά και ποιοτικού χαρακτήρα οδηγώντας στη «διαµόρφωση 

µιας παράλληλης εκπαιδευτικής διαδικασίας µε πολύµορφες εκφάνσεις»252.  

   Έτσι, ενώ µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών δαπανών 

µεταπολεµικά, παρατηρείται µια βραδύτερη ανάπτυξη των δεύτερων σε σχέση µε 

τις πρώτες, παρουσιάζεται, σε σχέση µε την κατανοµή των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών δαπανών, µείωση του ειδικού βάρους των ιδιωτικών σχολείων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ταυτόχρονα σηµαντική 

αύξηση των δαπανών φροντιστηριακού προσανατολισµού253. Εκτός, λοιπόν, από 

τους περίπου 104.000 µαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 1.607.000 µαθητές του 

δηµόσιου εκπαιδευτικού δικτύου πληρώνουν δίδακτρα για την εκπαίδευσή 

                                                           
248 Βλ. ΤΕΡΛΕΞΗ Π., ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Τοµέας : Εννοιολογικές και Λειτουργικές Ασυµµετρίες Κοινωνικής Οργάνωσης στο 
Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 1989, 1, σ. 34-63. 
249 Bλ. ΜΑΛΟΥΤΑ Θ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆., (επιµ.), Ανάπτυξη κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, 1988. 
250 Βλ. ό.π., σ. 228.  
251 Βλ. ΠΛΕΙΟΥ Γ., Η κρίση της εκπαίδευσης στον ώριµο καπιταλισµό, στο Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 1996, τόµ. Ε΄, 19. 
252 Βλ. ό.π. 
253 Βλ. ό.π. 
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τους254. Το γεγονός ότι η σηµαντική συµµετοχή των οικογενειών στις συνολικές 

εκπαιδευτικές δαπάνες της χώρας δεν αφορά την επίσηµη ιδιωτική εκπαίδευση, 

που είναι αρκετά περιθωριακή και ελιτίστικη, αλλά ιδιωτικές εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες έξω από τα επίσηµα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι ένα φαινόµενο 

καθαρά «ελληνικό»255. 

 «Το ειδικό βάρος των ιδιωτικών δαπανών για φροντιστήρια, για όλο αυτό το 

κύκλωµα της παράπλευρης εκπαίδευσης αυξάνει σε όλη την περίοδο από το 

1976-1980. Όχι µόνο παρατηρείται υπερδιπλασιασµός σε τρέχουσες τιµές µεταξύ 

του 1976 και 1980 και πάλι στην πενταετία 1980-85, αλλά υπάρχει και σχετική 

αύξηση σε σταθερές τιµές. Ενώ το 1976 οι ιδιωτικές δαπάνες για φροντιστήριο 

είναι 20%, µετά το 1980 είναι 30%, που και αυτές είναι συντηρητικές τιµές για 

στην πραγµατικότητα είναι κατά 50% υψηλότερες»256. Η αναπροσαρµογή των 

φροντιστηρίων µέσης εκπαίδευσης στην κατεύθυνση όχι µόνο της προετοιµασίας 

των µαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά και της ενίσχυσης της επίδοσης 

των µαθητών µέσα στο σχολείο αποτέλεσε ενισχυτικό παράγοντα ανάπτυξης της 

φροντιστηριακής εκπαίδευσης257. 

   Η παρακολούθηση επιπλέον µαθηµάτων που δε διδάσκονται στο σχολείο, 

όπως είναι ο χορός ή η µουσική, φαίνεται απολύτως δικαιολογηµένη, ενώ η 

παρακολούθηση µαθηµάτων που το αντικείµενο τους ταυτίζεται πλήρως µε αυτά 

του σχολείου, εγείρει εύλογα απορίες.  Σύµφωνα µε έρευνα, που έγινε µε την 

εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε δύο διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, βρέθηκε ότι ενώ το 1984 το 64% των µαθητών παρακολουθούσαν 

φροντιστήριο και ιδιαίτερο µάθηµα, το 1993 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 

95%258. 

 
 
 
 

                                                           
254 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ Χ., Πόσο κοστίζει η εκπαίδευση των παιδιών µας, στο Ενηµέρωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 18, 1996, σ. 2-8. 
255 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό 
προϋπολογισµό των ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, 
Σχολείο, Φροντιστήριο, Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 176. 
 
256 Βλ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Σ., Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985. Το ασύµπτωτο µιας σχέσης, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 
1987, σ. 101. 
257 Βλ. ό.π., σ. 102. 
258 Βλ. ό.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  : Μαθητές Γενικών Λυκείων της Αθήνας που παρακολούθησαν 
φροντιστήρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα σε δύο διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. 
  1984 1993 

Φροντιστήρια 54,6% 65% 

Ιδιαίτερα µαθήµατα 9,4% 30% 

Σύνολο 64% 95% 

 

 

 

 

                                              ΠΗΓΗ: Έρευνα  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου 

   Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες της παράλληλης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας προσεγγίζουν τις δηµόσιες δαπάνες, ενώ η παρακολούθηση 

φροντιστηριακών µαθηµάτων οδηγεί στην αποδυνάµωση της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας των σχολείων259. Οι στατιστικοί υπολογισµοί δείχνουν ότι ένα 

µαθητής Γυµνασίου ξοδεύει περίπου 250.000 δρχ ετησίως σε φροντιστήρια ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ για το µαθητή του Λυκείου το κόστος αυτών των 

µαθηµάτων ανέρχεται σε 700.000 δρχ το χρόνο260.  

   Όσον αφορά τα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώµενα, συντελείται µια «λανθάνουσα 

ιδιωτικοποίηση» µέσα από το θεσµό των παρασχολικών ιδιωτικών διδακτηρίων, 

η εξιδανίκευση  των οποίων καλλιεργεί την ιδέα ενός σχολείου προσαρµοσµένου 

στην ελεύθερη αγορά µε δίδακτρα, αξιοκρατική επιλογή διδακτικού προσωπικού 

και εκπαιδευτικούς προσανατολισµούς βασισµένους στις ατοµικές επιδιώξεις 

γονέων και µαθητών261. Η «πολιτική της γονεϊκής επιλογής», η οποία εµφανίζεται 

σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αφορά τη δυνατότητα επιλογής και παρέµβασης 

των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

τους, γεγονός που έµµεσα οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης 

προβάλλοντας µια καταναλωτική αντίληψη για τη γνώση. 

   Η ανταγωνιστική δεοντολογία, η εξατοµίκευση των εκπαιδευτικών κινήτρων και 

η αντίληψη για την ανταλλακτική διάσταση της γνώσης σε συνδυασµό µε την 

προϊούσα ιδιώτευση λειτουργούν ως ενδογενείς πηγές έντασης συνθέτοντας µια 

προοπτική ρήξης µε τους σκοπούς και τη διάρθρωση του επίσηµου 

εκπαιδευτικού δικτύου. 
                                                           
259 Βλ. ΜΑΛΟΥΤΑ Θ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆. (επιµ.), ό.π., σ. 228-229. 
260 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ Χ., ό.π. 
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3.11  ∆εκαετία του 1990 / Ενιαίο Λύκειο 

 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι «...η µαζική τριτοβάθµια εκπαίδευση οδηγεί στην 

ανάπτυξη ενός λαϊκού συστήµατος ενιαίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρά το 

ότι η δηµιουργία της τελευταίας επέτρεψε την επέκταση της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης»262 και γι’ αυτό δεν µπορεί να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη ενός 

διευρυµένου συστήµατος ενιαίων σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που 

θα µεταφέρει τα παιδιά όλων των κοινωνικών στρωµάτων στο πανεπιστήµιο, 

προηγείται της ανάπτυξης της µαζικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

   Στην Ελλάδα, στα µέσα της δεκαετίας του ’90, η οργάνωση της λυκειακής 

βαθµίδας ανασχηµατίζεται µε την κατάργηση των τριών τύπων Λυκείου που 

ίσχυαν µέχρι τότε : του θεωρητικού Γενικού Λυκείου, του κοινωνικά απαξιωµένου 

Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου και του περιθωριοποιηµένου Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου263. 

   Με το Ν. 2525/97 το Ενιαίο Λύκειο καθιερώνεται ως µοναδικός τύπος Λυκείου 

στην Ελλάδα. Προβλέπεται επίσης ένα παράλληλο σύστηµα εκπαίδευσης µετά το 

Γυµνάσιο µε τα Τεχνικά και Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) για την 

αναβάθµιση της τεχνικής εκπαίδευσης και τη δηµιουργική της σύνδεση µε την 

αγορά εργασίας264. 

 Η ανατροπή των τριών τύπων Λυκείου και η αντικατάστασή τους από το Ενιαίο 

Λύκειο αναφέρεται στις σύγχρονες ιδιοµορφίες της κοινωνικο-επαγγελµατικής 

πραγµατικότητας, που δεν ευνοούν την άκρατη εξειδίκευση και τον 

κατατεµαχισµό της γνώσης, αλλά τη σφαιρική µόρφωση, που προσφέρεται για 

συνεχείς επανεκπαιδεύσεις και ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου µάθησης265. 

Με την εισαγωγή του νέου τύπου Λυκείου εφαρµόζεται νέο ωρολόγιο και 

αναλυτικό πρόγραµµα, εισάγονται νέα  διδακτικά αντικείµενα, αναµορφώνεται το 

διδακτικό υλικό. 
                                                                                                                                                                                                                       
261 Βλ. ΧΑΡΑΜΗ Π., Ανάµεσα στο σχολείο και στο φροντιστήριο, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, Μηχανισµοί και όροι επιλογής για 
την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1995, σ. 52. 
262 Βλ. TROW M., Προβλήµατα της µετάβασης από την ελιτιστική στην µαζική τριτοβάθµια εκπαίδευση, στο 
Κελπανίδης Μ., (επιµ.) Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση, Θεσ/νίκη, εκδ. Κυριακίδη, 1991, σ. 345. 
 
263 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η αναβάθµιση της ελληνικής δηµόσιας εκπαίδευσης και η πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, στο 
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Αναβάθµιση της δηµόσιας µέσης εκπαίδευσης – Έκθεση Εργασιών, Λευκωσία 1997, σ. 178. 
264 Βλ Σχέδιο Νόµου «∆ευτεροβάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση», Άρθρο 1 και Εγκύκλιος Γ2/4537/3/8/98. 
265 Βλ. ΑΓΓΕΛΗ Λ., Από το ΕΠΛ στο Ενιαίο Λύκειο, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1999, 49-50, σ. 171-177. 
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Έτσι, η Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου είναι τάξη αναγνώρισης και 

προσανατολισµού µε πρόγραµµα µαθηµάτων κοινό για όλους τους µαθητές, 

αλλά και µε τη δυνατότητα επιλογής ορισµένων προσφερόµενων µαθηµάτων, 

εκτός των υποχρεωτικών, ρύθµιση που ισχύει και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

Η Β΄ τάξη, εκτός από το κοινό πρόγραµµα µαθηµάτων, περιλαµβάνει και ειδικά 

προγράµµατα τριών κατευθύνσεων (θεωρητική, θετική και τεχνολογική). Η ίδια 

δοµή µε αυτήν της Β΄ τάξης ακολουθείται και στη Γ΄ Λυκείου. Όµως «στην τάξη 

αυτή οι κύκλοι επιλογών αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία λόγω του ότι αυτοί 

συνδέονται µε τη µεταλυκειακή εξέλιξη των µαθητών, τις δια βίου µορφές 

κατάρτισης, τις πανεπιστηµιακές σπουδές, την πρόσβαση προς τη σύγχρονη 

αγορά εργασίας.»266

   Σκοποί του Ενιαίου Λυκείου, όπως διατυπώνονται µε το Ν.2525/97 είναι : 

Α. Η προσφορά γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, 

Β. Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της δηµιουργικότητας, η ενίσχυση της 

επινοητικότητας και η παραγωγή κριτικής-αφαιρετικής σκέψης, 

Γ. Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων για επιτυχή είσοδο στην επόµενη 

εκπαιδευτική βαθµίδα, 

∆. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θα διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά 

εργασίας µετά από πρόσθετη βραχύχρονη εξειδίκευση ή κατάρτιση. 

 
3.11.1 Παροχή γενικής παιδείας : προβληµατισµός 

    

   Το Ενιαίο Λύκειο ακολουθώντας τις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες επιβάλει 

διαχωριστική  οριοθέτηση µεταξύ σχολείου και επαγγέλµατος. Αυτό σηµαίνει ότι 

το Λύκειο παρέχει ορισµένες  µορφωτικές βάσεις, όµως το άτοµο σε ένα επόµενο 

στάδιο αναλαµβάνει την ευθύνη της επαγγελµατικής του διαδροµής στα πλαίσια 

µιας λογικής συνεχούς εξέλιξης και ανατροφοδότησης των ικανοτήτων του.  

 «Η αρχική µη-εξειδίκευση είναι το τίµηµα για τη µεταγενέστερη 

προσαρµοστικότητα»267 των νέων στον εργασιακό χώρο και έτσι το σχολείο 

ανθίσταται στις απρόβλεπτες εξελίξεις και στις συγκυριακές κρίσεις και αντιφάσεις 

                                                           
266 266 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η αναβάθµιση της ελληνικής δηµόσιας εκπαίδευσης και η πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, στο 
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Αναβάθµιση της δηµόσιας µέσης εκπαίδευσης – Έκθεση Εργασιών, Λευκωσία 1997, σ. 211. 
 
267 Βλ. CHARLOT B., Το σχολείο αλλάζει : κρίση του σχολείου και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί, Αθήνα, εκδ. Προτάσεις, 1992, σ. 
229. 
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της αγοράς εργασίας268. Εξάλλου, σύµφωνα µε ερευνητικές εκτιµήσεις, το 

µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών και των φοιτητών των Παιδαγωγικών 

Τµηµάτων και των καθηγητικών Σχολών θεωρούν αναγκαία τη  συµβολή της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, 

ενώ ένα µικρό ποσοστό τοποθετείται υπέρ της εξειδικευµένης γνώσης για την 

άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος ήδη από νεαρή ηλικία269.  

 
3.11.2 Ανάπτυξη των δηµιουργικών ικανοτήτων των µαθητών 

 

   Επειδή διαπιστώνεται ότι η πρακτική της στιγµιαίας δοκιµασίας, που ίσχυε µε 

το προηγούµενο εξεταστικό σύστηµα, αποτελεί συνθήκη πληµµελούς 

αντικειµενικότητας στην επιλογή, στην οποία κυριαρχεί ένα πνεύµα ολιγάρκειας 

γύρω από τη µόρφωση, ενώ αξιολογούνται επουσιώδεις πνευµατικές ικανότητες, 

όπως η αποστήθιση, εισάγεται ο διαχρονικός έλεγχος στην αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης µε πανελλήνιες εξετάσεις στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, που 

θεωρείται περισσότερο έγκυρος, αντικειµενικός και αξιόπιστος270. Με την 

εφαρµογή του Ε.Λ. εισάγεται µία  νέα φιλοσοφία αξιολόγησης, που συνδυάζει µια 

ποικιλία διαφορετικών τρόπων και τεχνικών αποτίµησης των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων των µαθητών. Επιπλέον, «µε τις εξετάσεις σε Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

επιµερίζεται η εξεταστέα ύλη, οι δοκιµασίες αυξάνουν σε δύο χρόνια και σε 

περισσότερα µαθήµατα και ο εξεταζόµενος µπορεί µε περισσότερη άνεση να 

αποδείξει τις ικανότητες και τις γνώσεις του»271. 

   Εκτός όµως από τα παραπάνω, το νέο σύστηµα δέχεται πολλές επικρίσεις 

όσον αφορά την αξιολόγηση, καθώς «…η βαθµολογία στη Μέση 

Εκπαίδευση…έχασε την παραδοσιακή της λειτουργία. Τείνει πλέον από 

«διαπιστωτική» και «κυρωτική» να γίνεται «διαµορφωτική», δηλαδή ένα 

παιδαγωγικό µέσο στο εσωτερικό του σχολείου»272. Ακόµα, µε το νέο σύστηµα 

εισάγονται µέθοδοι τεχνικού ελέγχου στα σχολεία, καθώς επεκτείνεται η χρήση 

τυποποιηµένων διδακτικών βοηθηµάτων, τα οποία περιλαµβάνουν σαφείς 

ορισµούς των στόχων κάθε µαθήµατος, το απαιτούµενο εποπτικό υλικό, µια 

                                                           
268 Βλ. ό.π., σ. 235. 
269 Βλ. ό.π., σ. 175. 
270 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., … στο Χιωτάκης (επιµ.), ό.π., σ. 333-344. 
271 Βλ. ∆ΡΕΤΤΑΚΗ Μ.Γ., Προβλήµατα της ελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα 1998, σ. 21. 
272 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ.303. 
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περιγραφή των ενεργειών του εκπαιδευτικού και των αντιδράσεων που πρέπει να 

αποκτήσουν οι µαθητές, όπως και µια σειρά έτοιµων τέστ για τον έλεγχο της 

επιτυχίας των στόχων του µαθήµατος. Τα τέστ αυτά, τις περισσότερες φορές, 

ανάγουν τις γνώσεις του µαθήµατος σε συγκεκριµένες δεξιότητες και απλές 

µορφές αντίδρασης σε κάποια προβλεπόµενα ερεθίσµατα. Η µεθοδολογία αυτή 

θα µπορούσε να θεωρηθεί υποβάθµιση όχι µόνο των ικανοτήτων του µαθητή, 

αλλά και του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού. Χάρη στο απόλυτα 

προκαθορισµένο διδακτικό πρόγραµµα οι ικανότητες, που κάποτε θεωρούνταν 

απαραίτητες για το διδασκαλικό επάγγελµα, όπως ο σχεδιασµός του µαθήµατος 

και η προσαρµογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών, χάνουν 

τη σηµασία τους. Οι µαθητές έρχονται σε ελάχιστη επικοινωνία µε τον 

εκπαιδευτικό που δεν επεµβαίνει στις «αντικειµενικές» διδακτικές διαδικασίες. Η 

πρόοδος των µαθητών γίνεται ένα φυσικό µέγεθος που εξαρτάται από την 

ταχύτητα µάθησης του κάθε ατόµου και µπορεί να µετρηθεί µε µεγάλη ακρίβεια, 

ενώ ο εκπαιδευτικός µετατρέπεται σε ένα είδος επόπτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

«σε περιόδους ενεργοποίησης του µηχανισµού ελέγχου η βαθµολογική κλίµακα 

της βαθµίδας εκπαίδευσης που την υφίσταται τείνει να γίνεται όλο και 

περισσότερο αριθµητική, µε όλο και περισσότερες διαβαθµίσεις. Αντίστροφα, στη 

βαθµίδα, ή στις βαθµίδες, εκπαίδευσης, όπου ο έλεγχος δεν ασκείται ή αίρεται, η 

κλίµακα τείνει να γίνεται όλο και περισσότερο λεκτική, µε όλο και λιγότερες 

διαβαθµίσεις»273. Μέσα από αυτή την εφαρµογή του τεχνικού ελέγχου 

ικανοποιείται η ανάγκη της σχολικής διοίκησης για έλεγχο της εργασίας των 

εκπαιδευτικών, η ανάγκη των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίσουν τα πρακτικά 

διδακτικά προβλήµατα µε τους µαθητές τους, το  ενδιαφέρον των γονέων για 

«ποιότητα εκπαίδευσης» και η ανάγκη του κράτους για αποδοτικότερη παραγωγή 

εργατικού δυναµικού. Η λογική του τεχνικού ελέγχου διαµορφώνεται αλλά και 

ενισχύεται χάρη στις ανάγκες της κρατικής γραφειοκρατίας για τυποποιηµένες και 

«µετρήσιµες» διαδικασίες. «Η παρέκκλιση σε άλλους τοµείς µαθήµατος ή η 

ενασχόληση µε προσωπικές ιδιωτικές επιλογές των µαθητών µόνο σε ελάχιστο 

έως ανύπαρκτο βαθµό είναι επιτρεπτή στο ∆άσκαλο»274. Η πίεση για πιστή 

εφαρµογή του Α.Π. και αποτελεσµατικότητα µέσω άτεγκτων γραφειοκρατικών 

                                                           
273 Βλ. ό.π., σ. 240. 
274 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Θ.Ε., Κοινωνιολογία του σχολείου και της σχολικής τάξης, Θεσσαλονίκη, εκδ. αδελφών Κυριακίδη α.ε., 
1997, σ.208.  
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δοµών συρρικνώνει την αυτονοµία του εκπαιδευτικού και τη δυνατότητα για 

ανάληψη δυναµικού και µετασχηµατιστικού ρόλου µέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παγιδεύονται µέσα σε 

φορµαλισµούς και παιδαγωγικούς τεχνοκρατισµούς και ελάχιστα γνωρίζουν ή 

αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων για τη 

δουλειά τους, ότι π.χ. ισότητα ευκαιριών δε σηµαίνει να έχει ο µαθητής την 

ευκαιρία να βρίσκεται µέσα στην τάξη, αλλά να έχει τη δυνατότητα να τυγχάνει 

εκπαιδευτικής µεταχείρισης ανάλογα µε τις ανάγκες του. Ερευνητικές ενδείξεις για 

γνωστική “υστέρηση” ή “στασιµότητα” ανάµεσα σε σηµαντικά ποσοστά µαθητών 

της λυκειακής βαθµίδας275 αποκαλύπτουν την ασυµβατότητα µεταξύ των 

γνωστικών απαιτήσεων των ΑΠ και των γνωστικών ικανοτήτων των µαθητών, 

πρόβληµα που η λύση του δεν µπορεί να περιοριστεί µόνο στο επίπεδο του 

Λυκείου, καθώς επιβεβαιώνεται η αποτυχία των προηγούµενων εκπαιδευτικών 

βαθµίδων να οικοδοµήσουν στέρεο γνωστικό υπόβαθρο για τις λυκειακές 

σπουδές. 

 

 
3.11.3 Επιτυχής είσοδος στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα 

 

   Η διεύρυνση των δυνατοτήτων πραγµατοποίησης τριτοβάθµιων σπουδών 

αποτελεί σηµαντική τοµή της συγκεκριµένης  µεταρρύθµισης, καθώς  από τη µία, 

προωθείται η πλήρης αντιστοίχηση διαθέσιµων θέσεων στα τριτοβάθµια 

ιδρύµατα  και αριθµού αποφοίτων-κατόχων του Απολυτηρίου του Ενιαίου 

Λυκείου και από την άλλη χαράσσονται εναλλακτικές – παράλληλες δίοδοι στην 

πρόσβαση και πλήρωση ανώτατων  σπουδών µε τη δηµιουργία δικτύου 

                                                           
275 Βλ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ∆Η Ν., Γνωστική ανάπτυξη µαθητών Λυκείου : Θεωρητικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις, στο Παιδαγωγική 
Επιθεώρηση,1997, τ. 25, σ. 7-41. 
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προγραµµάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.)276 και τη λειτουργία του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)277.  

   Η επέκταση των ανώτατων σπουδών και οι εναλλακτικοί τρόποι 

πραγµατοποίησής τους αναµένεται να συµβάλουν στην άµβλυνση του 

ανταγωνιστικού κλίµατος στα σχολεία και συνεκδοχικά της ανάγκης αναζήτησης 

εξωσχολικής αρωγής από φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. 

   Η εισαγωγή του τρίτου σκοπού γίνεται µάλλον καθώς διαπιστώνεται η 

σηµαντικότητα των εξετάσεων για τη δηµιουργία σχέσεων αλληλεπίδρασης 

µεταξύ δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έγκειται µεταξύ άλλων 

στο ότι είναι εκείνες που ορίζουν την περάτωση, την απόλυση ή την είσοδο και γι’ 

αυτό θεωρούνται καθοριστικές για τα εκάστοτε µεγέθη όχι µόνο του µαθητικού, 

αλλά και του φοιτητικού και σπουδαστικού δυναµικού278 και επιπλέον στο ότι οι 

εισαγωγικές εξετάσεις στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν χαρακτήρα επιβράβευσης 

της προηγούµενης φοίτησης στο σχολείο και σίγουρα δεν αποτελούν «εξετάσεις 

πρόβλεψης ή σωστής προεκτίµησης της επιτυχίας για τη µελλοντική φοίτηση στα 

Πανεπιστήµια»279. 

   Αυτό που διαπιστωνόταν από τις γενικές εξετάσεις είναι ότι αυτοί που 

επιλέγονταν δεν ήταν και οι πιο καταρτισµένοι, µιας και ασήµαντες βαθµολογικές 

διαφορές γίνονταν καθοριστικές για την πρόσβαση σε µη επιθυµητές σχολές. 

Έτσι, οι πανεπιστηµιακοί επιφορτίζονταν µε το έργο και την ευθύνη να 

µεταβάλουν τις εµπειρίες και τον τρόπο σκέψης των φοιτητών, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονταν από αδιαφορία και έλλειψη συµµετοχής στο αντικείµενο των 

σπουδών τους, µιας και όπως προαναφέρθηκε, συνήθως η σχολή εισαγωγής δεν 

είχε την προτεραιότητα των προτιµήσεων τους. Τις περισσότερες φορές οι 

σπουδαστές χρησιµοποιούσαν ως ενέχυρο τη σχολή που πέτυχαν µέχρι να 

                                                           
276 «Πρόκειται για ευέλικτα διατµηµατικά ή διιδρυµατικά προγράµµατα, τα οποία εστιάζονται σε νέα κυρίως γνωστικά αντικείµενα ή 
σε τοµείς που απαιτούν διεπιστηµονική συνεργασία. Τα προγράµµατα αυτά καταλήγουν σε πτυχίο ισότιµο µε εκείνο που χορηγείται 
µε τα παραδοσιακά προγράµµατα. Τα Π.Σ.Ε. µπορούν να λειτουργούν και ως προγράµµατα δια βίου κατάρτισης, παρέχοντας, αντί 
πτυχίου, βεβαιώσεις σε ειδικές γνωστικές περιοχές.», βλ. Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η αναβάθµιση της ελληνικής δηµόσιας εκπαίδευσης 
και η πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, στο Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Αναβάθµιση της δηµόσιας µέσης 
εκπαίδευσης – Έκθεση Εργασιών, Λευκωσία 1997, σ. 188. 
277 «Το Ε.Α.Π. ιδρύθηκε µε το νόµο 2093/92. Στο Ε.Α.Π. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου που έχουν συµπληρώσει το 24ο έτος της 
ηλικίας τους. Τα µαθήµατα στο Ε.Α.Π. γίνονται «εξ αποστάσεως» και τα πτυχία που χορηγούνται είναι πλήρως ισότιµα προς αυτά 
των παραδοσιακών Πανεπιστηµίων.», βλ. ό.π. 
278 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., ό.π. 
279 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Οι εξετάσεις, η εκπαιδευτική πολιτική και το κοινωνικό πλαίσιο, στο 
Επιστηµονικό Συµπόσιο, Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1995, σ. 128. 
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ξαναδιαγωνιστούν, µε άµεση απόρροια τη δηµιουργία «νοµαδικών» πληθυσµών 

και µεταναστευτικών ρευµάτων φοιτητών280. 

   Με αυτόν τον τρόπο παρουσιαζόταν να συντελείται ένα είδος 

«∆ευτεροβαθµοποίησης» της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης281, καθώς είχε 

υποβαθµιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

όσον αφορά την παροχή γενικής µόρφωσης και είχε µεταφερθεί στον 

εκπαιδευτικό της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε άµεση απόρροια τη φαλκίδευση 

των ρόλων, που ασκούν οι εκάστοτε εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

   Οι νέοι που αποφοιτούσαν από το σχολείο και εισέρχονταν σε ένα ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα παρουσιάζονταν ανώριµοι, αδύναµοι και απροετοίµαστοι 

από τις προηγούµενες σπουδές τους, για να αντιµετωπίσουν δυναµικά τη νέα 

ακαδηµαϊκή τάξη πραγµάτων, δηλαδή να µεταβούν από τον περιορισµένο αριθµό 

της τάξης στην ανωνυµία του αµφιθεάτρου, από την οικεία σχέση µε τον 

καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης στην απρόσιτη πανεπιστηµιακή έδρα, από την 

υποχρεωτική στην ελεύθερη παρακολούθηση, από την παράδοση της 

συγκεκριµένης ύλης στην ευρύτητα της βιβλιογραφίας282. Επιδιώκεται, λοιπόν, η 

κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα να είναι αυτόνοµη και διαφοροποιηµένη φιλοσοφικά 

σε σχέση µε τις άλλες, εφόσον η διαπλαστική της βαρύτητα ποικίλει ανάλογα µε 

τη γνωστική και συναισθηµατική ωριµότητα των φοιτούντων σε αυτήν283.  

Παράλληλα, σύµφωνα µε τα νέα εκπαιδευτικά µεταρρυθµιστικά µέτρα, «το 

σχολείο αλλά και το πανεπιστήµιο αποδεσµεύονται από την ευθύνη για τη 

συµβολή στην αντιµετώπιση της ανεργίας. Ένα θέµα βαθιά οικονοµικό και 

κοινωνικό εµφανίζεται τώρα, περισσότερο από ποτέ, ως προσωπικό πρόβληµα 

που το άτοµο καλείται να λύσει µόνο του»284. Με αυτόν τον τρόπο, σήµερα, οι 

νέοι αντλούν όλο και λιγότερα οφέλη από τη µόρφωσή τους, ενώ δυσκολεύονται 
                                                           
280 Βλ. ΗΛΙΟΥ Μ., Μια αντιθετική σχέση : επιλογή και εκαπιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα, στο Σύλλογο Αποφοίτων 
Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, σ. 40. 
281 Βλ. ΣΤΑΥΡΙ∆Η – ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., Γενικές εξετάσεις : ο φαύλος κύκλος των συνεπειών, Επιστηµονικό Συµπόσιο, Μηχανισµοί 
και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 
1995, σ. 87-95. 
282 Βλ. ό.π. 
283 Αλλάζοντας κανείς τη βαθµίδα αναφοράς µπορεί να εντοπίσει τις σύγχρονες απηχήσεις των διαπιστώσεων του Γληνού το 1913 : 
«Των πάντων δεινότατον κακόν είναι ο εκφυλισµός του ∆ηµοτικού σχολείου εις προγυµνάσιον, σχολείον το οποίον άνευ αυτοτελούς 
σκοπού χρησιµεύει µόνον ως γέφυρα δια τους µέλλοντας να φοιτήσωσι εις τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.(…) «Είναι αυτό 
τούτο αρπαγή της πνευµατικής τροφής του λαού η καθ’ οιονδήποτε τρόπον προσαρµογή του προγράµµατος οιουδήποτε σχολείου εις 
το πρόγραµµα των ανωτέρων σχολείων, εφ’ όσον η προσαρµογή αύτη είναι επιβλαβής εις τον σκοπόν ον τούτο επιδιώκει», βλ. 
∆ΗΜΑΡΑ Α., ∆ιαδικασίες επιλογής : διαπιστώσεις και προβληµατισµοί, στο Σύλλογος Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το 
Λύκειο στο Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, σ. 51-54. 
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να βρουν επάγγελµα που να αντιστοιχεί στο δίπλωµά τους, παρά το γεγονός ότι 

σπουδάζουν περισσότερα χρόνια και αποκτούν περισσότερους τίτλους 

σπουδών. Σύµφωνα µε την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων, η ανεργία 

µακράς διαρκείας πλήττει κυρίως τις µικρές  ηλικίες, γεγονός που οφείλεται σε µια 

παρατεταµένη “ανεργία τριβής” των νέων, ιδιαίτερα των αποφοίτων της 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης285.     

   Αυτή η µείωση της κοινωνικής απόδοσης των τίτλων σπουδών θεωρείται 

απόρροια της δυσλειτουργίας του σχολείου, ενώ έχει να κάνει κυρίως µε την 

αύξηση του αριθµού των πτυχιούχων, τον ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας και 

την εξέλιξη της επαγγελµατικής κατάρτισης286. Εποµένως, είναι αυτόδηλη η 

αµφισβήτηση της συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν η παροχή 

τυπικών προσόντων µέσω της εκπαίδευσης απονευρώνεται βαθµιαία από την 

επαγγελµατική εξασφάλιση και επιβεβαιώνεται συνεχώς ότι το σχολείο δεν είναι 

πλέον το µοναδικό και ασφαλές µέσο για την εξασφάλιση της κοινωνικής 

κινητικότητας.  

   Ως πολιτική κοινωνικών παροχών µε στόχο την άµβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων «θα µπορούσε να θεωρηθεί η καθιέρωση των θεσµών της 

ενισχυτικής διδασκαλίας και της εσωσχολικής βοήθειας, µέσω των οποίων το ίδιο 

το σχολικό σύστηµα επιδιώκει να δώσει στους µαθητές που υστερούν τη 

δυνατότητα να αναπληρώσουν τις ελλείψεις τους και να καλύψουν τα κενά τους 

χωρίς να χρειάζεται να προστρέξουν στη βοήθεια του συστήµατος της (ιδιωτικής 

και δαπανηρής) παραπαιδείας287. Όµως είναι χαρακτηριστικό ότι τα καινούρια 

αντικείµενα σπουδών, η απαιτούµενη δηµιουργική και κριτική σκέψη για την  

εξασφάλιση της εκπαιδευτικής επιτυχίας, οι αλλεπάλληλες εξεταστικές δοκιµασίες 

ευνοούν τα παιδιά των ανώτερων µορφωτικά τάξεων, ενώ η επαναφορά της 

ενισχυτικής διδασκαλίας στο Λύκειο διεγείρει έντονες αµφιβολίες για τις 

δυνατότητες µείωσης των ανισοτήτων στην επίδοση, που οφείλονται στη 

διαφορετικότητα του πολιτισµικού κεφαλαίου. 

   Η µερική κατάργηση του συνυπολογισµού της βαθµολογίας του Λυκείου, που 

γίνεται σταδιακά από το υπουργείο φαίνεται να εκφράζει από τη µια την 

                                                                                                                                                                                                                       
284 Βλ. ό.π., σ. 81. 
285 Βλ. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ Ν.Γ., Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία. ∆οκίµια βιοµηχανικής κοινωνιολογίας, ανθρώπινων σχέσεων και 
κοινωνιολογίας των επαγγελµάτων, Θεσ/νίκη, εκδ. Σάκκουλα, 1992, σ. 466. 
286 Βλ. CHARLOT B., ό.π., σ. 199.  
287 Βλ. ΚΛΑ∆Η ∆., Προβληµατισµοί για θέµατα παιδείας (1989-1991), Αθήνα 1991, σ.150. 
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απροθυµία εµπλοκής των εκπαιδευτικών στην επιλεκτική διαδικασία και από την 

άλλη την κοινωνική δυσπιστία απέναντι σε εξεταστικές  δοκιµασίες, που δεν 

πληρούν συγκεκριµένες διαδικαστικές προϋποθέσεις αξιοπιστίας288. 

  Στα πλαίσια του νέου συστήµατος του Ενιαίου Λυκείου, τα φροντιστήρια όχι 

µόνο δεν πλήττονται, αλλά αποκτούν διευρυµένες αρµοδιότητες αναλαµβάνοντας 

να παίξουν ένα επιπλέον ρόλο, «αυτόν του προσανατολιστή, αφού υποδεικνύουν 

στους µαθητές ποιες θα είναι οι σωστότερες επιλογές µαθηµάτων για να 

συγκεντρώσουν ευκολότερα τα µόρια που χρειάζονται για την  εισαγωγή τους σε 

κάποια σχολή … χρησιµοποιώντας τελικά ένα πολύ κατευθυντικό µοντέλο 

εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού»289. 

   Τελικά, παρά την αντικειµενική δυσκολία των εξετάσεων, τον περιορισµένο 

αριθµό εισαγωγής στα «πανεπιστήµια κύρους» και την αυξανόµενη ανεργία των 

πτυχιούχων, εξακολουθεί να είναι µαζική η επιθυµία εισαγωγής στα ιδρύµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης290,  µιας και από ό,τι φαίνεται οι εξεταστικές δυσκολίες 

αντιµετωπίζονται µε την προσέλευση σε φροντιστηριακές µονάδες, ενώ η ανεργία 

εκτονώνεται µε την ανάπτυξη µηχανισµών ετεροαπασχόλησης ή 

παραοικονοµίας291. Μάλιστα, προβλέπεται ότι θα είναι συνεχιζόµενο το λαϊκό 

αίτηµα για διεύρυνση των εκπαιδευτικών οδών, µέσω των οποίων εξασφαλίζεται 

η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρά τις διαπιστώσεις για 

υπερπροσφορά των πανεπιστηµιακών αποφοίτων, εκκινώντας από την 

πεποίθηση ότι όσοι συνεχίζουν στο πανεπιστήµιο αυξάνουν τις πιθανότητες για 

µια πιο σίγουρη, πιο ενδιαφέρουσα, και καλύτερα αµειβόµενη εργασία σε όλη τη 

ζωή τους292. Τελικά τα χρόνια της αθωότητας φαίνεται να είναι τα χρόνια των 

πανεπιστηµιακών σπουδών, καθώς µετά το Πανεπιστήµιο οι νέοι έρχονται 

αντιµέτωποι µε το φάσµα των κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων293.  

   «Το ζήτηµα των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής και εισόδου στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι το κρίσιµο σηµείο στο οποίο η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση συνδέεται στενά µε την κοινωνική δοµή. Αυτό που πετυχαίνει αρχικά 

η επέκταση είναι ν’ αυξήσει τις ευκαιρίες για τα παιδιά της µεσαίας τάξης για την 
                                                           
288 Βλ. ∆ΗΜΑΡΑ Α., ό.π. 
289 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆., ό.π. 
290 Βλ. ΤΣΙΠΡΑ Α., Οι ατέλειες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος ως συντελεστές άγχους στους έφηβους-µαθητές Α΄-Β΄Λυκείου, 
Νεοελληνική Παιδεία, 1989, 19, σ. 117-133. 
291 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π., σ. 121. 
292 Βλ. TROW M., ό.π., σ. 369. 
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απόκτηση µιας εκπαίδευσης που υπόσχεται ακόµα την εξασφάλιση (αν και σε 

όλο και περισσότερα άτοµα) αξιοπρεπών και κερδοφόρων επαγγελµάτων και της 

παραδοσιακής κοινωνικής θέσης, που παλιότερα ήταν περιορισµένη σε µια πολύ 

ολιγάριθµη ελίτ. Ενώ ένας ανεπίσηµος παρατηρητής θα µπορούσε να 

διαπιστώσει πως ο τριπλασιασµός, ή τετραπλασιασµός των πανεπιστηµιακών 

απόφοιτων πρέπει αναγκαστικά να µειώνει την υψηλή κοινωνική θέση και τα 

προνόµια που αποκτούσε ο κάθε απόφοιτος, αυτό δεν το αντιλαµβάνονται έτσι, 

όσοι συµµετέχουν αυτή τη στιγµή στην διαδικασία – για παράδειγµα οι γονείς των 

µαθητών, που επιθυµούν να εισαχθούν στο πανεπιστήµιο»294. Eίναι µάλιστα 

χαρακτηριστικό το πόσο ευάλωτες αισθάνονται οι οικογένειες των υποψηφίων 

των πανελλαδικών εξετάσεων σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή ρύθµιση του 

Υπουργείου Παιδείας295. Το σύνδροµο γενικευµένης εκπαιδευτικής ζήτησης 

αποτυπώνει τις οικογενειακές ανελικτικές βλέψεις ενός κατακερµατισµένου 

κοινωνικού σώµατος, που παραβλέποντας την παιδεία ζητά εκπαίδευση, δηλαδή 

αποκατάσταση για την απαλλαγή από το άγχος της αβεβαιότητας296. Έτσι η 

εκπαίδευση γίνεται «ισόβια και συµβολικά επιβεβαιωτικός κοινωνικός 

αυτοσκοπός»297. 

   Είναι κατανοητό και αναµενόµενο, σε µια κοινωνία στην οποία οι σχολικές 

επιδόσεις αποτελούν καταλυτικό παράγοντα επίδρασης στη µελλοντική 

σταδιοδροµία των νέων, αυτοί και οι οικογένειές τους να διεκδικούν το δικαίωµα 

στη σχολική επιτυχία. Βέβαια, στα πλαίσια µιας ανταγωνιστικής και ιεραρχηµένης 

κοινωνίας το αίτηµα για την επιτυχία όλων δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, εάν 

αυτό το αίτηµα ταυτίζεται µε την κοινωνική επιτυχία µέσω του σχολείου. Ετσι, η 

σχολική ιεράρχηση και επιλογή και η ταξινόµηση σε κατευθύνσεις οδηγεί 

παράλληλα σε αντίστοιχα διαφοροποιηµένες βαθµίδες του κοινωνικού 

καταµερισµού εργασίας298.  
   H αυταξία, αλλά και η ανταλλακτική αξία, της µόρφωσης ωθεί στην 

επικέντρωση των ανελικτικών προσδοκιών της οικογένειας στην εκπαίδευση και 

                                                                                                                                                                                                                       
293 Βλ. PALIOS Z., The development of education within the political, economic and social structures of Greece, unpublished PhD 
Thesis, University College Cardiff, UK, 1987. 
294 Βλ. ό.π., σ. 348-349. 
295 Βλ. PALIOS Z., VASSILAKI E., Esami scholastici e controllo sociale, Study di Sociologia, 1995, n. 4, Milan, 
publicazioni dell’ Universita Cattolica. 
 
296 Βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1987, σ. 270 
297 Βλ. ό.π. 
298 Βλ. CHARLOT B., ό.π., σ. 186. 
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στην αναπαραγωγή κοινωνικοποιητικών πρακτικών προσανατολισµένων σε 

αυτήν, ακόµα και όταν οι εργασιακές συνθήκες παρουσιάζονται δυσοίωνες και  

δυσανάλογες των εκπαιδευτικών προσόντων των ατόµων299. Έτσι, για την 

ελληνική οικογένεια όλων των κοινωνικών στρωµάτων το εκπαιδευτικό κεφάλαιο 

φαίνεται να λειτουργεί ως στερεότυπο αξίωµα για την επαγγελµατική 

αποκατάσταση ή την απόκτηση καλύτερων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

Σύµφωνα µε έρευνα300 που έγινε στις αγροτικές περιοχές του νοµού Ευρυτανίας 

διαπιστώθηκε ότι το 95% των αγροτών γονέων ονειρεύονται για τα παιδιά τους 

επαγγέλµατα που προϋποθέτουν σπουδές, καθώς το πανεπιστηµιακό πτυχίο 

αναµένεται να τους προσπορίσει ορισµένα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Με 

αυτό τον τρόπο εµφυτεύεται στους γόνους τους ένα ισχυρότατο κίνητρο επιτυχίας 

σε συνεξάρτηση πάντα µε το κοινωνικό πλαίσιο, που υπαγορεύει ως µοναδική 

διέξοδο κοινωνικής ανόδου τη µορφωτική προικοδότηση, δηλαδή η επιλογή για 

εκπαίδευση από τις αγροτικές και εργατικές οµάδες γίνεται περισσότερο από 

αντίδραση σε έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής παρά από συνειδητοποίηση της 

αυταξίας της εκπαίδευσης301. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να διαπιστώσει 

κανείς την εκλογικευµένη µετατροπή των κοινωνικο-οικονοµικών αναγκών των 

ατόµων σε αξίες, που επηρεάζουν τον τρόπο επιλογής και σκέψης τους.  

   Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι µαθητές του Λυκείου 

παραγκωνίζοντας τις κλίσεις τους και την αγάπη τους σε ένα επιστηµονικό πεδίο 

και µην έχοντας επαρκή ενηµέρωση, δηλώνουν τις προτιµήσεις τους στα τµήµατα 

της επιλογής τους µε βάση ορισµένους κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, 

όπως είναι ο τόπος διαµονής, η βαθµολογική βάση της σχολής, οι 

επαγγελµατικές προοπτικές των σπουδών κλπ302. Έτσι, τα πιο επιθυµητά 

επαγγέλµατα µεταξύ των νέων είναι αυτά του εκπαιδευτικού (50%), του γιατρού 

(7%), του οικονοµολόγου και του δηµόσιου υπάλληλου (11%)303. Όµως, η 

ενσωµάτωση των επιστηµόνων στις σχέσεις της µισθωτής εργασίας (το 76,4% 

του συνόλου των επιστηµόνων είναι µισθωτοί) δεν προδιαγράφει ευοίωνες 

                                                           
299 Βλ.  ΚΟΥΦΑΚΗ – ΠΡΕΠΗ Ε., Οικογένεια, Παιδί και Εκπαιδευτικές αξίες, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 96-97, 1997, σ. 119-129. 
300 Βλ. ΝΑΣΙΑΚΟΥ Μ., Μορφωσιογόνος τάση στην ελληνική ύπαιθρο, στο Προβλήµατα ελληνικής εκπαίδευσης, Α΄Συνέδριο 
Παιδείας της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Αθήνα, εκδ. Τεκµήριο, 1980. 
301 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ Ι., Προς µίαν Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν της Παιδείας, Αθήναι, εκδ. Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών 
Ερευνών, 1974, τόµ. 2, σ. 70.  
302 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., ό.π., σ. 118. 
303 Βλ. ΚΑΡΜΑ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗ Α., ∆ΡΑΓΩΝΑ Θ., Occupational and Educationl Demand of Lyceum Students:Development over 
time, Athens, Centre of Planning and Economic Research, 1990, σ. 90. 
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προοπτικές για την ένταξή τους στο σύστηµα των κοινωνικών σχέσεων, εφόσον 

δεν ευνοεί την πρόσβασή τους στο σύστηµα των σχέσεων εξουσίας304.  

   Εξάλλου, σύµφωνα µε έρευνες, οι φοιτητές, γενικά, αν και αντιµετωπίζουν το 

πανεπιστήµιο ως θεσµό ανεπαρκή στην προετοιµασία για τη µελλοντική τους 

σταδιοδροµία, αναµένουν ότι η απόκτηση του πανεπιστηµιακού πτυχίου θα 

επιφέρει σηµαντικά µεγαλύτερη επαγγελµατική και οικονοµική επιτυχία στην 

κατοπινή ζωή τους, απ’ ό,τι αν δεν το είχαν305. Γι’ αυτό και σχεδόν το 72% των 

φοιτητών σχεδιάζει να ακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές, κυρίως στο 

εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο το 1% των φοιτητών διάλεξε την 

Ελλάδα για αυτές τις σπουδές, σε περίπτωση που υπήρχε απόλυτα ελεύθερη 

επιλογή πανεπιστηµιακού ιδρύµατος306.  

   Η απόκτηση πανεπιστηµιακής µόρφωσης θεωρείται ένα από τα σύµβολα της 

αυξανόµενης ευηµερίας και αναµφίβολα οι πληθυσµοί των αναπτυγµένων 

βιοµηχανικών κοινωνιών χαρακτηρίζονται από αιτούµενες βελτιώσεις του 

βιοτικού τους επιπέδου. Εξάλλου, η ανάπτυξη της σύγχρονης οικονοµίας 

χαρακτηρίζεται από τεράστιες γραφειοκρατικές δοµές σε βιοµηχανικούς και 

εµπορικούς οργανισµούς, που απαιτούν διευθυντικό και τεχνικό προσωπικό 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.   

 

 
3.11.4 Καλλιέργεια δεξιοτήτων για είσοδο στην αγορά εργασίας µετά από σύντοµη 

εξειδίκευση ή κατάρτιση 

 

   Όσον αφορά τον τέταρτο σκοπό διαπιστώνεται ότι η παραµονή πολλών νέων 

στο σχολείο δεν είναι, αρκετές φορές, εκούσια επιλογή, αλλά µια άχαρη, λόγω 

της επιβεβληµένης αναγκαιότητάς της, «επιλογή», που γίνεται µπροστά στο 

φόβο της αντιµετώπισης µιας αφιλόξενης αγοράς εργασίας. Παρόλα αυτά και το  

Ενιαίο Λύκειο αφήνει τους αποφοίτους του, που δε θ’ ακολουθήσουν 

πανεπιστηµιακές σπουδές, µετέωρους, αφού η λήψη του Εθνικού Απολυτηρίου 

δεν ισοδυναµεί µε οποιαδήποτε επαγγελµατική κατοχύρωση στο χώρο της 

εργασίας. 

                                                           
304 Βλ. ΚΟΥΦΑΚΗ-ΠΡΕΠΗ Ε., ό.π. 
305 Βλ. ANDERSON L., Προσωπικότητα και στάσεις των φοιτητών των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Αθήνα, εκδ. 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1980, σ. 54.  
306 Βλ. ό.π., σ. 54. 
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   «Αν το Λύκειο στη σηµερινή του εκδοχή περιχαρακώνεται στο στόχο της 

µεσολάβησης για την επόµενη βαθµίδα σπουδών, είναι φυσικό να αναζητούνται 

εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, που, σύµφωνα µε τα σηµερινά ισχύοντα, 

αποτελούν µια άλλη µορφή πρόωρου αυτοπεριορισµού των προσδοκιών των 

µαθητών, καθώς διαρθρώνονται κατακερµατιστικά και ειδικεύουν τους µαθητές 

σε χαµηλές θέσεις εργασίας... Η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών εξαιρεί τα 

Τ.Ε.Ε. και επανέρχεται ως προβληµατισµός η εναλλακτική επιλογή εκπαίδευσης 

και κατάρτισης για προσδιορισµένους τοµείς επαγγελµάτων, σαφώς ως διέξοδος 

των «αδυνάτων»307, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη στροφή των νέων 

σε µια επαγγελµατική προοπτική προκαλείται από τη σχολική αποτυχία και έτσι η 

επαγγελµατική ταυτότητα πολλών νέων συγκροτείται µέσα από το σχολικό 

αποκλεισµό και την έξοδο από τη γενική εκπαίδευση308. 

   Γενικά, η κριτική της µεταρρύθµισης αυτής εντοπίζεται στην επιλογή, στην 

ισότητα ευκαιριών και στη δυνατότητα οριζόντιας µετακίνησης των µαθητών από 

το ένα εκπαιδευτικό δίκτυο στο άλλο.  

«Η κοινωνική επιλογή στο εσωτερικό του σχολείου µεταθέτει ολότελα την ευθύνη 

στους µαθητές τους ίδιους…Πηγαίνουν όλοι στο ίδιο ενιαίο λύκειο, όπου 

καλούνται να επιλέξουν µε δική τους ευθύνη τα µαθήµατα που θα πάρουν. 

Φαινοµενικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως φραγµός. Και στην πράξη η τυπική 

αυτή ισότητα νοµιµοποιεί απόλυτα τον κοινωνικά επιλεκτικό ρόλο του σχολικού 

θεσµού»309. Με την κατάργηση των γενικών εξετάσεων, το Υπουργείο 

απαλλάσσεται από το κόστος της αποτυχίας αυτών των παιδιών να υλοποιήσουν 

τους στόχους τους, ενώ η πορεία της σχολικής σταδιοδροµίας τους κρίνεται ως 

απόρροια των δικών τους προσπαθειών.  

«Με τη µεταρρύθµιση αυτή, η πολιτεία δίνει άλλοθι στην ύπαρξη του Λυκείου, 

ενώ µεταθέτει στα πανεπιστήµια το ρόλο του να δίνουν ένα χαρτί, που θα έχει 

ίσως κάποια  ανταλλακτική αξία. Έτσι το πρόβληµα της ανεργίας θα αποδίδεται 

                                                           
307 Bλ. ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, Αθήνα, εκδ. ∆αρδάνος, 2000, σ. 219. 
 
308 Βλ. CHARLOT B., To σχολείο αλλάζει, Αθήνα, εκδ. Προτάσεις, 1992, σ. 227. 
 
309 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Θ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α.,, Ενιαίο Λύκειο : καινούριες προσδοκίες και παλιές 
προϋποθέσεις, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1982, 7, σ. 30. 
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ακόµα περισσότερο σε ατοµική ευθύνη, που ο καθένας θα µπορούσε να 

ξεπεράσει αν είχε κάνει τις κατάλληλες επιλογές»310.  

   Σύµφωνα µε έρευνες311 έχει αποδειχθεί ότι η αλλαγή της σχέσης ανάµεσα στις 

παροχές του σχολείου και την πραγµατικότητα, που επικρατεί στην αγορά 

εργασίας, έχει επηρεάσει τον τρόπο που αντιµετωπίζουν οι µαθητές τη 

συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εξέλιξή τους µετά το 

σχολείο.  

Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι ένα µεγάλο µέρος της συµβολής του σχολείου στην 

παραγωγή γνώσεων και ανθρώπων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας γίνεται 

όχι µε την ευθεία διδασκαλία, αλλά µέσα από µια διαδικασία αντίστασης, 

αµφισβήτησης και απόρριψης των µηνυµάτων του σχολείου από τους 

µαθητές312. 

   Για την κατανόηση των στάσεων των παιδιών στο σχολείο και των στρατηγικών 

µετάβασης στον κόσµο της εργασίας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα η 

αναγνώριση της κοινωνικής προέλευσης και της πολιτισµικής διαφοροποίησης 

µεταξύ τους. Ωστόσο, µαθητές ίδιας κοινωνικής προέλευσης υιοθετούν 

διαφορετικά πλαίσια αναφοράς λόγω της διαφοροποιηµένης εσωτερίκευσης των 

σχολικών εµπειριών και της οικογενειακής κοινωνικοποίησης για τη χρησιµότητα 

του σχολείου. Σχηµατικά διακρίνονται τρεις προσανατολισµοί ύπαρξης στο 

σχολείο και µετάβασης στην επαγγελµατική ζωή : α) αλλοτριωµένος 

προσανατολισµός, που αναφέρεται σε µαθητές ταραξίες, αδιάφορους για το 

σχολείο, µιας και το επάγγελµα που θα ασκήσουν δεν απαιτεί ιδιαίτερα 

εκπαιδευτικά προσόντα, β) κανονιστικός προσανατολισµός, που υιοθετείται από 

µαθητές που ενδιαφέρονται για τη µάθηση, υπακούουν στους σχολικούς 

κανονισµούς και στους καθηγητές και φιλοδοξούν την είσοδό τους σε κάποια 

σχολή, γ) εργαλειακός προσανατολισµός, που αφορά την πλειοψηφία των 

µαθητών, οι οποίοι συµβιβάζονται µε το σχολείο, αντιµετωπίζοντάς το ως µέσο 

εξασφάλισης µιας δουλειάς. Το πιθανότερο είναι ότι οι µαθητές αυτοί 

προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του σχολείου αντιµετωπίζοντάς τις ως το 

αναγκαίο κόστος για την εξασφάλιση της ελεύθερης απασχόλησης τους µε 
                                                           
310 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆., Η µετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας και τα                               
όρια της µεταρρύθµισης, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1999, 105, σ. 71-82. 
 
311 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆., ό.π. 
312 Βλ. APPLE M., Εκπαίδευση και Εξουσία, Θεσ/νίκη, εκδ. Παρατηρητής, 1993, σ.147. 
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αντικείµενα τους ενδιαφέροντός τους313. Χαρακτηριστικό της εργαλειακής 

αντιµετώπισης είναι ότι οι µαθητές θεωρούν ότι υπάρχει γνώση που αξίζει και 

άλλη που τους είναι άχρηστη314. Μάλιστα διαπιστώνεται από την παραπάνω 

ερευνήτρια ότι ο εργαλειακός προσανατολισµός στην εκπαίδευση φαίνεται να 

συνδέεται µε εργαλειακό προσανατολισµό και στην εργασία και είναι 

ευλογοφανές ότι θα είναι δύσκολο για τους µαθητές που υιοθετούν τέτοιες 

στρατηγικές ύπαρξης στο σχολείο να δεχτούν ότι αυτό δε θα τους προσφέρει 

γνώσεις άµεσα χρήσιµες στην επαγγελµατική τους ζωή ή ότι το πανεπιστήµιο δεν 

είναι πλέον µονόδροµος για την επαγγελµατική εξασφάλιση. 

   Η έκθεση του σχολείου στη ρευστότητα των οικονοµικών διακυµάνσεων, των 

συνθηκών απασχόλησης και των αντιφατικών διεκδικήσεων της εργοδοσίας το 

οδήγησε σε µια µόνιµη κατάσταση αστάθειας και σύγκρουσης. Είναι 

αναµενόµενο να εντοπίζονται πολλές αντιφάσεις στο σχολείο λόγω των 

πολλαπλών λειτουργιών που επιτελεί και η «κρίση» του σχολείου να θεωρείται  

φυσιολογική κατάσταση στις σύγχρονες κοινωνίες315. Έτσι, σήµερα οι εξετάσεις 

διαµηνύουν µία περίοδο κρίσης και απώλειας του κύρους τους, καθώς  µπορεί να 

αποτελούν εγγυητικό συµβόλαιο για τα εκπαιδευτικά προσόντα των υποψηφίων, 

αλλά η εκπαιδευτική επιλογή δε φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε την 

επαγγελµατική κατανοµή και την πρόσβαση στις επαγγελµατικές θέσεις.  

«Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα… έριξε από καιρό το βάρος του στη 

λειτουργία της επιλογής, ενώ παράλληλα διευρύνθηκε, έτσι ώστε να φιλοξενεί 

µαθητές που να µην έχουν προοπτικές επιλογής για την ανώτερη και ανώτατη 

εκπαίδευση… Το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών σήµερα κυριολεκτικά δεν 

ξέρουν γιατί πηγαίνουν στο σχολείο : ούτε να επιλεγούν ελπίζουν, ούτε να 

αποκτήσουν στοιχειώδη εφόδια για την καθηµερινή ζωή. ∆ηµιουργείται µε αυτόν 

τον τρόπο ένα τεράστιο δυναµικό απογοήτευσης και µαταίωσης που επιτρέπει 

την εµφάνιση συγκρούσεων ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στο µαθητή».316  

Έτσι, η δηµιουργία του Ενιαίου Λυκείου πολύ λίγο φαίνεται να ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη για δηµιουργία ενός ενιαίου σχολείου παροχής ίσων εκπαιδευτικών 

                                                                                                                                                                                                                       
 
313 Βλ. APPLE M., ό.π., σ.159. 
314 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆., ό.π. 
315 Βλ. CHARLOT B., ό.π., σ. 278. 
316 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Α.Ε., Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική µάθηση στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1985, σ. 111-112. 
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ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην ανάγκη για διεύρυνση και εκσυγχρονισµό 

των γνώσεων του δευτεροβάθµιου σχολείου. Επικρατεί µια ιδεολογική πλάνη 

ενότητας του σχολείου µέσα από το µύθο του ενιαίου και ενωτικού σχολείου317       

   Σήµερα, σηµειώνεται µια αλλαγή της σηµασίας των τίτλων σπουδών και 

εκπαίδευσης : ενώ ο τυπικός τίτλος παραµένει σπουδαίος, ωστόσο αποκτούν 

ιδιαίτερη αξία επιπλέον λειτουργικά (π.χ. κοινωνικές διασυνδέσεις) και ειδικά 

προσόντα (π.χ. γνώση Η/Υ, ξένων γλωσσών). Επίσης, ενώ µέχρι πρόσφατα 

αποτελούσε αυταξία η σιγουριά µιάς εργασιακής θέσης, τώρα αποκτά  ζωτική 

σηµασία η έννοια της επαγγελµατικής κινητικότητας, ενώ προηγούνταν οι υλικές 

απαιτήσεις στον επαγγελµατικό χώρο, τώρα θεωρούνται σηµαντικές και οι µετα-

υλικές προσδοκίες (π.χ. αυτοδιαχείριση). Κάτω από αυτές τις  συνθήκες 

διευρύνεται το χάσµα συντονισµού µεταξύ συστήµατος εκπαίδευσης και 

απασχόλησης318. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι νέοι εξέρχονται από το σχολικό 

σύστηµα µε ελάχιστα ακριβείς επαγγελµατικές αναφορές, γεγονός που δεν έχει 

να κάνει τόσο µε την απαξίωση του σχολείου για µια  επαρκή προετοιµασία στον 

εργασιακό χώρο, αλλά µε την εξέλιξη των επαγγελµάτων και την απουσία σαφών 

περιγραµµάτων και ταυτοτήτων γύρω από αυτά319.  

«Οι ιδιαιτερότητες στους εργασιακούς τοµείς, όπως διαµορφώνονται από την 

πληροφορία και την τεχνολογία, ενέχουν τον κίνδυνο της αποµάκρυνσης των 

ατόµων που στερούνται τη δυνατότητα να ελίσσονται στις κυµαινόµενες 

συνθήκες της παραγωγής. Κατά συνέπεια, το σχολείο πρέπει να αποτελέσει µια 

σταθερή υποδοµή, όχι για να µεταδίδει µόνιµες γνώσεις αλλά µόνιµες ικανότητες 

στους νέους, προκειµένου να ανανεώνουν τις γνώσεις τους και να τις χειρίζονται 

σε οποιεσδήποτε συνθήκες ενδέχεται να προκύψουν»320.  

Η εργασιακή κινητικότητα σε συνδυασµό µε την πολυλειτουργικότητα των 

εργαζοµένων και των µέσων που θέτει στη διάθεσή τους η νέα τεχνολογία του 

αυτοµατισµού επιτρέπει στον εργαζόµενο τη για ορισµένη µόνο χρονική περίοδο 

συµµετοχή του στην εργασιακή διαδικασία. ∆ιαπιστώνεται, δηλαδή, ένας 

κίνδυνος αµφισβήτησης της µονιµότητας, της σταθερότητας και του 

αποκλειστικού χαρακτήρα της απασχόλησης και όχι εξαφάνισής της321.                        

                                                           
317 Βλ. SNYDERS G., Σχολείο, Τάξη και Πάλη των Τάξεων, Αθήνα,  εκδ. Ζαχαρόπουλος και Σια Ο.Ε, 1981, σ. 30. 
318 Βλ. PRAHL H.W., ό.π., σ. 16.  
319 Βλ. CHARLOT B., ό.π., σ. 228. 
320 Βλ. ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, Αθήνα, εκδ. ∆αρδάνος, 2000, σ.72. 
321 Βλ. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ Ν.Γ., ό.π., σ. 207-208. 
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3.12 Σχόλιο στην ιστορική επισκόπηση / το θέµα της µεταρρύθµισης 
 

   «Παραδοσιακά στην ελληνική κοινωνία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση θεωρείται 

αλλαγή στις δοµές, επεξεργασία νέων οργανωτικών αντιλήψεων, ανεύρεση 

τεχνικών λύσεων στο επίπεδο των ιθυνόντων και µεταφορά τους στα 

σχολεία»322.  
    Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις προκαλούν τις περισσότερες φορές 

διχογνωµίες που έχουν να κάνουν µε το διφυή ρόλο του σχολείου, ο οποίος 

οφείλει να είναι ταυτόχρονα εκσυγχρονιστικός και παραδοσιακός. Ετσι το 

µεταρρυθµιστικό αίτηµα για ανανέωση εγείρει υποψίες για κοινωνική και 

πολιτιστική αποσταθεροποίηση, ενώ η απαίτηση για συνέχεια θεωρείται ότι 

υπονοµεύει τον ανανεωτικό ρόλο του323.  
Όµως όλες αυτές οι αναδιαρθρώσεις µπορεί να αποβούν αναποτελεσµατικές αν 

δε συνοδευτούν µε διορθωτικές τακτικές µέσα στη σχολική τάξη, µιας και µέσα σε 

αυτήν συνοψίζεται ο ρόλος του σχολείου και από αυτήν εξαρτάται η ευδοκίµηση 

των παρεµβάσεων. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι µεταρρυθµιστικοί σχεδιασµοί, 

µη λαµβάνονας υπόψη τους την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – µαθητή µέσα 

στο µικρο-επίπεδο της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, αυτοαναιρούνται µερικά 

ή ολικά, ενώ συχνά εξαντλούνται στην µετατροπή και µόνο του εξεταστικού 

συστήµατος. Ειδικά οι επιδράσεις των σχολικών εξετάσεων είναι πολύπτυχες σε 

ένα πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών λειτουργιών, που καθιστά τις 

µεταρρυθµίσεις στο εξεταστικό σύστηµα, δύσκαµπτες και ατελέσφορες. «Ένα 

περαιτέρω πρόβληµα των εξεταστικών µεταρρυθµίσεων δηµιουργείται από το 

γεγονός ότι οι εξετάσεις έχουν αναπτυχθεί σε πολύ µεγάλα ιστορικά χρονικά 

διαστήµατα. Ετσι έχουν συσσωρευτεί ιστορικά αποκρυσταλλώµατα, τα οποία 

επιπλέον έχουν διαµορφώσει ψυχικές δοµές, που µόνο σε πολύ µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα µπορούν να µεταβληθούν. Οι µαθητές, όπως και οι δάσκαλοι, αλλά 

και οι γονείς και οι πολιτικοί, δεν µπορούν ν’ αλλάξουν εύκολα τον τρόπο της 

συµπεριφοράς τους και τις προσδοκίες τους µέσω διοικητικών µέτρων»324.  

   Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις διαδοχικές παρεµβάσεις ταύτισης 

του περιεχοµένου των εξετάσεων µε το περιεχόµενο της διδαχθείσης ύλης στα 

                                                           
322 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Θ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π, ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., ό.π., σ. 32. 
323 Βλ. CHARLOT B., ό.π., σ. 57. 
324 Βλ. PRAHL H.W., ό.π., σ. 27. 
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σχολεία, τα φροντιστήρια όχι µόνο δεν καταργήθηκαν αλλά επεκτάθηκαν σε όλη 

τη χώρα, γιατί απλούστατα ο καθοριστικότερος παράγοντας διατήρησής τους 

είναι «η παραγωγή και αναπαραγωγή πανεπιστηµιακών αποφοίτων και όχι το 

περιεχόµενο των εξετάσεων και οι πρακτικές διαδικασίες αξιολόγησης των 

υποψηφίων»325. Με βάση αυτό, µπορεί να ειπωθεί ότι τα φροντιστήρια από τη 

µια, δεν αποτελούν αυτόνοµο φαινόµενο και από την άλλη, συνδέονται 

περισσότερο και καθολικότερα µε το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα παρά µε 

συγκεκριµένες µορφές και µηχανισµούς εξετάσεων326. 

   Επίσης σηµαντικές αιτίες αποτυχίας θεσµοθετηµένων µεταρρυθµίσεων 

θεωρούνται η υπερφόρτωση του έργου των εκπαιδευτικών µε αλυσιδωτές 

µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις και ο κατακερµατισµός αυτών των καινοτοµιών 

κατά την εφαρµογή τους λόγω ασαφειών ή αντιφάσεων στο περιεχόµενο των 

προτάσεων, γεγονός που αναστέλλει τη δράση των εκπαιδευτικών για 

συστράτευση στην υλοποίηση των µεταρρυθµιστικών στόχων327. 

   Τα αποτελέσµατα αυτής της «αόρατης αντιµεταρρύθµισης» διαπιστώνονται 

άµεσα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βιώνουν την ασυνεννοησία 

που προκύπτει ανάµεσα σε αυτούς και τους µαθητές όταν αλλάζουν 

περιθωριακά µόνο στοιχεία του συστήµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

προβλήµατα παραµένουν ίδια, όπως και οι τρόποι αντιµετώπισης, και έτσι 

δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο φαίνεται δύσκολος ο τρόπος 

και η µέθοδος εξόδου328. Φαίνεται να είναι πολύ µικρές οι πιθανότητες επιτυχίας 

µιας µεταρρύθµισης χωρίς την ευµενή σύµπραξη του κλάδου των 

εκπαιδευτικών329. 

   Αν δε γίνουν αντιληπτές, απ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαιδευτικής πυραµίδας, οι 

βαθύτερες αιτίες που επιτάσσουν τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες καθώς και 

τα άµεσα οφέλη, που αναµένεται να προσπορίσουν στο εκπαιδευτικό και το 

κοινωνικό πεδίο, τότε θεωρείται πιθανότερο να προκαλέσουν περισσότερη 

σύγχυση στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και απανωτές χαοτικές 

διαταραχές. Βέβαια, αν και η πολυπλοκότητα και το χάος θεωρούνται δοµικά 

                                                           
325 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π., σ. 123.  
326 Βλ. ό.π., σ. 124. 
327 Βλ. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ Α., Αιτίες αποτυχίας καινοτόµων µεταρρυθµίσεων, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1998,  47-48, 1998, 
σ.129-138. 
 
328 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Θ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., ό.π. 
329 Βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 52. 
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στοιχεία της αλλαγής, είναι σηµαντική η υιοθέτηση συγκεκριµένων στρατηγικών, 

προκειµένου να δηµιουργηθεί υποδοµή και συνοχή για την επίτευξη των 

θεσµοθετηµένων καινοτοµιών330. 

   Τρία είναι τα σηµαντικότερα πλέγµατα στρατηγικών, που έχουν υιοθετηθεί από 

ορισµένες αναπτυγµένες χώρες για την εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών 

προσπαθειών : α) η δικτύωση, που αφορά µια εκτεταµένη προσπάθεια σύνδεσης 

των σχολείων µεταξύ τους διαµέσου ενός δικτυωµένου µηχανισµού 

αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής ιδεών β) η δηµιουργία νέας κουλτούρας και 

αναδόµησης του συστήµατος, που αναφέρεται στην εισαγωγή νέων 

εκπαιδευτικών αξιών και στάσεων και στη διάρθρωση νέων µηχανισµών και 

διαδικασιών γ) ο επανασυγχρονισµός του ρόλου των εκπαιδευτικών σε σχέση µε 

τη διάθεση και αξιοποίηση του χρόνου τους στην εκπαιδευτική πράξη και στο 

διδακτικό έργο331. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
330 Βλ. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ Α., ό.π. 
331 Βλ. ό.π. 



 93

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ 

 
4.1  Εισαγωγικά σχόλια για το φροντιστήριο 

 

   Τα οργανωµένα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα µαθήµατα, ως ειδική κατηγορία 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης, κινούνται στα πλαίσια του ισχύοντος Α.Π. της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ιδιαίτερη στόχευση προς την κάλυψη και 

εµπέδωση της ύλης των γενικών εξετάσεων. Μορφοποιήθηκαν παράλληλα προς 

το εκπαιδευτικό σύστηµα εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα µιας ιδιαίτερης 

προετοιµασίας για τους υποψηφίους µέσω της οµοιογένειας των τµηµάτων, το 

µικρό αριθµό των ατόµων που τα απαρτίζουν, την εξατοµικευµένη διδασκαλία, το 

εξειδικευµένο προσωπικό και µε απώτερο στόχο την ικανοποίηση της επιθυµίας 

τους για ανώτατες σπουδές. Όσο αυτά τα χαρακτηριστικά, που θεωρούνται 

εγγυηµένες πρακτικές για αποτελεσµατική προπαρασκευή στις εξετάσεις, δεν 

καλύπτονται στο δηµόσιο σχολείο, τόσο θα αναζητούνται στην ιδιωτική 

εκπαίδευση, η οποία θα προβάλλεται ως πρότυπο λειτουργίας της δηµόσιας 

εκπαίδευσης. «Οι συνακόλουθες πιέσεις των γονέων και των µαθητών για 

«φροντιστηριοποίηση» της λειτουργίας του σχολείου, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των δεσµών της Γ΄ Λυκείου, επιβεβαιώνουν τις τάσεις αυτές και αποτελούν σαφή 

ένδειξη της κρίσης του δευτεροβάθµιου σχολείου»332. Ειδικά, η λειτουργία του 

φροντιστηρίου ως απαραίτητου επικουρικού παράγοντα του σχολείου για την 

επίτευξη της εισαγωγής στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα οδηγεί στην υπόθεση περί 

αδυναµίας απόδοσης ικανοποιητικού εκπαιδευτικού έργου στο σχολικό δίκτυο333.  

   Ο γιγαντισµός και η ευδοκίµηση των ιδιωτικών φροντιστηρίων είναι πλέον 

δεδοµένα. «Τα φροντιστήρια έχουν αναλάβει πια ουσιαστικά την προετοιµασία 

των υποψηφίων για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση και προσφέρουν πολύτιµο 

                                                           
332 Βλ. ΧΑΡΑΜΗ Π., ό.π., σ. 51. 
333 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της Παιδαγωγικής 
Σχολής Φλώρινας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 1997, σ. 69.  
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έργο, δηλαδή αποτελούν το αναγκαίο κακό του ισχύοντος συστήµατος 

επιλογής»334.  

Σχολικά έτη 
Φροντιστήρια 
µέσης εκπ/σης 

1995-96 2.040 

1996-97 2.640 

1997-98 2.800 

1998-99 2.700 

1999-00 2.800 

ΠΗΓΗ : ΥΠΕΠΘ, ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τµήµα Φροντιστηρίων. 

   Αυτή η αριθµητική αύξηση των φροντιστηρίων οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό 

και στην κρατική αδυναµία απορρόφησης των χιλιάδων πτυχιούχων των 

Καθηγητικών Σχολών. Με το φροντιστήριο η εκπαίδευση γίνεται µια αγορά 

ελεύθερης επιλογής, ανοιχτή για όλους, η οποία προσαρµόζεται στις ανάγκες 

των «πελατών» που αναλαµβάνει να µορφώσει, ενώ ταυτόχρονα είναι 

απαλλαγµένη από το γραφειοκρατικό βάρος της δηµόσιας εκπαίδευσης. Βέβαια, 

ο συγκεντρωτισµός που παρουσιάζουν τα αναλυτικά προγράµµατα, όπως και το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας και των εξετάσεων, τείνει σήµερα προς την 

οµοιογενοποίηση του παραεκπαιδευτικού µε το επίσηµο εκπαιδευτικό 

σύστηµα335.  

 

 

                                                           
334 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., ό.π. 
335 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση... ό.π., τόµ. 1, σ. 140. 
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4.2 Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του φροντιστηρίου 

 
   Σε σχέση µε το φροντιστήριο, το σχολείο «µπορεί έγκαιρα να προσφέρει 

πολυδύναµη αγωγή εµπλουτισµένη µε πολιτισµικά στοιχεία»336, ενώ το 

εκπαιδευτικό του εύρος είναι τέτοιο που καµιά ιδιωτική εκπαίδευση δεν µπορεί να 

αναπληρώσει337. Παρόλα αυτά, «...το σχολείο, υπό την πίεση του 

γραφειοκρατικού µηχανισµού παροχής πιστοποιητικών σπουδών διακυβεύει τον 

κύριο παιδαγωγικό στόχο του, δηλαδή την απελευθέρωση της πρωτοβουλίας και 

της δηµιουργικής σκέψης του µαθητή µέσα σε πλαίσια ελεύθερης σπουδής και 

κριτικού προβληµατισµού»338.  Αρκετά συχνά οι µαθητές  των τελευταίων τάξεων 

του Λυκείου κάνουν ένα είδος σιωπηρής συµφωνίας µε τον καθηγητή της τάξης 

τους για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων του, όσον αφορά το διδασκόµενο 

µάθηµα. Έτσι αποκτούν την ευχέρεια της απερίσπαστης παρακολούθησης 

φροντιστηριακών µαθηµάτων, που πιστεύουν ότι θα συµβάλουν περισσότερο 

στην είσοδό τους στο πανεπιστήµιο, ενώ το σχολείο περιορίζεται απλώς στον 

τυπικό ρόλο απονοµής διπλωµάτων339. Από την άλλη πλευρά, θα µπορούσε να 

ειπωθεί ότι οι παιδαγωγικές πρακτικές των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων εκφράζουν µια χρησιµοθηρική σχέση ως προς το σχολείο, ενώ θα 

ήταν εξαιρετικά εξαπλουστευµένο να θεωρηθεί ότι ο µαθητής γίνεται αγοραστής 

ενός ετοιµοπαράδοτου προϊόντος. Τελικά αυτό που έχει σηµασία είναι κατά πόσο 

η εκπαιδευτική πρακτική που ακολουθείται στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα 

µαθήµατα έχει τα χαρακτηριστικά της «εντατικής µάθησης»340 και βέβαια είναι 

αναµενόµενο ότι όσο περισσότερο ασχολείται κανείς µε ένα γνωστικό 

αντικείµενο, τόσο περισσότερο κατανοεί τη φύση του και τους ειδικούς τρόπους 
                                                           
336 Βλ. ΦΑΣΟΥΛΑ Ι., Η ανταπόκριση του εφήβου στις εισαγωγικές εξετάσεις. Ο ρόλος του φροντιστηρίου – σχολείου, στο 
Καλαβάσης Φ., Μεϊµάρης Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο, Ρόδος, εκδ. Παν/µιο 
Αιγαίου, 1994, σ.213 
337 Βλ. ΜΑΡΚΑΚΗ Ν., Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερα “Presto ma non troppo” ή πες το µ’ άλλον τρόπο, στο 
Καλαβάσης Φ., Μεϊµάρης Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο, Ρόδος, εκδ. 
Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 209. 
 
338 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., Κρίση στην εκπ/ση, στο Κελπανίδης (επιµ),ό.π., σ. 417.  
 
339 Βλ. ΝOYAΡOY Α.Μ., Προβλήµατα αγωγής των εφήβων και µεταρρύθµιση, στο ΚΑΖΑΜΙΑ Α., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., (επιµ.) 
Ελληνική εκπαίδευση : προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα, εκδ. Σείριος, 1995, σ. 309. 
340 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ.,ό.π., τόµ. 2, σ. 206.  
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που απαιτούνται για την εκµάθησή του. Εκτός όµως από τις κοινές στρατηγικές 

µάθησης, οι οποίες επιλέγονται και υιοθετούνται από το ίδιο το άτοµο, υπάρχουν 

και οι µεταγνωστικές στρατηγικές, που αφορούν τη συνειδητή εφαρµογή 

συγκεκριµένων στρατηγικών µάθησης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σκέψη ή η 

διαδικασία µάθησης341.    Η αυτόβουλη εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες 

µάθησης προϋποθέτει στόχους που έχουν να κάνουν µε αύξηση των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων τους. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν µπορούν να αποτύχουν 

παρά µόνο να βελτιωθούν. Γενικά, σε έργα µάθησης οι µαθητές είναι 

«προσανατολισµένοι στο έργο», ενώ ατονεί το εξεταστικό άγχος. Αντίθετα, σε 

εξεταστικές περιόδους επικρατεί ο «προσανατολισµός στο εγώ», καθώς οι 

µαθητές προσπαθούν να αποδείξουν στον εαυτό τους και στους άλλους τις 

ικανότητές τους342. Οι λόγοι παρακολούθησης φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων εµπίπτουν στην υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής, που 

αναλαµβάνουν οι µαθητές, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις σχολικές 

δοκιµασίες. 

   Έτσι, σύµφωνα µε τη «στρατηγική ενίσχυσης», η παρακολούθηση των 

ιδιωτικών µαθηµάτων γίνεται για την επίτευξη της βαθµολογικής ανύψωσης σε 

µαθήµατα, που ο µαθητής παρουσιάζεται ισχνός, ενώ όσοι ακολουθούν µια 

«στρατηγική αρίστευσης», παρακολουθούν παρασχολικά µαθήµατα, στα οποία 

έχουν ήδη υψηλές επιδόσεις στο σχολείο, προκειµένου να εξασφαλίσουν µια πιο 

ισχυρή υποψηφιότητα για την επίζηλη είσοδό τους στο Πανεπιστήµιο.  

Ιδιαίτερα, οι µαθητές των κατώτερων κοινωνικών οµάδων, που παρουσιάζουν 

χαµηλή βαθµολογία στο σχολείο και περιορισµένες επαγγελµατικές βλέψεις, 

υιοθετούν µια «στρατηγική του κύκλου σπουδών», σύµφωνα µε την οποία 

χρησιµοποιούν την παρασχολική αγορά των φροντιστηρίων, προκειµένου να 

αποκτήσουν το γυµνασιακό ή λυκειακό απολυτήριο και να εισέλθουν έτσι πιο 

πριµοδοτούµενοι στην αγορά εργασίας343.   

                                                           
341 Βλ. ΕΥΚΛΕΙ∆Η Α., Αισθήµατα και εµπειρίες ... στο  Κωσταρίδου- Ευκλείδη Α. (επιµ.), Τα κίνητρα 
στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1998, σ. 32. 

 
342 Βλ. LΕΝS W., Ο ρόλος της προοπτικής του µέλλοντος στα κίνητρα των µαθητών, στο Κωσταρίδου – 
Ευκλείδη Α., (επιµ.), ό.π., σ. 79. 

 
343 Βλ. GLASMAN D., Ιδιαίτερα µαθήµατα : σχολικές στρατηγικές και η ανάπτυξη µιας αγοράς, στο 
Καλαβάσης Φ., Μεϊµάρης Μ., (επιµ.), ό.π., σ.186-187. 

 



 97

   Σηµαντικό ρόλο στην ωρίµανση της ανάγκης για αναζήτηση εξωσχολικής 

βοήθειας φαίνεται να παίζει και ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος. Ετσι, 

σύµφωνα µε έρευνα που έγινε σχετικά µε την αντίληψη που διαµορφώνουν οι 

µαθητές Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου για τα µαθηµατικά που διδάσκονται στο 

σχολείο, προκύπτει ότι η «ικανότητα» συνδέεται µε την ταχύτητα, δηλαδή µε τον 

χρόνο στον οποίο διεκπεραιώνουν ένα έργο, γεγονός που σηµαίνει ότι για να 

µπορέσουν να σταθούν µέσα στην τάξη χρειάζεται να ξέρουν τις απαντήσεις από 

πριν. Η έλλειψη χρόνου σε σχέση µε την ποσότητα της ύλης δεν επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς να δώσουν στα παιδιά επιπλέον χρονικά περιθώρια για σκέψη, 

µε αποτέλεσµα τα τελευταία να ωθούνται σε έτοιµες φροντιστηριακές «συνταγές  

επιτυχίας»344.  

   Σύµφωνα µε εµπειρική έρευνα345, το 62% των µαθητών κάνουν φροντιστήριο 

γιατί το θέλουν οι ίδιοι. Ωστόσο σύµφωνα µε την ίδια ερευνητική προσπάθεια, 

«στη συνείδηση των µαθητών το σχολείο θεωρείται η βασικότερη πηγή 

γνώσης»346.  

   ∆ιαφορετικές είναι οι εκτιµήσεις των πρωτοετών φοιτητών για το 

φροντιστηριακό θεσµό : το 84,7%  δήλωσε ότι στην επιτυχία τους συνέβαλε 

κυρίως η προετοιµασία που έγινε στο φροντιστήριο ή στο ιδιαίτερο µάθηµα, ενώ 

µόνο το 2,5% των φοιτητών θεώρησε ότι η είσοδός τους στο Πανεπιστήµιο 

οφείλεται στη συµβολή του Λυκείου. Ακόµα, µικρό είναι το ποσοστό των 

πρωτοετών (12,6%) που θεωρεί την προσωπική προσπάθεια και το διάβασµα 

ως κυριότερο παράγοντα επιτυχίας347.  

   Είναι χαρακτηριστικό ότι κυρίως οι επιτυχόντες αξιολογούν περισσότερο θετικά 

την αποδοτικότητα των φροντιστηριακών µαθηµάτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

αναγκαστικά ότι είχαν καλύτερες µαθησιακές εµπειρίες στα µαθήµατα αυτά, αφού 

µπορεί η θετική κρίση τους να έχει επηρεαστεί άµεσα από την επιτυχία τους. 

Όµως γενικά οι υποψήφιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση εµφανίζονται να 

έχουν θετικές εκτιµήσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα µαθήµατα αυτά βελτιώνουν 

                                                           

344 Βλ. ΜΟΡΟΓΛΟΥ Ε., ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ., ΣΑΛΙΧΟΥ Μ., ΤΖΑΒΙ∆Α Β., ΤΖΕΦΡΙΟΥ ∆., Πως δηµιουργείται και 
ωριµάζει στο µυαλό του µαθητή η ανάγκη για εξωσχολική βοήθεια, στο  Καλαβάσης Φ., Μεϊµάρης Μ., (επιµ.), ό.π., σ. 
281-290. 
 
345 Βλ. ΚΟΘΑΛΗ – ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Ε., Παιδεία – (Παρα)παιδεία : ∆εν διαφέρουν µόνο στο(ν)… «Παρά», στο Καλαβάσης Φ., 
Μεϊµάρης Μ. (επιµ.), ό.π., σ. 271-279. 
346 Βλ. ό.π. 
347 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., ό.π., σ. 120. 
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την επίδοση, ενώ οι θετικές αυτές εκτιµήσεις αυξάνουν σταδιακά από την Α΄ 

µέχρι τη Γ΄ Λυκείου348.  
    
 

4.3  Ψυχολογική προσφορά του φροντιστηρίου 
 

   Η φροντιστηριακή εκπαίδευση, µαζί µε τα κέντρα ελεύθερων σπουδών, τα 

ταχύρυθµα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, τα ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα, τα 

προγράµµατα λαϊκής επιµόρφωσης κ.ά, θεωρείται ότι εντάσσεται στα πλαίσια της 

άτυπης εκπαίδευσης, η οποία δεν έχει αυστηρούς κανόνες εφαρµογής349.  

   Εγγενώς, το φροντιστήριο σαν οργανισµός, παρουσιάζει µεγαλύτερη ευελιξία 

από το σχολείο, αφού όντας απεγκλωβισµένο από παραδοσιακά αυστηρές 

αρχές, µπορεί να καθορίσει µόνο του την παιδαγωγική ατµόσφαιρα που 

επιθυµεί350. Σε αντίθεση µε το σχολείο που λειτουργεί µε «έξωθεν» 

προκαθορισµένες νόρµες, το φροντιστήριο ως εξωσχολική εστία µάθησης και 

κοινωνικοποίησης βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή και δραστηριότητα των 

µελών του, γεγονός που αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της επίδρασής του.    

   Έτσι, το φροντιστήριο µετεξελίσσεται σε χώρο που συµβάλλει βελτιωτικά στην 

απόκτηση αυτοπεποίθησης και αυτενέργειας, ενώ παράλληλα ευνοεί την 

επικοινωνία, τον συναγωνισµό, τις ανάλογες συγκρίσεις, αλλά και την 

πολυµέθοδη ανταλλαγή ιδεών µεταξύ µαθητών, που προέρχονται από 

διαφορετικά σχολεία351. Ο νέος, λόγω του εξεταστικού φόβου, διακατέχεται από 

ένα απροσδιόριστο σε έκταση άγχος και µια υπέρµετρη ηττοπάθεια, η οποία 

υποσκάπτει τις πραγµατικές δυνατότητες του352. Γενικά, οι εξετάσεις ευνοούν την 

έλλειψη επικοινωνίας µέσω της πρόκλησης του φόβου, αφού αντί για 

ενθάρρυνση και στήριξη προσφέρουν µόνο κυρώσεις. Όµως µε τον τρόπο αυτό 

αναστέλλονται τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης και προωθούνται µόνο τα 

                                                           
348 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., ό.π., σ. 188-189. 
349 Βλ. ΚΑΡΜΑ Κ.Α., Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000, Αθήνα, εκδ. ΚΕΠΕ, 1995. 
 
350 Βλ.  ΦΑΣΟΥΛΑ Ι., ό.π., σ.212-213. 
351 Βλ. ό.π., σ. 213. 
352 Βλ. ΠΛΑΚΙΑ Ε., Γενικές εξετάσεις : αναλύσεις και εκτιµήσεις αποτελεσµάτων, αντιδράσεις των µαθητών για τον 
τρόπο επιλογής, Επιθεώρηση Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, 1990, 14-15, σ.43-48. 
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εξωτερικά353. Επίσης ο εξεταστικός φόβος έχει να κάνει µε τον ίδιο το θεσµό : 

από τη µια οι εξετάσεις είναι αποκοµµένες από τη συνέχεια της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης καθώς δεν ανάγονται στην καθηµερινότητα της εκπαιδευτικής 

πράξης και από την άλλη έχουν υπερτονιστεί θεσµικά354. Εξάλλου, «µε την 

ιδιότητά τους να αποτελούν παραδοσιακές τυπικές διαδικασίες διαφυλάσσουν µη 

ορθολογικά στοιχεία στις δοµές τους, ενώ υπόκεινται µόνο σε περιορισµένο 

βαθµό στον έλεγχο της επιστήµης»355.  

   Οι γενικές εξετάσεις λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο µε µια αυτονοµία 

ανασταλτική σε πειραµατικές ή µεταρρυθµιστικές διαδικασίες στο δευτεροβάθµιο 

σχολείο και ενισχυτική σε παρωχηµένους εκπαιδευτικούς τύπους. Μέσα στα ίδια 

παιδαγωγικά πλαίσια κινείται και το φροντιστήριο ως παρασχολικός θεσµός, αν 

και τις περισσότερες φορές οι προϋποθέσεις που παρέχει οδηγούν σε καλύτερα 

µαθησιακά αποτελέσµατα356. Ακόµα είναι χαρακτηριστικό ότι η συνεργασία 

γονέων – καθηγητών σχολείου αναλώνεται µόνο σε θέµατα που αφορούν το 

γνωστικό τοµέα της εκπαίδευσης, ενώ παραµελούνται ζητήµατα που αφορούν τη 

συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών357.  

  Επιπλέον, ο µαθητής, µέσω του φροντιστηρίου, ουσιαστικά «αµύνεται» 

αναζητώντας όχι µόνο χώρους και τρόπους οµαλοποίησης της προετοιµασίας 

του, αλλά και δυνατότητα έκφρασης της γνώµης του, απαλλαγµένης από το 

άγχος µιας ατµόσφαιρας που έχει «δικαστηριακή» µορφή. «Πολλές φορές ο 

µαθητής αισθάνεται σαν όνοµα – ετικέτα, στο σχολικό περιβάλλον, που ο ρόλος 

του περιορίζεται στην αποµνηµόνευση και την αποστήθιση της διδασκόµενης 

ύλης»358. Αυτή η  αδυναµία ανάπτυξης κριτικής ικανότητας και οι µαθησιακές 

ελλείψεις παρεµποδίζουν την οµαλή ενηλικίωση του νέου ανθρώπου, όπως 

επίσης και την προαγωγή της κοινωνικο-πολιτικής του ευαισθησίας359. 

   Από την άλλη, όσο ευνοϊκότερες και αν είναι οι προϋποθέσεις µάθησης στο 

φροντιστήριο έχει διαπιστωθεί ότι οι συσσωρευµένες ώρες απόκτησης γνώσης 
                                                           
353 Βλ. PRAHL H.W., ό.π., σ. 18. 
354 Βλ. ό.π., σ. 20. 
355 Βλ. ό.π., σ. 18. 
356 Βλ. ΧΑΡΑΜΗ Π., ό.π., σ. 50-51. 
357 Βλ. ΨΑΛΤΗ Α., ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ., Συνεργασία Γονιών – Σχολείου : πραγµατικότητα ή ουτοπία για την Ελλάδα ;, 
περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1996, 86, σ. 57-60. 
 
358 ΤΣΙΠΡΑ Α., Οι ατέλειες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος ως συντελεστές άγχους στους έφηβους-µαθητές Α΄-
Β΄Λυκείου, Νεοελληνική Παιδεία, 1989, 19, σ. 119. 
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σε σχολικούς και εξωσχολικούς περίγυρους και η ανάγκη για εµπέδωση αυτής 

της γνώσης µε προσωπική µελέτη υπονοµεύουν τελικά την κοινωνικοποίηση των 

νέων και τους οδηγούν σε κοινωνική αποµόνωση και σε διαδικασίες αναστολής 

προσέγγισης του άλλου φύλου360.  

 

 

4.4  ∆ιαφοροποίηση του ιδιαίτερου µαθήµατος από το φροντιστήριο 
 

   Τα ιδιαίτερα µαθήµατα διαφοροποιούνται από τα οµαδικά, όσον αφορά τη 

χρηµατική δαπάνη361, η οποία είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στα πρώτα από ό,τι 

στα δεύτερα, ενώ τις περισσότερες φορές η δαπάνη αυτή διαφεύγει του 

φορολογικού ελέγχου και  µε αυτή την έννοια τα ιδιαίτερα µαθήµατα συνδέονται 

µε το χώρο της παραοικονοµίας, εκφράζοντας µάλλον τις πιέσεις από τις 

κοινωνικές αντιφάσεις στα άτοµα παρά µια προνοµιακή επιλογή για την 

υλοποίηση µιας κοινωνικής και οικονοµικής αυτονοµίας362. Αυτή η µορφή της 

παραοικονοµίας, όπως ασκείται ειδικά από άνεργους εκπαιδευτικούς, χαίρει της 

κρατικής ανοχής για την αποφυγή όξυνσης κοινωνικο-οικονοµικών εντάσεων.  

Όσον αφορά την παιδαγωγική αξία αυτών των µαθηµάτων, θεωρείται ότι τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα παρουσιάζουν καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα σε σχέση 

µε τα οµαδικά363. Ερευνητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη, 

αφού διαπιστώνεται ότι αν και τα χρόνια φροντιστηριακής παρακολούθησης δεν 

αποτελούν σηµαντική διαφοροποιητική παράµετρο στην τελική επίδοση, «οι 

µαθητές που παρακολούθησαν ιδιαίτερα µαθήµατα, (κυρίως αυτοί µε γονείς 

πτυχιούχους ανώτερης σχολής), εισήχθησαν αµέσως µετά το λύκειο και µάλιστα 
                                                                                                                                                                                                                       
359 Βλ. ΣΤΑΥΡΙ∆Η – ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., ό.π., σ. 87-95. 
360 Βλ. ΠΙΝΤΕΡΗ Γ., Οι «αποµέσα» και οι «απέξω» (Το δικαίωµα στη µόρφωση), στο Επιθεώρηση Συµβουλευτικής – 
Προσανατολισµού, 1990, 14-15, 1990, σ. 48-54. 
 
361 Παρά το γεγονός ότι η εισοδηµατική κατάσταση της οικογένειας αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην απόφαση 
παρακολούθησης ιδιαίτερων µαθηµάτων, σε ορισµένες περιοχές της χώρας γίνεται εντατική χρήση τους, πιθανόν λόγω 
έλλειψης  φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων, βλ. . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των 
ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., 
ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 
177. 
  
362 Βλ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ Ν., Παραοικονοµία : προσέγγιση σ’ ένα παλιό πρόβληµα, στο Νέα Κοινωνιολογία, 1988, 74, σ. 38-42. 
 
363 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της 
Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας, Θεσ/νίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 1997, σ. 71. 
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σε τµήµα της πρώτης προτίµησής τους»364. «Το προσφερόµενο προϊόν, το 

ιδιαίτερο µάθηµα, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως παράδειγµα αντι-σχολείου, 

και µε τις δύο έννοιες του «αντί». Ταυτόχρονα εξαρτηµένο από το σχολείο, καθώς 

δε θα υπήρχε χωρίς την πίεση της σχολικής κρίσης, αλλά και στους αντίποδες 

του σχολείου, καθώς το εκπαιδευτικό του έργο πραγµατοποιείται σε ένα 

σχετικοποιηµένο περιβάλλον που ενθαρρύνει και εκτιµά τις προσπάθειες του 

µαθητή, ο οποίος δε νιώθει ούτε να πιέζεται ούτε να χαρακτηρίζεται365. Η 

σηµασία των ιδιαίτερων µαθηµάτων δε φαίνεται να είναι µόνο εκπαιδευτική, 

καθώς επιτελούν και µια λειτουργία αποφόρτισης του σχολικού άγχους και της 

αγωνίας και επιδρούν θετικά στην ισορροπία των οικογενειακών σχέσεων366.               

Θετικό προγνωστικό στοιχείο για την ευνοϊκή επίδραση των ιδιαίτερων 

µαθηµάτων θεωρείται, κυρίως, η οικειοποίηση του χώρου από το παιδί, γεγονός 

που δε διαταράσσει την ισορροπία του µε το περιβάλλον, καθώς «βρίσκεται σ’ 

ένα χώρο του χωρίς τους συµµαθητές του, τους ανταγωνιστές που µοιράζονται 

το χρόνο του καθηγητή, που µε τις παρεµβάσεις τους πιθανόν τον 

αποσυγκεντρώνουν, χωρίς την παρουσία τους που τον εµποδίζουν να εκφραστεί 

άφοβα, χωρίς κριτική και ενδεχοµένως χλευασµό, µακριά από την εξουσιαστική 

διαρρύθµιση της σχολικής αίθουσας και τον παραδοσιακά εξουσιαστικό ρόλο του 

καθηγητή»367. Από την άλλη, και ο καθηγητής του ιδιαίτερου µαθήµατος, 

αντιµετωπίζοντας ως ένα βαθµό, τους γονείς των µαθητών ως άµεσους 

καταναλωτές εκπαίδευσης, εµφιλοχωρεί στις οικογενειακές ιδιοµορφίες368 και 

οικειοποιείται τα γονεϊκά ιδεώδη προκειµένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

τους, ενώ προσαρµόζει τη διδασκαλία του στις ατοµικές ιδιαιτερότητες, στο 

ρυθµό της γνωστικής ανάπτυξης, στις συναισθηµατικές ανάγκες και στους 

βιορυθµούς του µαθητή, καθορίζοντας αυτόνοµα και εξατοµικευµένα τις 

εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε διάσταση µε 

                                                           
364 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. – ΦΛΩΡΟΥ Γ., Παράγοντες που οδήγησαν τους πρωτοετείς φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην επιλογή του τµήµατος, στο Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 1992, τόµ. Β΄, 9, σ. 
153. 
 
365 Βλ. GLASMAN D., ό.π., σ. 188. 
366 Βλ. ό.π., σ. 187. 
367 Βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α., Το ιδιαίτερο µάθηµα ως ψυχοθεραπεία, στο Καλαβάσης Φ., Μεϊµάρης Μ., (επιµ.), ό.π., σ.130-131. 
368 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µονογονεϊκές  οικογένειες είναι προνοµιακοί χρήστες των ιδιαίτερων µαθηµάτων και 
αυτό δείχνει τον ειδικό κοινωνικό ρόλο που επιτελούν, ο οποίος δεν είναι άµεσα εµφανής, βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 
ό.π., σ. 177. 
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τη µαζικότητα της σχολικής αντιµετώπισης, που βασίζεται σε ένα φανταστικό 

µαθητή µέσο όρο. 

   Ο εντοπισµός της πηγής και της ερµηνείας του λάθους και γενικά η διορθωτική 

παρέµβαση µέσω της διδασκαλίας του ιδιαίτερος µαθήµατος προσφέρει τη 

δυνατότητα της αυτοβελτιωτικής ανάπτυξης του µαθητή σε συνδυασµό µε την 

αµεσότητα της επικοινωνίας, το διάλογο, την εξατοµικευµένη χρήση του χωρο-

χρόνου και τη συνεχή επανατροφοδότηση369. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των 

ιδιαίτερων µαθηµάτων σε σχέση µε το φροντιστήριο, πέρα από την άµεση 

επικοινωνία αλληλεπίδρασης µεταξύ καθηγητή και µαθητή, είναι η 

αντισταθµιστική συµµετρία µεταξύ αυτού που ο προγυµναστής µπορεί να δώσει 

και αυτού που ο µαθητής προσδοκά και ζητάει απευθείας µε τρόπο φανερό. 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
369 Βλ. ό.π., σ. 133. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

 
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

   Η κοινωνική προβολή και καταξίωση του φροντιστηρίου προωθήθηκε ως ένα 

βαθµό και από τους ίδιους τους διδάσκοντες της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι 

οποίοι είτε από έλλειψη διαγνωστικής και παρεµβατικής κατάρτισης, είτε από 

ευθυνοφοβία και εφησυχασµό, είτε από αίσθηµα αλληλεγγύης πρακτόρευαν 

πελατειακά το φροντιστήριο µεταθέτοντας σε αυτό το παιδαγωγικό τους 

καθήκον370. Θεωρείται ότι αναπόδραστο έρεισµα της εξωσχολικής επικουρικής 

δραστηριότητας των φροντιστηρίων είναι η ανταλλακτική αξία της γνώσης, στην 

οποία στηρίζεται και  η οικονοµική λειτουργία των εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στους άνεργους εκπαιδευτικούς και της 

αναδιανοµής του εισοδήµατος στους ήδη διορισµένους371.  

   Σύµφωνα µε µικροέρευνα, που έγινε σε δηµόσιους εκπαιδευτικούς και ζητήθηκε 

η άποψή τους για µια πιθανή συνεργασία µεταξύ των καθηγητών των σχολείων 

και των φροντιστών, οι περισσότεροι απάντησαν ότι µια πιθανή συνεργασία θα 

είναι χρήσιµη για τη βελτίωση των γνώσεων των µαθητών και ότι οι φροντιστές 

συµπληρώνουν το σχολείο372.  

   «Η γνώση µάλιστα του γεγονότος ότι µεγάλο ποσοστό των µαθητών του 

δηµόσιου σχολείου θα φοιτήσουν µετά τη λήξη των µαθηµάτων σε φροντιστήριο 

ή θα παρακολουθήσουν ιδιαίτερα µαθήµατα, όπου θα ξαναδιδαχθούν τα όσα 

διδάχθηκαν στο σχολείο και θα καλύψουν ενδεχόµενα κενά, δε δρα πάντοτε υπέρ 

της εντατικοποίησης των προσπαθειών των δηµόσιων εκπαιδευτικών373.  Έτσι, 

δεν είναι λίγοι οι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι γνωρίζοντας ότι οι µαθητές 

τους δέχονται βοήθεια από µια παράλληλη εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτή των 

                                                           
370 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ., ό.π., σ. 14. 
371 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Οι εξετάσεις, η εκπαιδευτική πολιτική και το κοινωνικό πλαίσιο στο 
Επιστηµονικό Συµπόσιο : Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1995, σ. 131.  
 
372 Βλ. ΚΟΘΑΛΗ-ΛΟΛΟΚΟΥΡΗ Ε., ό.π., σ. 278. 
373 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 92. 
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φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων, εµφανίζονται να ολιγωρούν στην 

εκπλήρωση των διδακτικών τους καθηκόντων374.  

   Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών εκτιµάται ότι συνδέεται αναπόσπαστα µε την 

επαγγελµατική θέση που κατέχουν ως οµάδα µέσα στην κοινωνία και τον 

κοινωνικό ρόλο που ασκούν. 

 

 

5.2 Επαγγελµατική θέση των εκπαιδευτικών 
 

   Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και το ίδιο το επάγγελµά τους τούς τοποθετεί 

στη σφαίρα της διανοητικής εργασίας από γνωσιολογική και ιδεολογική 

άποψη375. Έργο του εκπαιδευτικού είναι να διαµεσολαβεί µεταξύ κοινωνίας και 

γνώσης µε συγκεκριµένες παιδαγωγικές πρακτικές, που καθορίζουν και την 

ποιότητα οικοδόµησης της γνώσης και γενικά της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Ως 

«πολιτισµικός αναµεταδότης», ο εκπαιδευτικός το µεγαλύτερο µέρος του κύρους 

και της εξουσίας του το αποκτά από τη σχέσή του µε τη γνώση. Ετσι, όταν αυτή η 

σχέση εµφανίζεται ως προβληµατική, η κρίση ταυτότητας του εκπαιδευτικού 

γίνεται έντονη376. Ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας του σχολείου στην 

Ελλάδα, µετέτρεψε τη γνώση σε αντικείµενο, ενώ απουσίασε η διαδικασία, η 

οικοδόµηση, η γνώση-προϊόν. Εκπαιδευτικοί και µαθητές στην Ελλάδα σήµερα 

βρίσκουν νόηµα ύπαρξης µόνο στην προετοιµασία για τις εξετάσεις στα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα377. 

   Η ιεραρχική διαστρωµάτωση της εκπαιδευτικής πυραµίδας διευκολύνει τον 

έλεγχο του εκπαιδευτικού και τη συµµόρφωσή του στους νόµους της κεντρικής 

εξουσίας, γεγονός που οδηγεί στον περιορισµό της επαγγελµατικής αυτονοµίας 

του και στην “υπαλληλοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου”378.  

   Είναι χαρακτηριστικό ότι η σταδιοδροµία του εκπαιδευτικού δε συµπίπτει µε 

αυτό που ονοµάζοµε “επαγγελµατική καριέρα”, λόγω ορισµένων “δοµικών 

µεταβλητών”, που έχουν να κάνουν µε τη µη ικανοποιητική κλίµακα αµοιβής, το 

                                                           
374 Βλ. ΚΑΡΜΑ Κ.Α., ό.π. 
375 Βλ. ΑΝΘΟΓΑΛΙ∆ΟΥ Θ., Κοινωνική Κριτική και Ιδεολογία στην Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1990, σ.61. 
376 Βλ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Π., Ο εκπαιδευτικός και η σχέση του µε τη γνώση, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1993, 29-30, σ. 214-221. 
377 Βλ. ό.π. 
378 Βλ. ΜΟΥΧΑΓΙΕΡ Χ.Σ., Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού. Μια έρευνα για τον Έλληνα εκπαιδευτικό της 
Μέσης Εκπαίδευσης, Θεσ/νίκη, εκδ.  Κυριακίδη, 1985, σ. 36. 
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χαµηλό επαγγελµατικό status σε σχέση µε άλλα καθιερωµένα επαγγέλµατα, τη 

διφυή υπόσταση της προσφοράς εκπαιδευτικού έργου που ταλαντεύεται 

ανάµεσα στο επάγγελµα και στο λειτούργηµα, µε αποτέλεσµα να µην 

αποσαφηνίζονται τα κριτήρια που καθορίζουν την ανάπτυξη µιας επαγγελµατικής 

καριέρας379.  

   Η αξίωση των εκπαιδευτικών για υψηλότερες αποδοχές τεκµηριώνεται στην 

άποψη ότι επιτελούν «λειτούργηµα» (42,6%), στις επίπονες προσπάθειες που 

καταβάλλουν (34,8%) και στην επιστηµονική τους ιδιότητα (21%). Βέβαια, η 

εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού ελεύθερου χρόνου, η µονιµότητα της 

δηµοσιοϋπαλληλικής θέσης και η σχετική προσωπική αυτονοµία θεωρούνται τα 

σηµαντικότερα προνόµια του εκπαιδευτικού κλάδου, που αντισταθµίζουν ως ένα 

βαθµό τη µισθολογική ανεπάρκεια, που αισθάνονται να βιώνουν σε σχέση µε 

άλλους πτυχιούχους ανώτατων σχολών, µέσα στα πλαίσια της θεωρίας της 

«σχετικής στέρησης»380. Όµως, σε µια κοινωνία που το εισόδηµα αποτελεί δείκτη 

ατοµικών προσόντων, κοινωνικού κύρους και επαγγελµατισµού, άτοµα όµοιων 

τυπικών δυνατοτήτων και διαφορετικού εισοδήµατος, αντιµετωπίζονται ως 

κατώτερα και ανίκανα. Με βάση αυτή την αποδοχή µπορεί να ερµηνευτεί η 

διαφορά κοινωνικής καταξίωσης που υπάρχει µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων 

εκπαιδευτικών, όπως επίσης και η ενίσχυση της αντίληψης, που χαρακτηρίζει 

τους τελευταίους, περί «απαξίωσης» του επαγγέλµατός τους. Στην απαξίωση 

αυτή συµβάλλει ακόµα περισσότερο η µη δηµόσια αναγνώριση της 

αυτοπροαίρετης «διεύρυνσης των ευθυνών» τους, καθώς συχνά διεκπεραιώνουν 

πολύ περισσότερες υπηρεσίες από αυτές που είναι υποχρεωµένοι να κάνουν381.  

   Με δεδοµένη την έλλειψη ανοιχτής εκτίµησης στην  προσφορά του δηµόσιου 

έργου τους και την οικονοµική τους υποβάθµιση, συχνά αναλαµβάνουν εξω / 

παρα – εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες συµβάλλουν στην άνοδο του 

κοινωνικο-οικονοµικού τους γοήτρου, αλλά και στην πρόκληση σύνθετων 

                                                           
379 Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ Κ., Με ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το  
επάγγελµά του, Θεσ/νίκη, Αφοι Κυριακίδη, 1982, σ. 22.  
 
380 Βλ. NEAVE G. (µετ. Γ. ∆εληγιάννη), Οι εκπαιδευτικοί : Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελµα στην Ευρώπη, Αθήνα, εκδ. 
Έκφραση, 1998, σ.18. 

 
 
381 Βλ. ό.π., σ. 18-19. 
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συγκρουσιακών καταστάσεων µε αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσωµατική τους 

υγεία και στην επαγγελµατική τους απόδοση382.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, το 82,5% των υποκειµένων δέχονται ότι η 

µη ικανοποιητική αµοιβή επηρεάζει αρνητικά τον εκπαιδευτικό, χωρίς όµως αυτό 

να συνεπάγεται µειωµένο ζήλο ή ενδιαφέρον για το διδακτικό έργο, αλλά 

αναγκαστική αναζήτηση άλλων πόρων, που  δε σηµαίνει τίποτε άλλο παρά 

απασχόληση µε φροντιστηριακά µαθήµατα383. Σχετικά µε την ειδικότητα των 

καθηγητών, σύµφωνα πάντα µε την ίδια έρευνα, το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών 

που στρέφονται στην παράδοση ιδιωτικών µαθηµάτων είναι οι Μαθηµατικοί 

(73,7%), οι Φυσικοί και Χηµικοί (69%) και λιγότερο οι Φιλόλογοι (45,8%)384. 

    «Παράλληλα, η ιδεολογική µετατόπιση υπέρ της ατοµικής επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας εις βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης, που χαρακτηρίζει το 

επάγγελµα του εκπαιδευτικού, το αποµονώνει ακόµη περισσότερο από τις 

κυρίαρχες αξίες της εποχής»385. 

   Ο εκπαιδευτικός, παράλληλα µε την ασυµµετρία που βιώνει µεταξύ µόρφωσης 

και υλικού πλούτου, όσον αφορά την κοινωνική του θέση, φαίνεται να υφίσταται 

και την απώλεια ενός από τα παραδοσιακά «στηρίγµατα» της διδασκαλικής 

ταυτότητας, που είναι η στάση των επίσηµων κρατικών φορέων, π.χ. του 

Υπουργείου Παιδείας. Ετσι, ενώ παλιότερα τονιζόταν από τους επίσηµους 

φορείς, το λειτούργηµα και η ιδιαίτερη προσφορά των εκπαιδευτικών στο 

έθνος386, σήµερα προβάλλεται διαρκώς η ανάγκη για αξιολόγησή τους, για 

διορισµό τους ύστερα από διαγωνισµό και για συνεχή επιµόρφωση, στάση που 

πλήττει άµεσα την υπόληψή τους και την αναγνώριση της αξίας τους. 

    Σε σχέση µε τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών, µέχρι πρόσφατα ίσχυε 

το σύστηµα των «τυπικών προσόντων», σύµφωνα µε το οποίο όλοι όσοι είχαν τα 

ανάλογα προσόντα είχαν το δικαίωµα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί. 

Ο διορισµός των εκπαιδευτικών µέσω της επετηρίδας θεωρείται ότι «συνέβαλε 

στη συντήρηση νοοτροπιών δηµοσιοϋπαλληλικού και ισοπεδωτικού χαρακτήρα 

σε διαδικασίες-κλειδιά για την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης»387. 

                                                           
382 Βλ. ΜΟΥΧΑΓΙΕΡ Χ.Σ., ό.π., σ. 42. 
383 Βλ. ό.π., σ. 65. 
384 Βλ. ό.π., σ. 58. 
385 Βλ. NEAVE G.,  ό.π., σ. 19. 
386 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Α.Ε., Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική µάθηση στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 1985, σ. 150-151. 
387 Βλ. ΚΛΑ∆Η ∆., Προβληµατισµοί για θέµατα παιδείας (1989-1991), Αθήνα 1991, σ. 110.  
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Αντίθετα, σύµφωνα µε το νέο «ανταγωνιστικό» σύστηµα, έχουν το δικαίωµα να 

εργαστούν ως εκπαιδευτικοί µόνο όσοι έχουν επιτύχει σε διαγωνισµό και εφόσον 

υπάρχουν θέσεις εργασίας γι’ αυτούς. Ετσι εξασφαλίζεται ότι προσλαµβάνονται 

οι πιο άξιοι, ενώ παράλληλα δεν εµφανίζεται τόσο οξυµένο το πρόβληµα της 

ανεργίας των εκπαιδευτικών. 

   «Η «δηµόσια εικόνα» των εκπαιδευτικών καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από 

τις δεξιότητες που παρέχει η αρχική τους κατάρτιση»388. Όµως, επειδή έχει 

διαπιστωθεί ότι η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν µπορεί να είναι τόσο 

αποτελεσµατική για την εκπαιδευτική ανανέωση, εφόσον αυτοί που µόλις 

αποφοιτούν σπάνια διορίζονται αµέσως, απαιτείται επέκταση του θεσµού της 

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Στα µεσογειακά κράτη (Ελλάδα, Πορτογαλία, 

Ισπανία) η επαγγελµατική και διδακτική κατάρτιση δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί 

πλήρως389.  

   Ταυτόχρονα, «διεθνείς οργανισµοί (ΟΟΣΑ, UNESCO, ΕΟΚ, Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο) διαπιστώνουν µια αυξανόµενη διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών 

ζητηµάτων λόγω της µεγαλύτερης αλληλεξάρτησης µεταξύ διεθνούς οικονοµίας 

και πολιτικής...»390. Στην επιδείνωση αυτών των προβληµάτων, που 

περιγράφτηκαν ήδη παραπάνω αδροµερώς, συνηγορούν όχι µόνο οικονοµικοί, 

αλλά και δηµογραφικοί λόγοι. 

   Η επιβράδυνση των ρυθµών πρόσληψης των εκπαιδευτικών, που οφείλεται ως 

ένα σηµαντικό βαθµό και στη µείωση των γεννήσεων391 έχει µεσοπρόσθεσµες 

και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις. “Μεσοπρόθεσµα, οδηγεί σε  γήρανση του 

κλάδου. Μακροπρόθεσµα, προκαλεί µια κατάσταση όπου η µεταρρύθµιση 

στηρίζεται µάλλον στον εκσυγχρονισµό παρά στην ανανέωση του πνευµατικού 

κεφαλαίου”392. 

                                                                                                                                                                                                                       
  
388 Βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 100. 
389 Βλ. ό.π., σ. 108. 
390 Βλ. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗ ∆., Το µεταπολεµικό κράτος πρόνοιας και οι εκπαιδευτικοί, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1988, 40, σ. 64-78. 
391 Σε αντίθεση µε τα άλλα κράτη – µέλη, η δηµογραφική κατάσταση των Ελληνόπουλων κάτω των 14 ετών είναι σταθερά ανοδική, 
ενώ το ίδιο συµβαίνει και στις ηλικιακές οµάδες των 15-19 ετών. Στην Ελλάδα η µείωση του αριθµού των µαθητών είναι µικρότερη 
του 10%, βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 58-59. 
392 Βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 25. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστηµα µεταξύ 1975/76 και 1985/86 οι µεσογειακές χώρες 
βρίσκονται σε µια φάση «εκπαιδευτικής κινητοποίησης» καθώς αυξάνουν τους ρυθµούς στρατολόγησης των 
εκπαιδευτικών τους στη Β/θµια εκπαίδευση (Ισπανία +63,4%, Πορτογαλία +47,7%, Ελλάδα +77,9%) αποδεικνύοντας 
έτσι από τη µια, τη δηµογραφική πίεση και την κοινωνική ζήτηση για εκπαίδευση και από την άλλη, τη διεύρυνση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών σε αυτή τη βαθµίδα, βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 76.   
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   Αυτή η κατάσταση έχει άµεσες επιπτώσεις στο δηµόσιο χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης : τα σχολεία λόγω της περικοπής των εκπαιδευτικών δαπανών και 

µε πρόσχηµα την αποκέντρωση εξωθούνται σε αναζήτηση νέων πηγών 

χρηµατοδότησης κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα393. Στην Ελλάδα, που ο χώρος 

της δηµόσιας εκπαίδευσης είναι αυστηρά περιχαρακωµένος από οποιεσδήποτε 

ιδιωτικές παροχές394, οι τάσεις για ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης εκφράζονται 

στο εξωσχολικό παράλληλο σύστηµα των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. 

    Ο ρόλος που αναµένεται να ασκήσει ο εκπαιδευτικός στο µέλλον περιλαµβάνει 

έξι πεδία δραστηριοτήτων, που αφορούν : «σύγχρονες διδακτικές τάσεις, θεωρίες 

µάθησης, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη, δια βίου Παιδεία, καλλιέργεια ηθικών 

αρχών και προσήλωση σε διαδικασίες συνεχούς ανανέωσης και αλλαγής»395. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, έτσι όπως τείνει να διαµορφωθεί σήµερα, µέσα από 

την ανάπτυξη συνεργατικών µορφών διδακτικής πρακτικής και πολυεπίπεδων 

σχέσεων µε σχολικούς και εξωσχολικούς φορείς, τη διαρκή αξιολόγηση και 

επαναξιολόγηση του έργου τους και τη συστηµατική συµµετοχή σε 

επιµορφωτικές δραστηριότητες, καθίσταται περισσότερο ποιοτικός και 

επιτηδευµένος ώστε να συµβαδίζει µε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και 

δοµές. Με αυτό τον τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό της εκπαιδευτικής κοινότητας 

εισπράττει περισσότερο σεβασµό και εκτίµηση στην παιδαγωγική του 

προσπάθεια396. 

 
 

5.3  Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 
 

   Ο παραδοσιακός ρόλος των εκπαιδευτικών έγκειται από τη µια στη µετάδοση 

και ανανέωση της γνώσης και από την άλλη στην ενστάλαξη αξιών, που 

διαπλάθουν τη συµπεριφορά του ατόµου και του κοινωνικού συνόλου. Ο ρόλος 

τους, σε πολλές περιπτώσεις, αποδεικνύεται αντιφατικός, γιατί αν και αναµένεται 

να πειραµατίζονται και να υιοθετούν νέες τεχνικές διδασκαλίας λειτουργώντας ως 
                                                           
393 Βλ. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗ ∆., ό.π. 
394 Στον κρατικό αυτό καταναγκασµό υπόκειται σε σηµαντικό βαθµό και η ιδιωτική εκπαίδευση, γεγονός που ταυτόχρονα εγγυάται 
τυπικά την εκπαιδευτική ισοπολιτεία των πολιτών, βλ. ΑΝΘΟΓΑΛΙ∆ΟΥ Θ., Κοινωνική Κριτική και Ιδεολογία στην Εκπαίδευση, 
Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1990, σ. 66. 
395 Βλ. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ Α., ό.π., σ. 135. 
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οι κυριότεροι φορείς των µεταρρυθµιστικών καινοτοµιών, παράλληλα 

προσδοκάται απ’ αυτούς να εφαρµόζουν τις καθιερωµένες µεθόδους διδασκαλίας 

και να συντηρούν επίσης το είδος της γνώσης, που θεωρείται οικείο για την 

παλιότερη γενιά397. Η διάσταση αυτή ανάµεσα στην παράδοση και στη µεταβολή 

γίνεται εντονότερη σε µεταβατικές περιόδους, όταν οι σχέσεις σχολείου και 

εργασίας αναθεωρούνται398. 

   Σήµερα, παρά το γεγονός ότι µειώνονται τα ποσοστά του αναλφαβητισµού και 

της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το σχολείο είναι αυτό που θεωρείται 

υπεύθυνο για τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, 

καθώς νέοι µε περισσότερα προσόντα ανταγωνίζονται για θέσεις που παλιότερα 

απευθύνονταν σε λιγότερο καταρτισµένους. Αυτή η «υποκατάσταση προς τα 

κάτω», αν και δεν είναι ελέγξιµη από το σχολείο,  αποδίδεται στην υποβάθµισή 

του και στην αποχή ανταπόκρισής του στην αγορά εργασίας399. Η συζήτηση που 

γίνεται για την παρεχόµενη ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης τείνει να 

ενοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, µιας και είναι αυτοί που ενσαρκώνουν και 

αισθητοποιούν τον ανώνυµο σχολικό µηχανισµό και γι’ αυτό οι περισσότερες 

κριτικές συγκεντρώνονται επάνω τους : ανεπαρκώς καταρτισµένοι, αδιάφοροι για 

τους µαθητές, δυσπρόσιτοι για τους γονείς, βαλτωµένοι στη µονοτονία της 

σχολικής καθηµερινότητας µε µεγάλα διαλείµµατα δουλειάς λόγω διακοπών ή 

απεργιών. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί από τη µια αισθάνονται να τους αποδίδονται  

ευθύνες για την ανεργία των νέων και από την άλλη βιώνουν ως πολύ 

υποβαθµισµένο το κοινωνικό  και  επαγγελµατικό τους κύρος400. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός «νιώθοντας την ικανότητά του ν’ αµφισβητείται µέσα από τις 

εκκλήσεις για ανανέωση περιεχοµένων και µεθόδων, κλονισµένος στην πίστη του 

για το σχολείο και στην κοινωνική του αναγνώριση εξαιτίας των υπερφίαλων 

κριτικών αλλά και της σχολικής αποτυχίας περνάει µια κρίση ταυτότητας, τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο»401.  
   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αποκαθήλωσης των παραδοσιακών προτύπων, έχει 

αρχίσει να αίρεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ηθικού προτύπου, που στην 

αυτοαντίληψή του αντικαθίσταται από ένα πιο γραφειοκρατικό µοντέλο, 
                                                                                                                                                                                                                       
396 Βλ. ό.π. 
397 Βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 34. 
398 Βλ.ό.π., σ. 35. 
399 Βλ. ό.π., σ. 42. 
400 Βλ. CHARLOT B., ό.π., σ. 21. 
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παρουσιάζοντάς τον ως «ειδικό» και «τεχνικό της σχολικής γνώσης», ρόλος που 

τον απαλλάσσει από τις εκπαιδευτικές του ευθύνες για την αύξηση των ηθικών 

προβληµάτων στο σχολείο402.  

   Ειδικά, µέσα στα πλαίσια του νέου εκπαιδευτικού συστήµατος του Ενιαίου 

Λυκείου, η «απεξάρτηση των παρεχόµενων γνώσεων από επαγγελµατικές 

απαιτήσεις απαλλάσσει τους εκπαιδευτικούς από το βάρος να δικαιολογήσουν τι 

κάνουν κάθε µέρα στο σχολείο και σε τι χρησιµεύουν οι γνώσεις που 

µεταδίδουν»403. Όµως, αυτό το συγκεκριµένο σύστηµα επιλογής των γενικών 

εξετάσεων καθιστά τους εκπαιδευτικούς µεταπράτες της γνώσης και όχι 

παραγωγούς404 και αυτό κρίνεται αρνητικά γιατί «η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών πρέπει να πάψει να βασίζεται στη θεωρία των ρόλων ή στην 

απόκτηση µεµονωµένων δεξιοτήτων που έχει περιορισµένη φιλοσοφική βάση και 

στηρίζεται σε συµπεριφορικούς ορισµούς της διδασκαλίας. Σήµερα περισσότερο 

από κάθε άλλη εποχή χρειάζεται να δούµε τον εκπαιδευτικό ως πρόσωπο. Η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δε θα πρέπει να δίνει έµφαση στη µίµηση ή στην 

αντιγραφή της συµπεριφοράς άλλων επαγγελµατιών,… αλλά να επικεντρώνεται 

στις υποκειµενικές εµπειρίες των εκπαιδευτικών, στην επιδίωξη ισορροπίας 

µεταξύ σκέψης και πράξης, στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη του εαυτού που 

τους βοηθάει και να ενηµερώνονται και να αναλύουν κριτικά τη γύρω 

πραγµατικότητα, να µαθαίνουν να παράγουν γνώση και όχι απλά να την 

καταναλώνουν και να την αναπαράγουν»405.  

Το ζητούµενο, σήµερα, είναι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να 

µην αυτο-ορίζονται µόνο µε βάση το επιστηµονικό αντικείµενο διδασκαλίας τους, 

αλλά να έχουν και τις επαγγελµατικές γνώσεις να διαχειριστούν την ετερογένεια 

των µαθητών, δηλαδή να έχουν τις δυνατότητες για την «υλοποίηση µιας 

πραγµατικής εκπαιδευτικής επαγγελµατικότητας»406. Η διαχείριση της 

διαφορετικότητας και της ετερογένειας των µαθητών δεν µπορεί να γίνει µε 
                                                                                                                                                                                                                       
401 Βλ. ό.π., σ. 47. 
402 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Α.Ε., ό.π., σ. 154. 
403 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆., Η µετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας και τα όρια της µεταρρύθµισης, 
στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1999, 105, σ.79. 
 
404 Βλ. ΣΤΑΥΡΙ∆Η-ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., ό.π. 
405 Βλ. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ – HARDY Χ., Η συµβουλευτική διάσταση του έργου του εκπαιδευτικού, στο Επιθεώρηση 
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, 1996, 38-39 (ειδικό τεύχος : Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 25-26 
Νοεµβρίου 1995), σ. 154. 
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εθνικές εγκυκλίους, αλλά απαιτείται άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων µε 

στρατηγικές των ίδιων των δρώντων υποκειµένων, στα οποία χρειάζεται να 

παραχωρηθεί περισσότερη αυτονοµία407. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, αν και 

υφίστανται µε πολυποίκιλα µέσα τις κρατικές δεσµεύσεις µέσα από τον 

καθορισµό της εκπαιδευτικής δοµής, των προγραµµάτων, του εξεταστικού 

συστήµατος, µπορούν να µην πειθαναγκάζονται σε µια προκαθορισµένη 

συµπεριφορά, αλλά να επιδρούν σηµαντικά στην πρόοδο και στις 

επαγγελµατικές προοπτικές του µαθητικού πληθυσµού τους408. 

   Όµως ο ρόλος του κριτή, που επωµίζεται ο εκπαιδευτικός, αξιολογώντας τη 

σχολική επίδοση των µαθητών και διανέµοντας «κοινωνικά προνόµια» «...τον 

φέρνει συχνά αντιµέτωπο προς του µαθητές, αλλά δηµιουργεί και εστίες τριβής 

ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς, που είναι οξύτερες όσο περισσότερο 

πιέζει το σύστηµα κατάταξης ή επιλογής των µαθητών σε διάφορες βαθµίδες, 

τύπους σχολείων ή υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι.»409. Παράλληλα και η αξιολογική 

κρίση των εκπαιδευτικών συµµεταβάλλεται µε τα κοινωνικοεκπαιδευτικά 

συµφραζόµενα410. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι και οι αξιολογήσεις των 

εκπαιδευτικών εµπεριέχουν συναισθηµατική ή συγκινησιακή φόρτιση, παρά τη 

µονότονη επανάληψη της παιδαγωγικής δράσης και την “ουδετερότητα” των 

διαδικαστικών τύπων411. 

   Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αισθάνεται έντονη την πίεση για παροχή υψηλής 

βαθµολογίας, ιδιαίτερα σε µαθητές των τελευταίων τάξεων του λυκείου, όταν οι 

βαθµοί αυτοί συνυπολογίζονται για την επιλογή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Αντίθετα, ως διορθωτές των τελικών εξετάσεων παρουσιάζονται πιο 

αντικειµενικοί, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, καθώς δεν προκαταλαµβάνονται στην 

αξιολόγησή τους από τη συµπεριφορά ή την κοινωνική ένταξη των µαθητών 

τους412. Μόνο ο εκπαιδευτικός – διορθωτής βιώνει αυξηµένο το κοινωνικό του 

γόητρο λόγω των σχολαστικών ανακοινώσεων της  πολιτείας για την κρισιµότητα 

των γενικών εξετάσεων. Η υποτιθέµενη εξουσία, που ασκούν οι καθηγητές της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µέσα από τη διόρθωση των γραπτών των γενικών 

                                                                                                                                                                                                                       
406 Βλ. CHARLOT B., Το σχολείο αλλάζει: κρίση του σχολείου και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί, Αθήνα, εκδ. Προτάσεις, 1992, σ. 26. 
407 Βλ. ό.π. 
408 Βλ. ΑΝΘΟΓΑΛΙ∆ΟΥ Θ., ό.π., σ. 67. 
409 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π.,  Κρίση.. στο Κελπανίδης (επιµ), ό.π., σ. 419. 
410 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές), Αθήνα, εκδ. Gutenberg,  1998, σ.304. 
411 Βλ. PRAHL H.W., ό.π., σ. 20. 
412 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση..., ό.π., τόµ. Β΄, σ. 69-70. 
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εξετάσεων θεωρείται η πιο σηµαντική στιγµή του επαγγελµατικού τους έργου, 

καθώς αισθάνονται να υποστασιοποιείται και να αναβαθµίζεται η κοινωνική 

συµβολή τους, γεγονός που δεν το βιώνουν το υπόλοιπο σχολικό έτος, όταν 

νιώθουν παραµερισµένοι σε επίπεδο κύρους από τους πανεπιστηµιακούς 

καθηγητές και σε επίπεδο ουσίας από τους καθηγητές του φροντιστηρίου413. 

   ΄Οσον αφορά το κύρος των εκπαιδευτικών των διαφόρων σχολικών βαθµίδων, 

οι µαθητές κατατάσσουν στο χαµηλότερο σκαλοπάτι αξιολόγησης το νηπιαγωγό 

και στο υψηλότερο τον καθηγητή του πανεπιστηµίου414. Φαίνεται δηλαδή να 

επιβεβαιώνεται η γενικότερη κοινωνική άποψη πως υψηλότερη σχολική βαθµίδα 

σηµαίνει και υψηλότερο κύρος για τον εκπαιδευτικό αυτής της βαθµίδας και 

αντιστρόφως. 

   Aπό την άλλη, η κινητικότητα των εκπαιδευτικών είναι κυρίως οριζόντια παρά 

κάθετη, αφού η ιεραρχική δόµηση είναι περιορισµένη σε µια µειοψηφία 

προϊσταµένων αρχών, ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο, χωρίς το ίδιο το επάγγελµα να τους παρέχει ευκαιρίες προαγωγών και 

βελτίωσης βαθµού. Ετσι η επαγγελµατική τους κινητικότητα σχετίζεται µε τη 

γεωγραφική θέση του σχολείου που υπηρετούν, το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο 

των µαθητών που συµµετέχουν σε αυτό κ.ο.κ.415. Η εµπλοκή των εκπαιδευτικών 

στα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα σχετίζεται άµεσα και µε τη γεωγραφική 

περιοχή που υπηρετούν. Ετσι π.χ. οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην επαρχία 

συνδέονται στενότερα µε τους γηγενείς και αποκτούν πιο ολοκληρωµένη 

συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου και έργου ως διανεµητές του επίσηµου 

πολιτιστικού κεφαλαίου416. 

 

    
 
 

                                                           
413 Βλ. ΣΤΑΥΡΙ∆Η-ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., ό.π. 
414 Βλ. ΜΠΟΜΠΑ Λ., Η φωνή των ίδιων των µαθητών : αυτά πιστεύω για τον εκπαιδευτικό, στο Νέα Παιδεία, 1995, 75, σ.148-169. 
415 Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ Κ.,  Με ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το επάγγελµά του, Θεσ/νίκη, εκδ. Αφοι Κυριακίδη, 
1982, σ. 23. 
416 Βλ. ΑΝΘΟΓΑΛΙ∆ΟΥ Θ., ό.π., σ. 67. 
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5.4  Οι σχέσεις των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε τους µαθητές 

    

    Ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής δεν είναι δύο άτοµα που συνάπτουν ευκαιριακά 

µια σχέση για δύο ρόλους που υφίστανται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αλλά 

υφίστανται µια αµοιβαία αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε τη µονόδροµη ιεραρχική δοµή της πειθαρχίας, αλλά απαιτεί 

επιπλέον «προσωπική επικοινωνιακή συµπληρωµατική σχέση»417. Μέσα στα 

πλαίσια της γραφειοκρατικής οργάνωσης του σχολείου, τίθεται συχνά πρόβληµα 

ποιότητας της επικοινωνίας, καθώς η διδασκαλία εκπίπτει σε τυπική παροχή 

πληροφοριών, ενώ είναι έντονη η έλλειψη ψυχοσυναισθηµατικής προσέγγισης 

των µαθητών από τους καθηγητές τους418.  

   Τα ερευνητικά δεδοµένα παρουσιάζουν τους µαθητές να χρησιµοποιούν τρία 

κυρίως κριτήρια για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού : τη 

γνωστική επάρκεια (γνώσεις σε σχέση µε το αντικείµενο διδασκαλίας, ικανότητα 

µετάδοσής τους και δυνατότητα κατανόησής τους από τους µαθητές), την 

καταλληλότητα της κοινωνικής του συµπεριφοράς (απόδοση δικαιοσύνης, 

ισοτιµία µεταχείρισης και αποδοχή των µαθητών) και παροχή συναισθηµατικής  

υποστήριξης (γνώση της µαθητικής ψυχολογίας, φιλικότητα, υποµονή, 

ανεκτικότητα, προσωπική ενασχόληση µε κάθε µαθητή)419. Με την πάροδο του 

χρόνου και τη συµµεταβολή της νοητικής και κοινωνικής ωρίµανσης του µαθητή 

παρατηρείται µια σταδιακή εξέλιξη της εικόνας για τον εκπαιδευτικό. Ετσι, ενώ 

αρχικά, κυρίως στην κατώτερη βαθµίδα, υπερισχύει το κριτήριο της 

συναισθηµατικής προσέγγισης, αργότερα λαµβάνονται υπόψη και οι παράγοντες 

της ορθής κοινωνικής συµπεριφοράς και της γνωστικής επάρκειας, γεγονός που 

παρέχει τη δυνατότητα στο µαθητή να διαµορφώσει ολόπλευρη κρίση για τον 

εκπαιδευτικό420.  

   Σύµφωνα µε πανελλήνια έρευνα που έγινε σε 190 Γυµνάσια και Λύκεια421  

διαπιστώθηκε ότι η νεαρή ηλικία συνδυάζεται µε ευµενή διάθεση προς τους 

                                                           
417 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Θ.Ε., Κοινωνιολογία του σχολείου και της σχολικής τάξης, Θεσ/νίκη, εκδ. αδελφών Κυριακίδη, 1997, σ. 
207. 
418 Βλ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ Α.Ε., ό.π., σ. 112. 
419 Βλ. ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ Τ., Απόψεις Μαθητών για τους Εκπαιδευτικούς, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1996, 88, σ. 77-82. 
420 Βλ. ό.π. 
421 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η, ∆. ΓΙΟΚΡΟΥΣΗ – ΚΟΛΣ, Σχέσεις καθηγητών – µαθητών : µια εµπειρική 
ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, στο Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 1993, τόµ. Γ΄,  10, σ. 141-156. 
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µαθητές. Είναι µεγάλη η οµάδα των νέων καθηγητών, που δηλώνει ότι βρίσκεται 

κοντά στους µαθητές µέσα και έξω από το σχολείο. Συµβαίνει όµως και το 

ανάποδο, δηλαδή σύµφωνα µε άλλη έρευνα422, τα περισσότερα θετικά σχόλια 

αποκοµίζουν οι νεότεροι καθηγητές. Οι καθηγητές που κρατούν σε απόσταση 

τους µαθητές είναι κυρίως εκπαιδευτικοί µεγάλης ηλικίας423. Αυτοί απορρίπτουν 

την ιδέα οργάνωσης των µαθητών σε µαθητικές κοινότητες ή πολιτικές νεολαίες. 

Ακόµη θεωρούν ότι οι µαθητές είναι οι µόνοι υπεύθυνοι σε περίπτωση που η 

επίδοσή τους δεν είναι καλή. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ίδιας έρευνας, 

υπάρχουν, ωστόσο, µεγάλοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αν και δεν 

ενθαρρύνουν ιδιαίτερα την αυτενέργεια των µαθητών, τους αντιµετωπίζουν µε 

φιλική διάθεση υιοθετώντας κατά κάποιο τρόπο µια «πατρική» συµπεριφορά. 

Υποστηρίζεται γενικά ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως διαµεσολαβητές 

µεταξύ των «µεταβαλλόµενων αξιών της «νεανικής κουλτούρας» και των 

καθιερωµένων αξιών του αρχαιότερου διδακτικού προσωπικού»424. 

   Πάντως παρατηρήθηκε ότι η ειδικότητα των καθηγητών σπάνια συνδυάζεται 

µονοσήµαντα µε ψυχολογικά – παιδαγωγικά χαρακτηριστικά425. 

                                                           
422 Βλ. ΜΠΟΜΠΑ Λ. ό.π. 
423 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η, ∆. ΓΙΟΚΡΟΥΣΗ – ΚΟΛΣ, ό.π. 
424 Βλ. NEAVE G., ό.π., σ. 110. 
425 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η, ∆. ΓΙΟΚΡΟΥΣΗ – ΚΟΛΣ, ό.π. 
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   Ο τρόπος αντιµετώπισης του σχολείου και των εκπαιδευτικών από τους 

µαθητές σχετίζεται άµεσα και µε τις επιδόσεις τους. Ετσι, σύµφωνα µε έρευνα426, 

που διεξήχθη σε πανελλήνια κλίµακα, τα παιδιά που έχουν καλή επίδοση στο 

Γυµνάσιο αποδέχονται αβίαστα το σχολείο, ενώ οι µαθητές καλών επιδόσεων του 

Λυκείου αντιµετωπίζουν το σχολείο µε άνεση και αυτοπεποίθηση και περιµένουν 

από τον καθηγητή να κάνει καλό µάθηµα και να δείχνει κατανόηση. 

Αξιοπρόσεκτη διαπίστωση αυτής της έρευνας είναι η δυσφορία και η αρνητική 

στάση πολλών παιδιών απέναντι στο σχολείο, κυρίως αυτών που έχουν χαµηλές 

επιδόσεις στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Μάλιστα οι µαθητές Λυκείου µε κακές ή 

µέτριες επιδόσεις έχουν την τάση να απορρίπτουν το σχολείο, ενώ αναµένουν 

από τον καθηγητή να µην έχει απαιτήσεις, να µη µαλώνει και να βάζει καλούς 

βαθµούς. Επίσης οι µαθητές αυτών των χαρακτηριστικών θέλοντας να 

υποτιµήσουν το εκπαιδευτικό έργο θεωρούν ότι οι καθηγητές αµείβονται 

ικανοποιητικά. 

   Σύµφωνα µε τα ευρήµατα άλλης έρευνας427 το 88,9 % των µαθητών πιστεύει 

ότι η σχολική αποτυχία ή επιτυχία σχετίζεται άµεσα µε τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

µάλιστα θεωρείται υπεύθυνος και για τις συγκρούσεις µεταξύ µαθητών και 

καθηγητών, οι οποίες προκύπτουν, σύµφωνα πάντα µε τους µαθητές, από την 

άδικη βαθµολογία και την αυταρχικότητα των εκπαιδευτικών. Ο αυταρχικός 

εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα, έλλειψη διαλόγου, αδιαλλαξία 

και έλλειψη επικοινωνίας, επιβολή τιµωριών, αδιαφορία, χαµηλή βαθµολογία και 

προκαταλήψεις σε βάρος των µαθητών. Γενικά πάντως το 47,2% των µαθητών 

θεωρεί το ελληνικό σχολείο της δεκαετίας του 1990 ως δηµοκρατικό, ενώ για την 

κρίση και τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος η πλειοψηφία των 

µαθητών εκτιµά ότι ευθύνεται η επίσηµη ελληνική πολιτεία428. Γενικά, η 

αναζήτηση εξιδανικευµένων προτύπων στους εκπαιδευτικούς παρουσιάζεται 

εξωπραγµατική και αντιεπιστηµονική, ενώ «εκείνο που κρίνεται απαραίτητο είναι 

η διερεύνηση της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής τους πραγµατικότητας και η 

επίλυση των προβληµάτων που απαντούνται σ’ αυτήν»429, προκειµένου να 

συνεκτιµηθεί η επίδρασή τους στη φροντιστηριακή επέκταση. 
 

                                                           
426 Βλ. ό.π. 
427 Βλ. ΜΠΟΜΠΑ Λ., ό.π. 
428 Βλ. ό.π. 
429 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Έλληνες ∆άσκαλοι : Εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1992, σ.20. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 
   Θα ήταν παράδοξο αν υποστήριζε κανείς ότι ο ρόλος µιας ειδικής κοινωνικής 

επιστήµης περιορίζεται στη διεκπεραίωση κοινωνικών καταµετρήσεων, δηλαδή 

σε ό,τι ονοµάζουµε «κοινωνική στατιστική»430. Ειδικότερα, ο χώρος της 

Κοινωνιολογίας λόγω του εξατοµικευµένου χαρακτήρα των κοινωνικών 

γεγονότων και των ιστορικών περιόδων και κοινωνιών εµφανίζει µια ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα και ποικιλία θεωρήσεων και µεθόδων.  

Έτσι λοιπόν η κοινωνιολογική έρευνα, λόγω του πλουραλιστικού περιεχοµένου 

των αντικειµένων της, δεν εξαντλείται µόνο µε εφαρµοσµένες στατιστικές 

µεθόδους, αλλά προϋποθέτει πολυπρισµατική µεθοδολογική προσέγγιση.  

   Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η παρούσα εργασία δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

στην άµεση παρατήρηση µε την υποβολή ερωτηµατολογίων, αλλά διευρύνεται µε 

το µεθοδολογικό συνδυασµό της έµµεσης παρατήρησης και της σύγκρισης. 

Σχετικά µε την παρατήρηση που βασίζεται σε τεκµηριωµένα στοιχεία στα οποία 

έχουν αποτυπωθεί τα ίχνη των κοινωνικών φαινοµένων, αναφέρεται η 

προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του Νόµου 2525/40, που περιγράφτηκε στο 

πρώτο µέρος, ενώ όπως θα φανεί παρακάτω, ένα µέρος του υλικού των 

ερωτηµατολογίων υπόκειται σε ανάλυση περιεχοµένου κυρίως ποιοτικής και όχι 

ποσοτικής µορφής. Από την άλλη, η ιστορικο-συγκριτική ως µέθοδος εντοπισµού 

των σχέσεων µεταβολής του υπό µελέτη φαινοµένου και κάλυψης ενός ευρέως  

φάσµατος εποχών και κοινωνιών καθίσταται ως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πηγή 

συσχετισµού πληροφοριών431 και γι’ αυτό υιοθετήθηκε ως ένα βαθµό στο 

προηγούµενο µέρος της εργασίας.  

   Επιπλέον, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι οι ερευνητικές τεχνικές δε 

χρησιµοποιούνται για την «επαλήθευση» ή τη «διάψευση» της θεωρητικής 

κατασκευής. Αποτελούν απλά εργαλεία για τη διευκρίνιση, αποσαφήνιση, 

επεξήγηση επιµέρους στοιχείων της. 

                                                           
430 Βλ. ΒΕΛΤΣΟΥ Γ., ό.π., σ. 9. 
431 Βλ. ΛΑΜΠΙΡΗ-∆ΗΜΑΚΗ Ι., Κοινωνιολογία και Ιστορία. Οµοιότητες και Ιδιαιτερότητες, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 1989, σ. 197. 
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   Όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, ενδιαφέρει η 

αποτίµηση  της αποτελεσµατικότητας του φροντιστηρίου ή του ιδιαίτερου 

µαθήµατος, όπως την εκτιµούν οι ίδιοι οι µαθητές και οι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί432 

και µε βάση αυτές επιχειρείται µια διείσδυση στα πραγµατικά αίτια αναζήτησης 

της αντιστάθµισης από την πλευρά των µαθητών και της αυξηµένης 

ανταπόκρισής τους στο θεσµό.  

Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια συγκριτικής 

παρουσίασης των εµπειρικών ευρηµάτων, που αφορούν τις εκτιµήσεις των 

µαθητών του Λυκείου απέναντι στα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα, 

ανάµεσα στα έτη 1992-93 και 1999-2000, έτη που απηχούν µια διαφορετική 

εκπαιδευτική πολιτική. Αυτό που ενδιαφέρει, δηλαδή, είναι κατά πόσο οι 

µεταρρυθµιστικοί σχεδιασµοί και οι εφαρµογές που έγιναν από το 1997 και εξής 

οδήγησαν σε µια µετασχηµατιστική κατεύθυνση και τη ζήτηση ή την προσφορά 

των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων.  

Η διπλή οπτική της καταγραφής των µαθητικών µαρτυριών σε συνδυασµό µε τη 

µελέτη των κοινωνικο-εκπαιδευτικών παραµέτρων που τις πλαισιώνουν, όπως 

οικονοµική επιφάνεια της οικογένειας, κοινωνικο-επαγγελµατική θέση των 

γονέων, σχολική βαθµολογία κ.ά, και των βιωµατικών καταθέσεων των 

εκπαιδευτικών, προτίθεται να επισηµάνει τη συµβολή του ιδιωτικού αυτού φορέα 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην ισότητα ή ανισότητα των ευκαιριών και 

να φωτίσει ως ένα βαθµό τις σύνθετες αποχρώσεις του.  

 

   

6.2 Ερευνητικές υποθέσεις 
 

6.2.1 ∆ιατύπωση ερευνητικών υποθέσεων για το µαθητικό πληθυσµό 

          6.2.1.1 ∆ιασαφηνίσεις 

   Ο κύριος άξονας περιστροφής της συγκεκριµένης έρευνας εντοπίζεται στη 

διερεύνηση των κοινωνικο-εκπαιδευτικών παραγόντων που αφορούν τους 

µαθητές του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και καθορίζουν 

τη συµµετοχή τους στο θεσµό των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων. 
                                                           
432 Ειδικό διερευνητικό ενδιαφέρον αποκτά και  η καταγραφή των απόψεων των γονέων  των µαθητών σχετικά µε το φροντιστήριο ή 
το ιδιαίτερο µάθηµα.  Αν, τελικά, οι γονείς δε  συµπεριελήφθησαν στην έρευνα, ήταν επειδή κρίθηκε  εξαιρετικά χρονοβόρα  
διαδικασία η αποστολή και η συλλογή αυτών των ερωτηµατολογίων, ενώ µέσα από τα ερωτηµατολόγια των µαθητών δινόταν η 
δυνατότητα σκιαγράφησης της κοινωνικο-εκπαιδευτικής ταυτότητας των γονέων. 
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Η έρευνα αυτή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της προηγούµενης που 

έγινε το σχολικό έτος 1992-93 από την υποφαινόµενη ερευνήτρια στα πλαίσια 

περάτωσης των µεταπτυχιακών της σπουδών. Κρίθηκε σκόπιµη η επανάληψη 

της ίδιας έρευνας το σχολικό έτος 1999-2000 προκειµένου να αποτυπωθούν οι 

µετασχηµατιστικές κατευθύνσεις των µεταρρυθµιστικών σχεδιασµών και 

εφαρµογών του Ενιαίου Λυκείου µε την εισαγωγή του Ν.2525/97 και στον τοµέα 

της ιδιωτικής φροντιστηριακής προπαρασκευής, µιας και η παροχή απαραίτητων 

εφοδίων για επιτυχή είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από 

τους κύριους σκοπούς του παραπάνω νόµου433. 

    Πέρα από ερωτήσεις σώρευσης πληροφοριών ως προς το είδος, τη διάρκεια, 

τη συχνότητα και το κόστος των φροντιστηριακών µαθηµάτων καταβλήθηκε 

προσπάθεια ανίχνευσης του σκοπού και της αποτελεσµατικότητας αυτών. 

   Η ανίχνευση των αιτιών που καθορίζουν την εντατικοποίηση της 

φροντιστηριακής προπαρασκευής γίνεται µέσα από µια σειρά ερωτήσεων434, που 

αναφέρονται τόσο σε εξωσχολικούς όσο και σε ενδοσχολικούς παράγοντες 

ώθησης των παιδιών στους ιδιωτικούς εξωσχολικούς θεσµούς. Αναµένεται ότι οι 

µαθητές θ’ ανταποκριθούν περισσότερο σε ερωτήσεις που αφορούν τον 

εξεταστικό θεσµό µε βάση την ισχύουσα βιβλιογραφική παραγωγή, όπως 

παρουσιάστηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας. 

   Συµπληρωµατικά µε την αιτιολογική αναζήτηση ανιχνεύονται και οι αξιολογικές 

κρίσεις των µαθητών για τους παραεκπαιδευτικούς θεσµούς µέσα από ερωτήσεις 

που αφορούν την επίδοσή τους σε σχέση µε τα µαθήµατα που παρακολούθησαν 

εκτός σχολείου, την ψυχολογική προσφορά αυτών και τη συνολική συγκριτική 

αποτίµηση µεταξύ σχολείου / ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηρίου / 

ιδιαίτερων µαθηµάτων.  

   Σε σχέση µε τα παραπάνω ερωτήµατα, οι προσδοκίες για τον προσανατολισµό 

των ερευνητικών ευρηµάτων εστιάζονται όχι µόνο στην παραδοχή της 

εκπαιδευτικής αντιστάθµισης µέσω της βαθµολογικής ανύψωσης, αλλά και της 

ψυχολογικής. 

   Με δεδοµένη την αναζήτηση και άντληση νέων ευρηµάτων και την αποφυγή της 

αποκλειστικά τυπικής επιβεβαίωσης ή διάψευσης των ερευνητικών υποθέσεων 

                                                           
433 Βλ. σχετικά σ. 72 της παρούσας εργασίας. 
434 Βλ. το ερωτηµατολόγιο στο Παράρτηµα. 
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δόθηκε ελευθερία επιλογών και έκφρασης στους µαθητές για διαφοροποίηση και 

παράθεση της δικής τους άποψης πέρα από τις συγκεκριµένες ερωτήσεις. 

 

6.2.1.2 Συγκεκριµένες ερευνητικές υποθέσεις 

Συνολικά και µέσα από τη συγκριτική παράθεση των στοιχείων της έρευνας του 

1992-93, που αναφέρεται στο θεσµό του «τρίπτυχου» Λυκείου (γενικό, τεχνικό-

επαγγελµατικό και πολυκλαδικό), αναµένεται ότι στην παρούσα έρευνα θα 

υπάρξουν αυξητικές τάσεις στην παρακολούθηση των φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων λόγω της επέκτασης των πανελληνίων εξετάσεων στη Β΄ 

Λυκείου µε την καθιέρωση του Ενιαίου Λυκείου. Η υπόθεση αυτή στοιχειοθετείται 

µέσα από την προηγούµενη ιστορική παρουσίαση της διασύνδεσης του 

φροντιστηριακού µε τον εξεταστικό θεσµό. Εκτός από τη συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και τις πρόσθετες εξεταστικές υποχρεώσεις που αυτή 

συνεπάγεται, η παρακολούθηση και η αιτιολόγηση της παρακολούθησης των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων αναµένεται να διαφοροποιηθεί µε 

βάση το εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και γεωγραφικο περιβάλλον της 

οικογένειας. 

 

Η γεωγραφική περιοχή διαµονής της οικογένειας του µαθητή αποτελεί πολύ 

σηµαντική παράµετρο της ανισότητας εκπαιδευτικής κατανάλωσης, αφού µε την 

πληθυσµιακή πυκνότητα του τόπου διαµονής συνδέεται η ύπαρξη σχετικής 

προσφοράς και άρα δυνατότητας πρόσβασης στα εκπαιδευτικά αγαθά435. Ο 

παράγοντας αυτός προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό ειδικά την ένταση και τη µορφή 

χρήσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και γι’ αυτό αναµένεται να 

επηρεάσει τη φροντιστηριακή συµµετοχή, αφού σύµφωνα µε τα ερευνητικά 

πορίσµατα436, όσο µικρότερη από πλευράς πληθυσµού είναι η περιοχή 

προέλευσης τόσο µειώνεται το ποσοστό των µαθητών που παρακολουθούν 

φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ παράλληλα αναµένεται 

διαφοροποιηµένη σκοποθεσία στη συµµετοχή αυτή437.  

 
                                                           
435 Βλ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Β., Η καταναλωτική συµπεριφορά στην ελληνική κοινωνία 1960-1975, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, 1984, 
ΧΡΥΣΑΚΗ Μ., Οικογενειακές επενδυτικές πρακτικές των φτωχών και µη φτωχών και εκπαιδευτικές ανισότητες, στο Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, 1989, 75, σ. 89-120.  
436 Βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ., ό.π., σ. 99, ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., τόµ. Β΄, σ. 107. 
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Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων αναµένεται να διαφοροποιεί την 

παρακολούθηση των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων και την 

αιτιολόγησή τους. Το πρώτο µέρος της υπόθεσης αυτής έχει επιβεβαιωθεί από 

προηγούµενες έρευνες αποδεικνύοντας ότι το υψηλό επίπεδο µόρφωσης των 

γονέων επηρεάζει σηµαντικά τη φροντιστηριακή παρακολούθηση των παιδιών 

τους. Μάλιστα όσο περισσότερα είναι τα εκπαιδευτικά προσόντα των γονέων 

τόσο αυξάνει η συµµετοχή των παιδιών τους όχι τόσο στα φροντιστήρια438, όσο 

στα ιδιαίτερα µαθήµατα439. Όσο για το δεύτερο µέρος της υπόθεσης, αναµένεται 

οι γόνοι των περισσότερο µορφωµένων γονέων να έχουν θέσει πιο συγκεκριµένα 

και  ποιοτικά κριτήρια στην παρακολούθηση των παράλληλων µαθηµάτων440. 

 

Η κοινωνικο-επαγγελµατική θέση του πατέρα κυρίως, και όχι τόσο της µητέρας, 

αναµένεται ότι επιδρά στην παρακολούθηση του φροντιστηρίου και των 

ιδιαίτερων µαθηµάτων σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες441. Επιπλέον 

αναµένεται να συµµεταβάλλονται τα αίτια παρακολούθησης των 

φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων µε την κοινωνική προέλευση των 

παιδιών, καθώς οι µαθητές µε γονείς που ανήκουν στις ανώτερα επαγγελµατικά 

κατηγορίες έχουν περισσότερες προσδοκίες και επιδιώξεις για µετα-σχολικές 

σπουδές442. 

 

Με βάση την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας προσδοκάται διαφοροποίηση 

στη συµµετοχή των µαθητών σε φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα και στην 

αιτιολόγησή τους, αφού όπως συνάγεται από προηγούµενες έρευνες443 το ύψος 

του οικογενειακού εισοδήµατος εµφανίζεται θετικά συσχετιζόµενο µε  τη 

φροντιστηριακή παρακολούθηση.  

 

Εκτός όµως από τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και δηµογραφικούς παράγοντες  

που πλαισιώνουν το περιβάλλον του µαθητή και καθορίζουν τη στάση του, 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συνιστούν την εκπαιδευτική του ταυτότητα 
                                                                                                                                                                                                                       
437 Βλ. ΠΟΛΥΧΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 90-94. 
438 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής 
Φλώρινας, Θεσ/νίκη,  εκδ. Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 1997, σ. 110. 
439 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., τόµ. Β΄, σ. 111. 
440 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 76-81. 
441 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 128. 
442 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 76-81. 
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και εκφράζουν τη σχολική του παρουσία όπως το φύλο, η γεωγραφική περιοχή 

του σχολείου, η σχολική τάξη, η κατεύθυνση σπουδών και η επίδοση. Πιο 

συγκεκριµένα : 

 

Το φύλο αναµένεται να αποτελεί διαφοροποιητικό παράγοντα όχι τόσο στην 

παρακολούθηση παράλληλων εξωσχολικών µαθηµάτων, λόγω της κοινότητας 

πλέον εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών στόχων µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών444, όσο στην επιλογή των κατευθύνσεων σπουδών και στους λόγους 

παρακολούθησης φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 

Η γεωγραφική περιοχή του σχολείου αναµένεται να αποτελέσει διαφοροποιητική 

παράµετρο στην παρακολούθηση φροντιστηριακών συγκριτικά µε την 

παρακολούθηση ιδιαίτερων µαθηµάτων, αλλά και στην αιτιολόγησή τους, καθώς 

ο βαθµός αστικότητας του σχολείου επηρεάζει το είδος και την ποιότητα των 

υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. 

 

Η σχολική τάξη αναµένεται να διαφοροποιεί τη φροντιστηριακή παρακολούθηση. 

Πιο συγκεκριµένα, αναµένεται να εντατικοποιείται η χρήση των φροντιστηριακών 

και ιδιαίτερων µαθηµάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, στις οποίες 

προβλέπονται πανελλήνιες εξετάσεις, σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα, ενώ 

αναµένεται και διαφοροποίηση στους λόγους παρακολούθησης των παράλληλων 

µαθηµάτων445. 

 

Η κατεύθυνση των σπουδών που επιλέγουν οι υποψήφιοι αναµένεται να 

διαφοροποιήσει τη φοίτηση σε φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα όπως και 

το χρόνο έναρξής τους, καθώς διαπιστώνεται ότι στα µαθήµατα θετικού 

προσανατολισµού και κατευθύνσεων που περιλαµβάνουν σχολές κύρους446 είναι 

περισσότερο αυξηµένη η ζήτηση εξωσχολικής βοήθειας. 

 

                                                                                                                                                                                                                       
443 Βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.,ό.π., σ. 97, ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 86-89. 
444 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 95-98. 
445 Βλ. ό.π., σ. 104. 
446 Βλ. ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, εκδ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2000, σ. 140-41. 
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Η επίδοση αναµένεται να διαφοροποιεί τη συχνότητα χρήσης και το είδος της 

εξωτερικής αντισταθµιστικής βοήθειας και πιο συγκεκριµένα οι προσδοκίες 

κατευθύνονται στην αύξηση παρακολούθησης των παράλληλων µαθηµάτων από 

µαθητές που βρίσκονται υψηλά στη βαθµολογική κατανοµή447. 

 

 
6.2.2 Ερευνητικές υποθέσεις για εκπαιδευτικούς 

 

   Το φροντιστήριο προσεγγίζεται ερευνητικά και από τη σκοπιά των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι λόγω της θέσης τους στη σχολική διαδικασία και της 

καθηµερινής επαγγελµατικής δράσης στο σχολικό περιβάλλον, ερµηνεύουν 

σύµφωνα µε τη δική τους οπτική το περιεχόµενο και τα στοιχεία που το 

συνθέτουν. Θεωρήθηκε ότι αυτή η ερευνητική απόπειρα αποκτά ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, εφόσον οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο φροντιστηριακό 

θεσµό διαµορφώνονται µε βάση τον τρόπο που αντιλαµβάνονται το θεωρητικό 

του πλαίσιο, αλλά και την εµπειρία τους από την πρακτική εφαρµογή. Η 

επαγγελµατική εµπειρία ταυτίζεται µε τη δυνατότητα ανάµειξής τους στην 

εφαρµογή του θεσµού από τη µια πλευρά, ενώ από την άλλη σχετίζεται µε τις 

αντιδράσεις των δεκτών, που είναι οι µαθητές, και την αλληλεπίδραση που 

συντελείται στο σχολείο. 

   Μολονότι, όµως, η συγκοµιδή της έρευνας, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, 

είναι πλούσια, η κατάστρωση της ερευνητικής προσέγγισης σχετικά µε τις 

στάσεις τους απέναντι στο φροντιστηριακό µηχανισµό στάθηκε ιδιαίτερα 

προβληµατική λόγω της απουσίας προγενέστερης µήτρας πάνω στο θέµα αυτό. 

Έτσι, ακολουθήθηκαν αποτυπώµατα βασισµένα κυρίως στην εµπειρία της 

ερευνήτριας και στο συγχρωτισµό της µε τον κλάδο των εκπαιδευτικών . 

   Ως προς τους διδάσκοντες, λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι το 

κοινωνικό ή εκπαιδευτικό υπόστρωµα των λόγων, που καθορίζουν την «αυτο-

επιλογή» µεταξύ αυτών που εντάσσονται µόνο στο επίσηµο εκπαιδευτικό 

σύστηµα και εκείνων που εντάσσονται και στο παραεκπαιδευτικό δίκτυο. 

Ο βαθµός αποδοχής των ιδιωτικών παράλληλων µαθηµάτων από τους 

δηµόσιους εκπαιδευτικούς αναµένεται να είναι υψηλός και ελέγχεται µέσα από 
                                                           
447 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., Φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα στη δευτεροβάθµια  
εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1995, σ. 113. 



 123

ερωτήσεις που αναφέρονται στην εφαρµογή τους στα δικά τους παιδιά, στην 

πρακτόρευσή τους σε αυτά, στην παρατήρηση της αποτελεσµατικότητάς τους 

στους µαθητές τους και στη συγκριτική αποτίµησή τους µε το σχολικό θεσµό. 

   Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι η προσφυγή στη φροντιστηριακή αντιστάθµιση 

στηρίζεται ως ένα βαθµό στην παθολογία του ίδιου του σχολείου και ότι βασικός 
συντελεστής της διάγνωσης των σχολικών αδυναµιών είναι η ίδια η  εκπαιδευτική 

εµπειρία448, όπως διαµορφώνεται µέσα από τις καθηµερινές διαδικασίες της 

λειτουργίας των σχολείων, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιµήσουν τη 

βαρύτητα ορισµένων παραγόντων που κρίθηκαν ως σηµαντικοί και έµµεσα 

καθοριστικοί στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 

 

6.3 Υποκείµενα έρευνας. ∆ειγµατοληψία 
 

6.3.1 Μαθητές 

 
   Τον πληθυσµό-στόχο της έρευνας απάρτιζε το σύνολο των µαθητών και των 

µαθητριών των τριών τάξεων του λυκείου, που φοιτούσαν στα 62 δηµόσια Ενιαία 

Λύκεια της Κρήτης το σχολικό έτος 1999-2000. Ο περιορισµός της έρευνας στο 

Ενιαίο Λύκειο και όχι στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια βασίστηκε 

στους διαφοροποιηµένους ρόλους των δύο θεσµών και στην έλλειψη 

διασύνδεσης των ΤΕΕ µε το πανεπιστήµιο. Επιπλέον, ο αποκλεισµός των 

µαθητών του Γυµνασίου από την έρευνα έγινε όχι µόνο για λόγους οµοιοµορφίας 

του δείγµατος µε την προγενέστερη έρευνα του 1992-93 και υπερβολικής 

αύξησης του πληθυσµού, αλλά και λόγω της δυνατότητας άντλησης των 

σχετικών πληροφοριών για την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων στη γυµνασιακή βαθµίδα από τους µαθητές του λυκείου. 

Εξάλλου, ενδιέφερε περισσότερο ο ρόλος και η σηµαντικότητα των παράλληλων 

αυτών µαθηµάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

    Η διεξαγωγή της έρευνας αποφασίστηκε να γίνει στο σχολείο, που θεωρήθηκε 

ως ο φυσικός χώρος των υποκειµένων, και όχι στο φροντιστήριο λόγω όχι µόνο 
                                                                                                                                                                                                                       
 
448 Βλ. ΑPPLE M., Εκπαίδευση και Εξουσία, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, 1993, σ. 207. 
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της προβληµατικής κατάστασης που προκαλούσαν στον καθορισµό του πλαισίου 

δειγµατοληψίας τα πλασµατικά ποσοστά φοίτησης των µαθητών από τους 

ιδιοκτήτες, αλλά και της αποφυγής επηρεασµού και προκατάληψης υπέρ αυτών.  

Ο αριθµός των υποκειµένων που συγκροτούσε τον πληθυσµό ανερχόταν στους 

12.527 µαθητές.  

   Υπολογίστηκε ότι ένα δείγµα 1500 µαθητών σε σχέση µε το συνολικό 

πληθυσµό των 12.527 µαθητών δίνει σφάλµα δειγµατοληψίας σε επίπεδο 

εµπιστοσύνης 95%, το οποίο δεν υπερβαίνει το ±2%, ποσοστό το οποίο µπορεί 

να θεωρηθεί απολύτως αποδεκτό για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

Αν δεχθούµε ότι αυτοί οι 1500 µαθητές είναι κατανεµηµένοι σε τµήµατα και ότι το 

κάθε τµήµα έχει κατά µέσο όρο 20 µαθητές, τότε απαιτούνται για την υλοποίηση 

της έρευνας περίπου 75 τµήµατα. Αν υποθέσουµε ακόµα ότι σε κάθε σχολείο 

λειτουργούν τρεις τάξεις µε περίπου δύο τµήµατα κατά µέσο όρο, τότε 

απαιτούνται συνολικά περίπου 12 σχολεία. Τα τµήµατα αυτά θα πρέπει να είναι 

διασπαρµένα σε όλη την Κρήτη έτσι ώστε το δείγµα να είναι όσο το δυνατόν 

οµοιότερο του πληθυσµού.  

   Για το σκοπό αυτό και χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της στρωµατοποιηµένης 

αναλογικά δειγµατοληψίας µε κριτήριο το νοµό. 

Προσπαθήσαµε ακόµα, στο εσωτερικό κάθε νοµού να προσεγγίσοµε σχολεία όχι 

µόνο αστικών περιοχών, αλλά και σηµαντικό αριθµό σχολείων από ηµιαστικές και 

αγροτικές περιοχές. 

   Το τελικό δείγµα της έρευνας αυτής αποτελείται από 1491 µαθητές, αριθµό 

δηλαδή που βρίσκεται πολύ κοντά στο προσδοκώµενο µέγεθος του δείγµατος.  

Η κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά νοµό και η αντίστοιχη κατανοµή 

στον πληθυσµό αναφοράς παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα : 

 
Νοµοί Πληθυσµός ∆είγµα 

 Ν % Ν % 

Χανίων 3.403 27.2 457 30.7 

Ρεθύµνου 1.692 13.5 156 10.5 

Ηρακλείου 6.026 48.1 747 50.1 

Λασιθίου 1.406 11.2 131 8.7 

Σύνολο 12.527 100.0 100.0 100.0 
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   Για την εξασφάλιση της τυχαιότητας του δείγµατος κατασκευάστηκαν 62 

πανοµοιότυποι κλήροι, ισάριθµοι µε τα σχολεία της Κρήτης, που χωρίστηκαν σε 

4 κληρωτίδες σύµφωνα µε τους νόµους του νησιού. 

Έτσι, από το νοµό Χανίων κληρώθηκαν το 3ο Ενιαίο Λύκειο από την πόλη και τα 

Ενιαία Λύκεια του Βάµου και του Κολυµπαρίου από την επαρχία του νοµού. 

Από το νοµό Ρεθύµνου κληρώθηκαν το 2ο Ενιαίο Λύκειο από την πόλη και το 

Ενιαίο Λύκειο Ανωγείων από την επαρχία. Από το νοµό Ηρακλείου κληρώθηκαν 

το 4ο και το 7ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου και τα Ενιαία Λύκεια Κρουσώνα και 

Χάρακα από τις αγροτικές – ηµιαστικές περιοχές. Από τα σχολεία των αστικών 

περιοχών του νοµού Λασιθίου κληρώθηκαν το Ενιαίο Λύκειο Σητείας, ενώ από 

την επαρχία κληρώθηκε το Ενιαίο Λύκειο Νεαπόλεως. 

Όπως προαναφέρθηκε η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µόνο σε µαθητές Λυκείου. Η 

κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη είναι η εξής : 

 
ΤΑΞΗ Ν % 

Α΄Λυκείου 547 36.7 

Β΄Λυκείου 540 36.2 

Γ΄Λυκείου 404 27.1 

Σύνολο 1.491 100.0 

 

Η περιστολή του δείγµατος των µαθητών της Γ΄ Λυκείου οφείλεται κυρίως στις 

απουσίες που γίνονται σε αυτή τη συγκεκριµένη τάξη, για εξοικονόµηση 

περισσότερων ωρών διαβάσµατος, το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα της 

έρευνας, που συνέπεσε µε το πέρας της σχολικής χρονιάς.  
 

 
 

6.3.2 Εκπαιδευτικοί 
 

   Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς δεν εφαρµόστηκε αυστηρά προκαθορισµένο 

πλαίσιο δειγµατοληψίας, µιας και η έρευνα που επιχειρήθηκε σε αυτούς 

λειτούργησε συµπληρωµατικά µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους 

µαθητές µε σκοπό τη σκιαγράφηση των γενικών προδιαθέσεων και τη 

δοκιµαστική αποτύπωση των εκτιµήσεων τους σε σχέση µε τον φροντιστηριακό 

µηχανισµό. Έτσι, αποφασίστηκε η συµµετοχή στην έρευνα των εκπαιδευτικών, 
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που εργάζονταν στα σχολεία που κληρώθηκαν και από τα οποία προερχόταν το 

δείγµα των µαθητών. 

 
 

6.4 Εκπόνηση των ερωτηµατολογίων  
 
   Η λογική της προτίµησης του ερωτηµατολογίου ως προσφορότερου 

ερευνητικού µέσου στο θέµα της κοινωνικο-εκπαιδευτικής διάστασης των 

φροντιστηρίων εστιάζεται κυρίως στη δυνατότητα συγκέντρωσης πολυάριθµων 

και εκτεταµένων πληροφοριών σε µεγάλο αριθµό ατόµων και στην παροχή 

διακριτικής αµεσότητας στην προσέγγιση των υποκειµένων λόγω της εγγυηµένης 

ανωνυµίας του και δευτερευόντως στην «αποταµίευση» χρόνου και στη 

διευκόλυνση επεξεργασίας των δεδοµένων µε τη χρήση έτοιµων στατιστικών 

προγραµµάτων. Επιπλέον, η φύση του αντικειµένου επέβαλε ως ιδιαίτερα 

σηµαντική παράµετρο την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, προϋπόθεση 

που απαιτεί πολυάριθµα υποκείµενα και προσφέρεται από το συγκεκριµένο 

εργαλείο µέτρησης. 

   Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι η έκταση των πληροφοριών δε λειτούργησε σε 

βάρος της ακρίβειας τους, αφού η ερευνήτρια είχε άµεση επικοινωνία µε τα 

υποκείµενα της έρευνας µέσα από την επιδίωξη της προσωπικής της παρουσίας 

στη διανοµή των ερωτηµατολογίων σε όλα τα σχολεία και την αποφυγή της µε 

οποιουδήποτε τρόπου αποστολής τους, ελαχιστοποιώντας έτσι τη θνησιµότητά 

τους. 

   Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους µαθητές ήταν το ίδιο µε αυτό που είχε 

δοθεί το 1995 από την ερευνήτρια για την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής της 

εργασίας. Η λογική της επιλογής του ίδιου ερωτηµατολογίου βασίστηκε από τη 

µια στη δυνατότητα αµεσότερων συγκριτικών αναγωγών µεταξύ των δύο 

διαφορετικών εκπαιδευτικών συστηµάτων που ίσχυαν το 1993 και το 2000 και 

από την άλλη στην ήδη δοκιµασµένη και επιτυχηµένη εφαρµογή του. 

   Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης αποτελεί πρωτότυπο σχεδιασµό σε µεγάλο βαθµό, ενώ πέρασε 

από πολλά στάδια επεξεργασίας µε συνεχείς αλλαγές και διορθώσεις µέχρι την 

τελική εκπόνηση και ανταπόκρισή του στους ερευνητικούς στόχους.  
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Ένα µέρος του ερωτηµατολογίου των εκπαιδευτικών που αφορά τους ενδογενείς 

και εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι διαµορφώνουν τις επικρατούσες συνθήκες 

λειτουργίας του σχολείου, και συνεκδοχικά και έµµεσα του φροντιστηρίου, 

βασίστηκε σε ερωτηµατολόγιο άλλης έρευνας449 που σχετιζόταν µε το πλαίσιο 

εργασίας των δασκάλων και τη λειτουργία παρεµποδιστικών παραγόντων στο 

έργο τους. Ο «δανεισµός ερωτήσεων» από τη συγκεκριµένη έρευνα προέκυψε 

λόγω του κοινού προβληµατισµού για τις δυσχερείς συνθήκες του εκπαιδευτικού 

έργου, οι οποίες ταυτόχρονα µπορεί να καθίστανται ευοίωνες στην εξάπλωση 

των φροντιστηρίων. 

   Ουσιαστικά, η αφετηρία σχεδιασµού και κατασκευής των δύο ερωτηµατολογίων 

ήταν πρωτότυπη σε µεγάλο βαθµό, καθώς έρευνες στις οποίες το φροντιστήριο 

αποτελούσε αντικείµενο ακροθιγούς αναφοράς δεν µπορούσαν ν’ αποτελέσουν 

βασικό πλαίσιο άντλησης στην κατασκευή ερωτήσεων, ενώ έρευνες µε θεµατική 

αποκλειστικότητα το θεσµό των παρασχολικών µαθηµάτων είναι κυριολεκτικά 

ελάχιστες450. 

   Η τακτική εισαγωγής ίδιων ερωτήσεων στα ερωτηµατολόγια των µαθητών και 

των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αιτιολογία και την αποτελεσµατικότητα της 

αναζήτησης φροντιστηριακής αντιστάθµισης στηρίχθηκε στη δυνατότητα 

εκµαίευσης συγκριτικών προσεγγίσεων από τις δύο πλευρές της εκπαιδευτικής 

πράξης και τη διαπίστωση πιθανών αποκλίσεων ή συγκλίσεων στις απόψεις 

τους. 

   Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας θεωρείται ότι έγιναν οι 

κατάλληλες διαδικαστικές ενέργειες ώστε τα στοιχεία που ελέγχονται µε τα 

ερωτηµατολόγια να ανταποκρίνονται στις ερευνητικές επιδιώξεις και το 

περιεχόµενο και η δοµή των ερωτηµατολογίων ν’ αποβλέπουν στην καταγραφή 

και τεκµηρίωση της ερευνητικής εµπειρίας αυτής καθ’ εαυτήν. Έτσι, 

αξιολογήθηκαν η διατύπωση και η κατανόηση των ερωτηµάτων από τα 

υποκείµενα  µέσω µιας προέρευνας, που πραγµατοποιήθηκε στο Φροντιστήριο 

«Φάσµα» µε τη συµµετοχή του διδακτικού προσωπικού και των µαθητών 

                                                           
449 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Έλληνες ∆άσκαλοι : Εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1992. 
450 Βλ. ∆ΗΜΟΥ Γ.Η., Φροντιστηριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εµπειρική διερεύνηση του φαινοµένου, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1999. Αν και η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως πυρηνικό θέµα της το φροντιστήριο, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε 
αφορούσε τις στάσεις των πρωτοετών φοιτητών, ενώ δεν περιλαµβανόταν ο θεσµός των ιδιαίτερων µαθηµάτων.  
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διαφόρων Λυκείων της πόλης του Ηρακλείου. Αυτή η µικρο-έρευνα χρησίµευσε 

ως µια δοκιµαστική προψηλάφιση για τη διαπίστωση του βαθµού αφοµοίωσης 

των ερωτήσεων και ως άλλοθι ανταλλαγής εµπειριών και αλληλεπίδρασης µεταξύ 

ερευνήτριας και ερευνόµενων, διαµορφώνοντας το ερευνητικό πεδίο µε τρόπους 

µοναδικούς και συµβάλλοντας έτσι στην τελική επιλογή και δόµηση των 

ερωτηµάτων. Ως προς τη δοµική τοποθέτηση και την ποιότητα των ερωτήσεων, 

προηγήθηκαν αυτές που σχετίζονταν µε τα πληροφοριακά δεδοµένα των 

ανεξάρτητων µεταβλητών και ακολούθως προσετέθησαν αυτές των εξαρτηµένων 

µεταβλητών που αφορούσαν αξιολογήσεις, διαθέσεις κ.ά. 

   Έτσι, η διατύπωση των ερωτηµάτων, η οµαδοποίησή και η σειρά τους έγινε µε 

τέτοιους όρους, ώστε η δοµή, οι έννοιες και η γλώσσα του ερωτηµατολογίου να 

συγκροτούν κώδικα κοινό ανάµεσα στα υποκείµενα της έρευνας και τους 

ερευνητές. Για την αύξηση της εγκυρότητας επιδιώχθηκε ο περιορισµός των 

ασαφειών και της γενικολογίας µέσα από κλειστές ερωτήσεις σύντοµης 

απάντησης, συµπλήρωσης, πολλαπλής εκλογής, διχοτοµικές και κλιµάκωσης 

των απαντήσεων, ενώ για την αποφυγή της περιστολής του αυθορµητισµού των 

υποκειµένων παρεµβλήθηκαν ανοιχτές ερωτήσεις σε ορισµένα σηµεία για τυχόν 

πρόσθεση νέων στοιχείων ή για έκφραση αντιρρήσεων και διαφοροποιηµένων 

απόψεων. 

6.5  ∆ιεξαγωγή της έρευνας 
 

    Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του σχολικού έτους 1999-2000.  

Η προθυµία για συµµετοχικότητα στην έρευνα τόσο των µαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών ήταν αρκετά ικανοποιητική, καθώς όλοι οι παρόντες εκπαιδευτικοί 

και µαθητές του εκάστοτε σχολείου πήραν µέρος  στην έρευνα. Μάλιστα, παρά 

την επιφύλαξη ότι οι  Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι εθισµένοι σε τέτοιου είδους 

διαδικασίες και  συχνά εκδηλώνουν αναστολές και φόβους για τη διασφάλιση της 

ανωνυµίας τους ή τον έλεγχο προϊστάµενων αρχών στις απόψεις τους, 

δυσπιστώντας κυρίως ως προς την αποτελεσµατικότητα τέτοιων ερευνών451, 

έδειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον για το θέµα της έρευνας και συνέβαλαν µε 

προσωπική προσπάθεια και πρωτοβουλία στην ακώλυτη διεξαγωγή της. Η 

                                                           
451 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος. Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, 1984, σ. 98. 
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διαδικασία διανοµής των ερωτηµατολογίων ήταν περίπου στερεότυπη σε όλα τα 

σχολεία : κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος και µετά από συνεννόηση µε τον 

διευθυντή, δίνονταν πληροφορίες και διευκρινίσεις στο διδακτικό προσωπικό για 

τη φύση και το σκοπό της έρευνας. Με την έναρξη της διδακτικής ώρας οι 

διδάσκοντες έπαιρναν µαζί τους τα ερωτηµατολόγια που αντιστοιχούσαν στον 

αριθµό των µαθητών της τάξης τους και αυτό που απευθυνόταν σε αυτούς. Προς 

το τέλος της διδακτικής ώρας, η ερευνήτρια έµπαινε σε κάθε τµήµα, που είχαν 

διανεµηθεί ερωτηµατολόγια, για τυχόν περαιτέρω διασαφηνίσεις και εξηγήσεις 

αξιοποιώντας έτσι περισσότερο την ευκαιρία για προσωπική επαφή µε τα 

υποκείµενα της έρευνας. 

 

6.6  Τρόποι επεξεργασίας των ερωτηµατολογίων 
 

   Στην κωδικοποίηση του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν κυρίως 

ονοµαστικές, τακτικές και ισοδιαστηµικές κλίµακες µέτρησης των µεταβλητών. 

Μετά την κωδικοποίηση των δεδοµένων της έρευνας έγινε η εισαγωγή τους σε 

Η/Υ. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το 

πρόγραµµα SPSS. 

   Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής δίνονται πίνακες κατανοµής συχνοτήτων 

και όπου κρίθηκε αναγκαίο (ποσοτικές µεταβλητές) δίνονται και συνοπτικοί 

περιγραφικοί δείκτες : ο µέσος όρος ως µέτρο κεντρικής τάσης και η τυπική 

απόκλιση ως µέτρο διασποράς. 

Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής στις περιπτώσεις ελέγχου της συνάφειας 

ανάµεσα σε δύο κατηγορικές µεταβλητές εφαρµόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2. 

Στις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου της συνάφειας ανάµεσα σε µια κατηγορική 

µεταβλητή µε δύο κατηγορίες και µία ποσοτική µεταβλητή εφαρµόστηκε το 

παραµετρικό στατιστικό κριτήριο Τ-Τest για ανεξάρτητα δείγµατα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις εφαρµογής του κριτηρίου, όπου διαπιστώθηκε, µε τη βοήθεια του 

τέστ του Levene, η ανοµοιογένεια των διασπορών, υιοθετήθηκε η 

προσαρµοσµένη τιµή Τ. Στις περιπτώσεις όπου ελέγχθηκε η συνάφεια ανάµεσα 

σε µια κατηγορική µεταβλητή µε περισσότερες από δύο κατηγορίες µε µια 

ποσοτική µεταβλητή εφαρµόστηκε η µονόδροµη ανάλυση διακύµανσης (oneway 

ANOVA). Aν ο έλεγχος της οµοιογένειας των διασπορών και πάλι µε τη βοήθεια 

του τέστ του Levene έδειχνε ότι οι διασπορές είναι άνισες, τότε καταφεύγαµε στο 
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µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal Wallis. Στις περιπτώσεις όπου µε την εφαρµογή 

της ANOVA ή του τέστ Kruskal Wallis εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές εφαρµόστηκε στη συνέχεια το τέστ δυαδικών συγκρίσεων του Tuckey 

για την «πίστωση» αυτών των διαφορών σε συγκεκριµένους συνδυασµούς 

κατηγοριών ανά δύο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου ως ελάχιστο επίπεδο 

σηµαντικότητας λήφθηκε το p=.05. 

 
 

6.7 Περιορισµοί της έρευνας 
 

   Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2000, δηλαδή µόλις δύο χρόνια µετά την 

εφαρµογή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, γεγονός που πιθανόν να 

λειτούργησε διαβρωτικά ως ένα βαθµό στις εκτιµήσεις των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών λόγω του φορτισµένου κλίµατος, που βιωνόταν τότε.     

Η διεξαγωγή της έρευνας στο τέλος της σχολικής χρονιάς 1999-2000, έγινε 

αφενός για λόγους χρονικής σύµπτωσης µε την προηγούµενη του 1992-93, η 

οποία διεξήχθη επίσης λίγες µέρες πριν την έναρξη των σχολικών εξετάσεων και 

αφετέρου για τη διευκόλυνση άντλησης µιας ολοκληρωµένης και 

κατασταλαγµένης άποψης των µαθητών για τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα, γεγονός που συνετέλεσε, ως ένα βαθµό, στην περιστολή του 

δείγµατος, καθώς αρκετοί µαθητές έλειπαν, προκειµένου να αξιοποιήσουν το 

χρονικό αυτό διάστηµα µε περισσότερο διάβασµα, εξαντλώντας έτσι το όριο των 

απουσιών τους.  

   Επιπλέον, το χαλαρό πλαίσιο δειγµατοληψίας στην έρευνα που αφορούσε τους 

εκπαιδευτικούς δεν επέτρεψε την αναγωγή των εκτιµήσεων τους στο σύνολο του 

πληθυσµού, αλλά χρησίµευσε απλά ως πυξίδα γενικών προσανατολισµών στις 

πεποιθήσεις και στις αναζητήσεις τους.      

   Η έλλειψη χωροχρονικής ευχέρειας για γεωγραφική επέκταση της έρευνας σε 

όλη την ελληνική επικράτεια οδήγησε στον περιορισµό της στο γεωγραφικό 

διαµέρισµα της Κρήτης και συνάµα στον περιορισµό γενίκευσης των 

συµπερασµάτων της ως ένα βαθµό. Παρόλα αυτά, «η Κρήτη µπορεί να εκληφθεί 

ως µικρογραφία της Ελλάδας, δεδοµένου ότι συγκεντρώνονται σε αυτήν όλες οι 

πληθυσµιακές κατηγορίες : ορεινός, πεδινός και παραθαλάσσιος πληθυσµός από 
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αστικές και αγροτικές περιοχές. Με την έννοια αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί  

ότι αντιπροσωπεύει την ευρύτερη ελληνική πραγµατικότητα, αφού µάλιστα η 

εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου είναι ενιαία και οµοιόµορφη»452. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
452 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε.,ό.π., σ. 45. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ                   
 

7.1 Παρακολούθηση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων 
 
   Πάνω από το 75% του µαθητικού πληθυσµού του δείγµατος παρακολουθεί 

παράλληλα ιδιωτικά µαθήµατα. Τα ποσοστά παρακολούθησης του 

φροντιστηρίου από τους µαθητές του δείγµατος είναι συγκριτικά πολύ υψηλότερα 

σε σχέση µε τα ποσοστά παρακολούθησης των ιδιαίτερων µαθηµάτων. Επίσης, 

δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν τη συνδυαστική χρήση και των δύο µορφών 

εξωσχολικής αντιστάθµισης, προκειµένου να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία και 

περισσότερη οικονοµική συµµετρία στις εξεταστικές τους υποχρεώσεις. 

   Βέβαια, δεν είναι και ασήµαντο το ποσοστό των παιδιών που δήλωσαν ότι δε 

συµµετέχουν σε κανένα, συµπληρωµατικό του σχολείου, µαθησιακό φορέα. Το 

ιδιαίτερο κοινωνικο-οικονοµικό περίγραµµα του ποσοστού αυτού θα ξεκαθαρίσει 

καλύτερα παρακάτω στους σχετικούς πίνακες διασταύρωσης.   

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς : Ν % 

Μόνο φροντιστήριο 630 42.3 

Μόνο ιδιαίτερα µαθήµατα 225 15.1 

Και τα δύο 285 19.1 

Τίποτε από τα δύο 344 23.1 

∆εν απάντησαν    7  0.5 

Σύνολο 1491 100.0 
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   Ο παραπάνω πίνακας δεν αξιοποιείται σηµαντικά, όντας αποκοµµένος από 

άλλες διαχρονικές ερευνητικές συσχετίσεις, που αποδεικνύουν τελικά την όχι και 

τόσο διαφοροποιηµένη συχνότητα παρακολούθησης φροντιστηριακών 

µαθηµάτων µέσα στο χρονικό συνεχές.  

   Έτσι, σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στο Οικονοµικό τµήµα του Πανεπιστηµίου 

της Μακεδονίας, το 1979 µόνο το 38,3% των πρωτοετών της ΑΒΣΘ είχε 

προετοιµαστεί για ένα χρόνο σε φροντιστήριο, ενώ το 1989 το ποσοστό ανήλθε 

στο 59,8%. Παράλληλα διαπιστώθηκε και η αύξηση παρακολούθησης ιδιαίτερων 

µαθηµάτων453. Άλλα ερευνητικά πονήµατα454 παρουσιάζουν στοιχεία για τα έτη 

1983-84 δείχνοντας ότι περίπου το 80% των υποψηφίων έκαναν είτε 

φροντιστήρια είτε ιδιαίτερα µαθήµατα. 

   Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν µια οµοιοµορφία ποσοστών στην 

παρακολούθηση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων την τελευταία 

εικοσαετία και παράλληλα παρατηρείται σταθερά ένα ποσοστό περίπου 20% των 

υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που δεν παρακολουθεί ούτε 

φροντιστήριο ούτε ιδιαίτερα µαθήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ποσοστό αυτό 

χρειάζεται να υποθέσουµε ότι συγκαταλέγονται όχι µόνο «όσοι αισθάνονται 

αρκετά ικανοί να αντιµετωπίσουν τις εξετάσεις µε τις δικές τους δυνάµεις, όσοι 

δεν έχουν τα οικονοµικά µέσα και όσοι ζουν σε περιοχές που δεν υπάρχει 

φροντιστήριο»455, όπως αναφέρει ο Παπαγεωργίου το 1979, αλλά και όσοι 

παρακολουθούν ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο ή δεν έχουν ενδιαφέρον για 

τριτοβάθµιες σπουδές.  

Αυτό που προκύπτει γενικά από τους παραπάνω πίνακες είναι η σταθερή 

παρακολούθηση των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων από τους 

µαθητές, παρά τις αλλαγές των αναλυτικών προγραµµάτων και του εξεταστικού 

συστήµατος.  Έτσι, ενώ ένας από τους βασικούς σκοπούς του Ν. 2525/97 είναι 

                                                           
453 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., Συστήµατα εισαγωγικών εξετάσεων και η επίδρασή τους στη δοµή του φοιτητικού πληθυσµού των 
οικονοµικών σχολών, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 1ο Συνέδριο, Το Παν/µιο στην Ελλάδα σήµερα, οικονοµικές και πολιτικές 
διαστάσεις, Αθήνα, εκδ. Σάκη Καράγιωργα, 1991, σ. 120. 
 
 
454 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι. – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και τα  
προβλήµατά της, Ηράκλειο, Παν/µιο Κρήτης, 1988, τόµ. Β΄, σ. 70. 
 
455 Βλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ., Έρευνα αποφοίτων Γυµνασίου, Αθήνα, εκδ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1979, σ. 40. 
 



 134

«η παροχή των απαραίτητων εφοδίων για επιτυχή είσοδο στην επόµενη 

εκπαιδευτική βαθµίδα» στην πράξη αυτό δεν αποδεικνύεται. Οι µαθητές δε 

φαίνεται να αισθάνονται ότι παίρνουν από το σχολείο τα κατάλληλα εφόδια για να 

προχωρήσουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και γι’ αυτό επιµένουν να αναζητούν  

   Σύµφωνα µε τον πίνακα 2, το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών 

παρακολουθεί φροντιστήριο 13-15 ώρες την εβδοµάδα, δηλαδή περίπου τις 

µισές από τις σχολικές ώρες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλα 

ερευνητικά ευρήµατα456. 

   Γενικά, πάντως παρουσιάζονται αυξηµένα ποσοστά στις ώρες που κυµαίνονται 

από 7 έως 9 και από 10 έως 12. Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλη 

έρευνα457, σύµφωνα µε την οποία απ’ όλες τις δραστηριότητες των παιδιών –

εκτός από το διάβασµα των σχολικών µαθηµάτων- τον περισσότερο χρόνο 

απορροφά η απασχόληση µε εξωσχολικά φροντιστηριακά µαθήµατα, που είναι 

κατά µέσο όρο 11,14 ώρες την εβδοµάδα458.  

   Είναι µάλιστα χαρακτηριστική η εντατικοποίηση της παρακολούθησης αυτών 

των µαθηµάτων και η επιµελής αποφυγή απουσιών από αυτά. Αντίθετα, στο 

σχολείο, µαθητές µε πολύ καλή ή άριστη επίδοση συµβαίνει να έχουν 

περισσότερες από πενήντα απουσίες459, προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρόνο 

για περισσότερο διάβασµα ή ανεµπόδιστη συµµετοχή στα φροντιστηριακά 

µαθήµατα. Εξάλλου, η σηµαντική δέσµευση του χρόνου460 από τους 

εξωσχολικούς φορείς για τις σχολικές και µετασχολικές υποχρεώσεις οδηγεί σε 

                                                           
456 Βλ. ΠΑΠΑ Γ., Τα σχέδια για ανώτερες σπουδές των τελειόφοιτων Γενικών Λυκείων. Μια εµπειρική κοινωνικοοικονοµική 
ανάλυση βασισµένη σε στοιχεία της περιοχής Αθηνών, στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο 
Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989. 
 
 
457 Βλ. ΚΙΣΣΑ Ε.Ι., Κατανοµή του ελεύθερου χρόνου των µαθητών των Γυµνασίων : 2ου Βριλησσίων και Λυκόβρυσης, περ. Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τ. 96-97, 1997, σελ. 82-88. 
 
458 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της Επίδοσης και της Αιτιολόγησης. Οι Εισαγωγικές 
Εξετάσεις, τόµ. 2, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ. 249. 
 
 
459 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η Η., ΓΙΟΚΡΟΥΣΗ ∆., Σχέσεις καθηγητών – µαθητών : µια εµπειρική 
ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τόµ. 13, 1994, σ. 141-156. 
 
460 Χρειάζεται να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών του δείγµατος δηλώνει µια καθηµερινή 
χρονική επιβάρυνση 15 – 30  λεπτών για τη µετάβαση από το σπίτι στο φροντιστήριο και επιστροφή στο σπίτι, ενώ είναι 
αξιοσηµείωτο ότι τα περισσότερα παιδιά δεν παρακολουθούν τα ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι τους, βλ. τους πίνακες 200-202 στο 
παράρτηµα. 
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βάσιµες υποθέσεις για την βίωση, από µέρους των µαθητών, της εκπαιδευτικής 

ανεπάρκειας του σχολείου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τις ώρες παρακολούθησης φροντιστηρίου εβδοµαδιαίως από 

τους µαθητές του δείγµατος 

 
Πόσες ώρες την εβδοµάδα 

παρακολουθείς φροντιστήριο ; 
Ν % Valid %

1-3 ώρες 59 4.0 6.5 

4-6 ώρες 147 9.9 16.3 

7-9 ώρες 161 10.8 17.8 

10-12 ώρες 174 11.7 19.2 

13-15 ώρες 189 12.7 20.9 

16-18 ώρες 107 7.2 11.8 

19-21 ώρες 49 3.3 5.4 

22-24 ώρες 14 .9 1.5 

25-27 ώρες 2 .1 .2 

Πάνω από 27 ώρες 2 .1 .2 

Σύνολο 904 60.6 100.0 

∆εν απάντησαν 587 39.4 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 
   Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών του δείγµατος παρακολουθεί ιδιαίτερα 

µαθήµατα µόνο 3-4 ώρες εβδοµαδιαίως (βλ. πίνακα 3), ποσοστό που 

αντιδιαστέλλει σηµαντικά την εξατοµικευµένη από τη µαζική διδασκαλία 

µαθηµάτων, η οποία, αντίθετα, είναι πολύωρη. Οι µειωµένες ώρες 

παρακολούθησης, που παρατηρούνται στα µαθήµατα αυτά, συµβαδίζουν µε τη 

δαπανηρότητά τους, καθώς δύσκολα χρησιµοποιούνται ως αποκλειστική βοήθεια 

στις σχολικές υποχρεώσεις, αλλά µάλλον συµπληρωµατικά µε τις 

φροντιστηριακές παραδόσεις ή επιλέγονται  σε γνωστικά αντικείµενα, στα οποία 

ο µαθητής εµφανίζει σοβαρά κενά και αδυναµίες.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τις ώρες παρακολούθησης ιδιαίτερων µαθηµάτων 

εβδοµαδιαίως από τους µαθητές του δείγµατος 

 
Πόσες ώρες την εβδοµάδα 
παρακολουθείς ιδιαίτερα 

µαθήµατα ; 
Ν % 

Valid 
% 

1-2 ώρες 80 5.4 16.2 

3-4 ώρες 126 8.5 25.5 

5-6 ώρες 100 6.7 20.2 

7-8 ώρες 62    4.2   12.5 

9-10 ώρες 48  3.2  9.7 

11-12 ώρες 33  2.2  6.7 

13-14 ώρες 17  1.1  3.4 

15-16 ώρες 13  .9 2.6 

17-18 ώρες 5  .3 1.0 

19-20 ώρες 6 .4 1.2 

Πάνω από 20 ώρες 5 .3 1.0 

Σύνολο 495 33.2 100.0 

∆εν απάντησαν 996 66.8

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

7.2  Mαθήµατα παρακολούθησης στο φροντιστήριο και στο ιδιαίτερο 
µάθηµα 

 
   Είναι χαρακτηριστικό ότι τα µαθήµατα, ήδη από τη Β΄ Λυκείου που ισχύουν οι 

πανελλήνιες εξετάσεις, χωρίζονται σε κατεύθυνσης, δηλαδή µαθήµατα  

εξειδικευµένου γνωστικού περιεχοµένου ανάλογα µε την επιλογή του 

επιστηµονικού τοµέα που θα κάνει ο µαθητής, και µαθήµατα γενικής παιδείας, 

που είναι ευρύτερου γνωστικού ενδιαφέροντος και απευθύνονται σε όλους τους 

µαθητές. Ειδικά, στα τελευταία, που αφορούν το σύνολο του µαθητικού 

πληθυσµού των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, παρατηρείται 

«συνωστισµός» στην παρακολούθησή τους στο φροντιστήριο και στο ιδιαίτερο 

µάθηµα, εφόσον αυτά µοριοδοτούνται περισσότερο για την είσοδο σε 
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τριτοβάθµιες σχολές, γεγονός που από µόνο του επιβεβαιώνει την εξαρτώµενη 

σύνδεση του φροντιστηρίου µε τον ανταγωνιστικό θεσµό των εισαγωγικών 

εξετάσεων. Βέβαια, χρειάζεται να επισηµανθεί εδώ ότι το βραχύχρονο διάστηµα 

καθιέρωσης του νέου εξεταστικού συστήµατος, την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας, και η έλλειψη εξοικείωσης µε τις νέες µεθόδους αξιολόγησης των 

γνωστικών αντικειµένων είχε οδηγήσει αρχικά σε µια µαζική προσφυγή στα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. Παρόλα αυτά, µέσα από το µεγάλο 

αριθµό των πανελληνίως εξεταζόµενων µαθηµάτων, οι περισσότεροι υποψήφιοι  

αναγκάστηκαν να επιλέξουν αυτά στα οποία θα ζητήσουν εξωσχολική συνδροµή 

θέτοντας προτεραιότητες, ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας που συναντούν στο 

καθένα από αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα µαθήµατα, τα οποία παρουσιάζουν 

τα υψηλότερα ποσοστά παρακολούθησης στις παρασχολικές οδούς µάθησης 

είναι τα λεγόµενα «βασικά µαθήµατα», των οποίων η γνώση θεωρείται σηµαντικά 

αξιοποιήσιµη για την κατανόηση και άλλων δευτερευόντων διδακτικών 

αντικειµένων. 

   Έτσι, τα µαθήµατα στα οποία η συµµετοχικότητα των µαθητών παρουσιάζει τα 

υψηλότερα ποσοστά461, είναι θετικής φύσεως, και είναι τα Μαθηµατικά γενικής 

παιδείας, η Φυσική γενικής παιδείας, η Χηµεία, η Φυσική κατεύθυνσης, τα 

Μαθηµατικά κατεύθυνσης και ακολουθούν η Έκθεση, τα Αρχαία Ελληνικά γενικής 

παιδείας και κατεύθυνσης, η Βιολογία, η Λογοτεχνία γενικής παιδείας, ενώ 

έπονται µε µικρότερα ποσοστά και άλλα µαθήµατα που εξετάζονται σε 

πανελλήνιο επίπεδο, όπως τα Λατινικά, η Οικονοµία, η Ιστορία γενικής παιδείας 

και κατεύθυνσης και η Λογοτεχνία κατεύθυνσης. 

   Είναι αξιοπρόσεκτο ότι την πρωτοκαθεδρία στις προτιµήσεις των µαθητών στην 

παρακολούθηση των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων την έχει το 

µάθηµα των Μαθηµατικών, γεγονός που διαπιστώνεται και από άλλες έρευνες462, 

ενώ επισηµαίνεται ότι «...η δηµιουργία και η ωρίµανση της ανάγκης για 

                                                           
461 Βλ.  τους πίνακες 155-184 στο Παράρτηµα. 
462 Βλ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ Κ., Ο θεσµός των εισαγωγικών διαγωνισµάτων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Αθήνα 1983, σ. 39-40 
και ΚΟΘΑΛΗ – ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ Ε., Παιδεία – (Παρα)παιδεία : ∆εν διαφέρουν µόνο στο(ν)... «Παρά», στο ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., 
ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ  Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο,Ρόδος, εκδ. Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 
278. 
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εξωσχολική βοήθεια οφείλεται σ’ ένα µεγάλο µέρος στην αντίληψη που 

διαµορφώνουν οι µαθητές για τα Μαθηµατικά που διδάσκονται στο σχολείο»463. 

Παράλληλα, τα Μαθηµατικά αποτελούν κοινό υποχρεωτικό µάθηµα κατεύθυνσης 

για τους µαθητές του θετικού και του τεχνολογικού προσανατολισµού, ενώ από 

την άλλη η κατοχή µαθηµατικών γνώσεων θεωρείται απαραίτητη για την 

κατανόηση και άλλων θετικών γνωστικών αντικειµένων. Όλα αυτά σε συνδυασµό 

θέτουν την αρχή µιας δικαιολογητικής βάσης για τους αυξηµένους δείκτες 

εξωσχολικής παρακολούθησης του συγκεκριµένου µαθήµατος. 

   Όµως, παρά το γεγονός ότι έχει υποχωρήσει η αρνητική στάση και η φοβία των 

µαθητών προς τα Μαθηµατικά, υπάρχουν αδυναµίες στην οργάνωση και 

παρουσίαση της ύλης464, που ξεκινούν ήδη από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 

καθώς οι διδάσκοντες αυτής της βαθµίδας δεν έχουν την ανάλογη εξειδίκευση 

στο αντικείµενο αυτό και έτσι το επίπεδο των µαθηµατικών γνώσεων που 

αποκοµίζουν οι µαθητές από το ∆ηµοτικό είναι κατώτερο από το αναµενόµενο, 

ενώ εκλείπει µια ενιαία αντίληψη και διαχείριση της διδασκαλίας των 

Μαθηµατικών στις δύο αυτές βαθµίδες465. Επιπλέον, η έλλειψη υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος µάθησης, η έµφαση στην ατοµική και όχι στην οµαδική εργασία 

και η απουσία κοινωνικής διασύνδεσης µαθηµατικών εννοιών και στόχων ως 

µέρος µιας µαθηµατικής κουλτούρας µειώνουν τα κίνητρα αποτελεσµατικότητας 

στο µάθηµα αυτό466. 

   Αντιστικτικά, και στο εξωσχολικό δίκτυο των ιδιωτικών µαθηµάτων η 

προσπάθεια δε συγκεντρώνεται στην ανάπτυξη της µαθηµατικής γνώσης, αλλά 

στην επιστράτευση µεθόδων αντιµετώπισης της σχολικής αδυναµίας για την 

ανάπτυξη αυτής της γνώσης.  «Μέσα σε αυτή τη διαδικασία προβάλλονται σε 

κύριο βαθµό οι κανόνες και οι µηχανισµοί µε βάση τους οποίους µπορεί κανείς να 

µάθει να χειρίζεται ό,τι δεν καταφέρνει να κατανοήσει, µε αποτέλεσµα να 

                                                           
463 Βλ. ΜΟΡΟΓΛΟΥ Ε., ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ., ΣΑΛΙΧΟΥ Μ., ΤΖΑΒΙ∆Α Β., ΤΖΕΦΡΙΟΥ ∆., Πως δηµιουργείται και ωριµάζει στο µυαλό 
του µαθητή η ανάγκη για εξωσχολική βοήθεια, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.), ό.π., σ. 281. 
 
464 Βλ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ., Οι µαθηµατικές γνώσεις των τελειοφοίτων του δηµοτικού σχολείου : Μια συγκριτική αξιολόγηση, στο 
ΧΙΩΤΑΚΗΣ Σ., (επιµ.), Η αµφισβήτηση των εξετάσεων και των βαθµών στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1993. 
465 Βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Προτάσεις για την αναβάθµιση της µαθηµατικής εκπαίδευσης : άνευ ορίων, άνευ όρων, στο 
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.),ό.π., σ.83. 
  
466 Βλ. ΓΙΑΛΑΜΑ Β., ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ∆., Η επίδραση του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος της τάξης, στις 
στάσεις των µαθητών και στην επίδοσή τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών, στο Τα Εκπαιδευτικά,1999, 49-50, σ. 62-74.  
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οδηγείται η µαθηµατική παιδεία σε αυτό που η διδακτική των µαθηµατικών 

ονοµάζει «µετα-µαθηµατική διολίσθηση»467. 

   Η Φυσική και η Χηµεία είναι επίσης αντικείµενα που κατέχουν µία από τις 

πρώτες θέσεις στην παρακολούθηση των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων, γεγονός που συνδέεται από τη µια το ότι καλύπτουν από κοινού το 

γνωστικό προσανατολισµό της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και από την 

άλλη µε το ότι η δόµηση και η ύλη τους χαρακτηρίζονται από µια αλυσιδωτή 

διαδοχή και ακολουθία γνώσεων από τη µια τάξη στην άλλη, που προϋποθέτει 

πλούσιο γνωστικό υπόβαθρο. 

   Γενικά, η αυξηµένη παρακολούθηση φροντιστηριακών ή και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων στα αντικείµενα θετικού προσανατολισµού οφείλεται στην 

προσπάθεια συµβιβασµού αντιφατικών εκπαιδευτικών επιλογών, δηλαδή των 

κοινωνικών απαιτήσεων για προσφορά γνώσεων απαραίτητων για τον άνθρωπο 

και των εξεταστικών απαιτήσεων για αξιολόγηση των µαθητών όχι στο χειρισµό 

αυτών των γνώσεων, αλλά στον χειρισµό των γνωστικών αντικειµένων έξω από 

κάθε πραγµατική λειτουργία468. 

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το περιεχόµενο των φροντιστηριακών µαθηµάτων 

«συνίσταται κυρίως σε ασκησιολογία και το στίγµα τους είναι η εκµάθηση 

µεθοδολογιών, η κατάρτιση δηλαδή των µαθητών στην ταξινόµηση των 

ασκήσεων σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο επίλυσής τους»469. Αυτή η  

κατηγοριοποίηση της θεωρίας ή των ασκήσεων σε ενότητες µπορεί να βοηθήσει 

τον µαθητή µε την προϋπόθεση όµως ότι πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση ως 

προς το ότι καµιά τέτοιου είδους ταξινόµηση δεν µπορεί να είναι πλήρης470.  

   Από τα θεωρητικά µαθήµατα ξεχωρίζει το µάθηµα της Έκθεσης, το οποίο είναι 

κοινό για όλες τις κατευθύνσεις και στο οποίο η συµµετοχή των µαθητών τόσο 

στο φροντιστήριο όσο και στο ιδιαίτερο µάθηµα παρουσιάζει περίπου τα ίδια 
                                                           
467 Βλ. ΤΖΕΚΑΚΗ Μ., ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών : Το Όνοµα του Ρόδου, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.),ό.π., 
σ.43. 
   
468 Βλ. ΤΖΕΚΑΚΗ Μ., ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών : Το Όνοµα του Ρόδου, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.), ό.π., 
σ. 47. 
 
469 Βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Προτάσεις για την αναβάθµιση της µαθηµατικής εκπαίδευσης : άνευ ορίων, άνευ όρων, 
στο ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.),ό.π., σ.87-88. 

 
470 Βλ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ., Μεθοδολογία στο Φροντιστήριο, Πανάκεια ή Τροχοπέδη για τη Μαθηµατική Γνώση ;, στο 
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.),ό.π., σ.257. 
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ποσοστά. Η ιδιαιτερότητα των προϋποθέσεων του συγκεκριµένου µαθήµατος για 

περισσότερη εξάσκηση και κινητοποίηση της συνδυαστικής και κριτικής σκέψης 

σε συνδυασµό µε τον ασαφή καθορισµό της ύλης προκαλούν ανασφάλεια στους 

µαθητές και γι’ αυτό αναζήτηση συµπληρωµατικής βοήθειας, η οποία συχνά 

προσφέρεται εξατοµικευµένα.  

   Μετά την Έκθεση έπονται τα Αρχαία Ελληνικά γενικής παιδείας και 

κατεύθυνσης, στα οποία µάλιστα τα ποσοστά παρακολούθησης είναι 

περισσότερο αυξηµένα στο ιδιαίτερο µάθηµα απ’ ό,τι στο φροντιστήριο, γεγονός 

που πρέπει να σχετίζεται µε την ιδιοµορφία του µαθήµατος, που απαιτεί άµεση 

εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων και άρα συστηµατική εκγύµναση από 

εξωσχολική βοήθεια για την ουσιαστικότερη οικειοποίηση όχι µόνο των 

άγνωστων κειµένων, αλλά και των γνωστών. 

   Η Βιολογία, τα Λατινικά, η Οικονοµία και η Ιστορία γενικής παιδείας και 

κατεύθυνσης είναι τα µαθήµατα, που συγκεντρώνουν τα χαµηλότερα ποσοστά 

παρακολούθησης των µαθητών στους παράλληλους εξωσχολιούς θεσµούς, µιας 

και η ύλη αυτών των µαθηµάτων είναι περισσότερο συγκεκριµένη, ενώ ο τρόπος 

µελέτης τους δεν απαιτεί τη χρήση εξειδικευµένων στρατηγικών, αφού εµπίπτουν 

στις τυπικές µεθόδους εξέτασης των θεωρητικών µαθηµάτων. 

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το σύνολο των µαθητών του δείγµατος που 

δηλώνουν ότι παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, το 

92.2%471 οµολογεί ότι στα αντίστοιχα αυτά µαθήµατα παρακολούθησης στους 

εξωσχολικούς φορείς µάθησης σηµειώθηκε άνοδος της βαθµολογίας τους στο 

σχολείο, ενώ είναι αξιοπρόσεκτη η ευκολία βαθµολογικής βελτίωσης στα  

µαθήµατα, που η διδασκαλία τους εµπερικλείει συγκεκριµένες ασκήσεις 

εφαρµογής και εµπέδωσης της διδασκόµενης ύλης, όπως είναι τα Μαθηµατικά, η 

Φυσική, η Χηµεία, τα Αρχαία Ελληνικά.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       
 
471 Βλ. σ. 136.  
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7.3 Συγκρίσεις µεταξύ φροντιστηρίου και ιδιαίτερων µαθηµάτων 
 
   Η απαραµείωτη συγγένεια µεταξύ των ιδιωτικών παραεκπαιδευτικών 

µηχανισµών δεν παραπέµπει τους µαθητές του δείγµατος στην υιοθέτηση µιας  

ισοπεδωτικής θεώρησης σχετικά µε την προσφορά και το ρόλο αυτών των 

µηχανισµών. Έτσι, σε πολύ µεγάλο ποσοστό οι µαθητές δηλώνουν ότι αν είχαν 

δυνατότητα επιλογής θα προτιµούσαν τα ιδιαίτερα από τα φροντιστηριακά 

µαθήµατα. Η λογική της προτίµησης των ιδιαίτερων µαθηµάτων έναντι του 

φροντιστηρίου βασίζεται στην εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητά τους.  

   Η διαφοροποιητική συµβολή των ιδιαίτερων µαθηµάτων έγκειται κυρίως στην 

άρση της ανωνυµίας που συνεπάγεται η τάξη για ένα µέλος της και στην 

εφαρµογή βιώσιµων, πραγµατοποιήσιµων διδακτικών στρατηγικών για την 

ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε µαθητή, καθώς η αρχή της 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας συνεπάγεται και διαφοροποιούµενες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις.  

   Χρειάζεται να διευκρινιστεί εδώ ότι η προσωπικότητα και η κατάρτιση του 

καθηγητή καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τον προνοµιακό ρόλο των µαθηµάτων 

αυτών στην ερµηνεία των µαθησιακών δυσκολιών και στην επεξεργασία των 

διδακτικών στρατηγικών και την αποτροπή της λειτουργίας τους ως χώρου «δι-

υποκειµενικοποίησης του παραδοσιακού διδακτικού συµβολαίου και των 

νοοτροπιών του σχολείου»472. 

   Στις φροντιστηριακές τάξεις, όσο ολιγάνθρωπες και αν είναι αυτές, υπάρχουν 

εξωγενείς παράµετροι, που µπορεί να επιδρούν αποπροσανατολιστικά στις 

πραγµατικές γνωστικές, και όχι µόνο, ανάγκες του κάθε παιδιού. Εξάλλου, 

πρωταρχικό βήµα στον προγραµµατισµό των ιδιαίτερων µαθηµάτων, που 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα εντατικοποιηµένος στο ρυθµό κάλυψης της ύλης, είναι η 

καταβολή µιας προσανατολιστικής προσπάθειας για την εύρεση ενός κοινού 

σχεσιοδυναµικού πλαισίου αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ εκπαιδευτικού και 

µαθητή. Η οικειότητα του σπιτικού χώρου, ακόµα και αν δεν πρόκειται για τον 

ιδιαίτερο χώρο του παιδιού, αλλά του καθηγητή του, και η πρόσωπο µε 

πρόσωπο προσέγγιση καθιστούν περισσότερο βιωµατική τη διδακτική 

                                                           
472 Βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ  Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο,Ρόδος, εκδ. 
Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 87. 
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διαδικασία. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η αυτενέργεια του παιδιού και η µάθηση 

γίνεται πιο ουσιαστική µέσα από την εκτίµηση των δηµιουργικών εµπνεύσεων 

του µαθητή κατά την επινόησή τους και την κοινή εξεύρεση τύπων δράσης και 

απόφασης. Γι’ αυτό και το ιδιαίτερο µάθηµα για τους περισσότερους µαθητές δεν 

είναι µια ευκαιριακή βοήθεια, αλλά συµβαδίζει κανονικά µε τη σχολική τους ζωή. 

   Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήµατα ευεξηγούν ως ένα βαθµό και τη σχετική 

δαπανηρότητα των µαθηµάτων αυτών, που λόγω ακριβώς τους κόστους τους 

καθίσταται δυσχερής η δυνατότητα της αποκλειστικότητας στη χρήση τους για τη 

µεγαλύτερη µάζα των µαθητών. Έτσι, πολύ συχνά σε µαθήµατα αυξηµένης 

δυσκολίας ή βαρύτητας επιλέγεται το ιδιαίτερο µάθηµα, που συνδυάζεται µε το 

φροντιστήριο σε µαθήµατα λιγότερο κρίσιµα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την επιλογή φροντιστηριακού ή ιδιαίτερου µαθήµατος από τους 

µαθητές του δείγµατος 

 
Τι θα προτιµούσες να 

παρακολουθείς εάν είχες 
δυνατότητα επιλογής ; 

Ν % 
Valid 

% 

Φροντιστήριο 404 27.1 36.3 

Ιδιαίτερα µαθήµατα 709 47.6 63.7 

Σύνολο 1113 74.6 100.0 

∆εν απάντησαν 34 2,3 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
   

7.4 Λόγοι παρακολούθησης φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων 
 

   Η επιδίωξη επιτυχίας στις εξετάσεις, για την αντιµετώπιση των οποίων οι 

µαθητές δηλώνουν ότι τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα τούς 

παρέχουν οργανωµένη και συστηµατική προετοιµασία, µε την οποία καλύπτουν 

την ολιγάρκεια και την ολιγωρία του σχολικού περίγυρου τους, αποτελεί και τον 

κυριότερο λόγο συµµετοχής σε αυτά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα λόγω συστηµατικής προετοιµασίας και οργάνωσης για τις εξετάσεις. 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή σε 
προετοιµάζουν συστηµατικά και 
οργανωµένα για τις εξετάσεις ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι  825  55.3  72.7 

Όχι  310  20.8  27.3 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν    12     .8 

∆εν τους αφορά  344  23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 

 

Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι και στην έρευνα του 1995 ο πρώτος λόγος για 

την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων είναι η 

συστηµατική και οργανωµένη προετοιµασία για τις εξετάσεις. Εκτός από τον 

εκπαιδευτικό / γνωστικό στόχο προετοιµασίας για τις εξετάσεις χρειάζεται να 

ληφθεί υπόψη ότι αυτές δε «λειτουργούν µόνο ως συµβολική αποθέωση της 

συλλογικής φαντασίωσης ενός ανελικτικού µικροαστικού αρχετύπου»473 αλλά 

µπορεί επίσης να «σηµαίνουν για τη νέα γενιά µια τελετή ενηλικίωσης που 

αλλάζει τη θέση και το status των νέων απέναντι στην οικογένεια και 

συνακόλουθα στην κοινωνία, διευκολύνοντας –τουλάχιστον στο επίπεδο του 

φαντασιακού- την αυτονόµησή τους»474.  

   Έτσι, παράλληλα µε την επιδίωξη για οργανωµένη και συστηµατική 

προετοιµασία στις εξετάσεις, που προσφέρουν οι παράλληλοι φορείς µάθησης, η 

κάλυψη των  σχολικών ελλείψεων είναι ένας άλλος κύριος λόγος ανταπόκρισης 

των µαθητών του δείγµατος στα µαθήµατα αυτά, σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα: 
 

 

                                                           
473 Βλ. ΤΣΕΛΙΚΑ Η., Νεολαία και κοινωνική δυναµική, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1991, σ. 81. 
 
474 Βλ. ό.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα λόγω σχολικών ελλείψεων 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή το 
σχολείο παρουσιάζει ελλείψεις;

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 725 48.6 63.9 

Όχι 410 27.5 36.1 

Σύνολο 1135 76.1 100.0

∆εν απάντησαν 12 .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 
Συγκριτικά µε την έρευνα του 1995, οι ελλείψεις του σχολείου ιεραρχείται όχι ως 

δεύτερος αλλά ως τρίτος λόγος παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. Στην έρευνα του 2000 έχει αυξηθεί σηµαντικά το ποσοστό 

των παιδιών που καταγγέλλει κενά και αδυναµίες του σχολείου, γεγονός που 

πρέπει µάλλον να συνδεθεί µε την εισαγωγή του θεσµού του Ενιαίου Λυκείου και 

την ανεπαρκή προετοιµασία και ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στη 

διαφοροποίηση των εξεταστικών απαιτήσεων.  

   Βέβαια, το γεγονός ότι µαθητές «επιλεκτικών» σχολείων (όπως Αµερικανικό 

Κολλέγιο, Βαρβάκειο κ.ά) δαπανούν σχεδόν διπλάσια χρήµατα για παράλληλα 

µαθήµατα από τους µαθητές των δηµόσιων σχολείων475 θέτει σε δοκιµασία την 

άποψη ότι το φροντιστηριακό δίκτυο λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως κάλυψη στις 

σχολικές ελλείψεις ή ως αντιστάθµισµα στην έλλειψη ιδιωτικών σχολείων. Το 

φαινόµενο προφανώς είναι πιο πολύπλοκο και σύνθετο και θέτει ερωτήµατα  για 

το σύνολο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς η συµµετοχή των 

οικογενειών στις συνολικές εκπαιδευτικές δαπάνες της χώρας είναι πολύ 

σηµαντική.  

   Άλλωστε, σύµφωνα µε άλλα παραγόµενα ερευνητικά πονήµατα φαίνεται να 

κυριαρχεί η αναζήτηση διαδικασιών για επιτυχία στις εξετάσεις έναντι µιας 

                                                           
475 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 174. 
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πραγµατικά πνευµατικής επένδυσης, καθώς «το µεγαλύτερο ποσοστό των 

µαθητών θεωρεί το φροντιστήριο απαραίτητο για την επιτυχία του στις εξετάσεις 

(65,4%) κυρίως λόγω της ανεπάρκειας της διδασκαλίας που οφείλεται, όπως 

υποστηρίζουν, στη σχετική αδιαφορία των καθηγητών του λυκείου για την 

κατάκτηση της γνώσης στο απαραίτητο εύρος και βάθος»476.  

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων µαθητών 

θεωρεί την παρακολούθηση του φροντιστηρίου δεδοµένη / κατεστηµένη και γι’ 

αυτό δεν κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις- σα να είναι 

ένας κοινωνικός θεσµός µε βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία477.  

   Αυτή η επιλογή παρακολούθησης εξωσχολικών µαθηµάτων, όπως φαίνεται 

από τον παρακάτω πίνακα, δε λειτουργεί ανεξάρτητα από το σχολείο και το 

αξιολογικό του σύστηµα, καθότι το µεγαλύτερο µέρος των παιδιών ενδιαφέρεται 

να έχει υψηλούς βαθµούς στο σχολείο.  Παρόλα αυτά, ακόµα και αυτή η επιλογή 

δε γίνεται για εξυπηρέτηση του ενδοσχολικού κατεστηµένου, µιας και η σχολική 

βαθµολογία, σύµφωνα µε το νέο εξεταστικό σύστηµα, προσµετράται στον τελικό 

βαθµό πρόσβασης στις µεταδευτεροβάθµιες σχολές, ενώ τελικά, σύµφωνα µε 

αυτή την πρακτική που ακολουθείται, οι µαθητές µάλλον αποδίδουν παρά 

επιδίδονται478, µε την έννοια ότι διακατέχονται από µια τραπεζική αντίληψη για 

την εκπαίδευση, που οδηγεί στην κατάργηση της αυτοέκφρασής τους. 

 

 
 
 
 

                                                           
476 Βλ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ – ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ Ε., ΡΟΥΣΣΑΚΗ Γ., Η Μετάβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση : Κόστος, Προσδοκίες και 
Πολιτικές, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 
1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 914. 
 
477 Βλ. ό.π. 
478 Βλ. ΓΚΑΝΙ∆ΟΥ Α., - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Οι στόχοι του ελληνικού σχολείου και η απόδοση των µαθητών, στο Φιλόλογος, 
1990, 61, σ. 212-225. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα για να έχουν υψηλούς βαθµούς στο σχολείο 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα για να έχεις 
υψηλούς βαθµούς στο σχολείο;

Ν % 
Valid 

% 

Ναι  707  47.4  62.3 

Όχι  428  28.7  37.7 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν    12      .8 

∆εν τους αφορά  344  23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 

   Γενικά, οι καλές σχολικές επιδόσεις εµπνέουν θάρρος στο παιδί για να 

διεκδικήσει αργότερα την επαγγελµατική και ενδεχοµένως την κοινωνική του 

άνοδο, καθώς πάνω στον άξονα της αξιολόγησης – βαθµολογίας 

συναρθρώνονται οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά µε τη σχολική γνώση 

και µέσα από τη µεταξύ τους σύγκριση — σύγκρουση παράγονται και 

αναπαράγονται βαθµολογικές ιεραρχήσεις, που παραπέµπουν σε συγκεκριµένες 

επαγγελµατικές και κοινωνικές διαβαθµίσεις479.  

 
 

                                                           
479 Βλ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Έκφραση, 1993, σ. 

133. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη συνδροµή των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

στη βελτίωση της βαθµολογίας των µαθητών του δείγµατος 

 

Το φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα 
µαθήµατα  σε βοήθησαν να 

βελτιώσεις τη βαθµολογία σου ;
Ν % 

Valid 
% 

Ναι 1022 68.5 92.2 

Όχι 86 5.8 7.8 

Σύνολο 1108 74.3 100.0 

∆εν απάντησαν 39 2.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 

   Η ταχύτερη προσπέλαση της ύλης και η συνοπτική, µέσα σε συγκεκριµένα 

µεθοδολογικά πλαίσια οµαδοποίηση των θεµάτων ή µνηµονικών κανόνων, 

παρουσίαση της θεωρίας, την οποία ο µαθητής έχει σταδιακά γνωρίσει στο 

σχολείο χωρίς ποτέ να την έχει δει σφαιρικά µπορούν να οδηγήσουν σε 

βαθµολογική ανωφέρεια. 

   Εκτός των άλλων, τα υψηλά αυτά ποσοστά βαθµολογικής βελτίωσης των 

µαθητών έρχονται σε ευθεία συνάρτηση και εναρµόνιση µε τις απόψεις εκείνων 

που  αντιµετωπίζουν τα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα ως χώρους 

ικανοποίησης της σχολικής βαθµοθηρίας και εξετασιοµανίας. 

Η πιστοποίηση των εφοδίων για την αντιµετώπιση της αξιολόγησης σε 

ενδοσχολικό και διασχολικό επίπεδο είναι ένα σηµαντικό έρεισµα ύπαρξης και 

συντήρησης του φροντιστηριακού θεσµού, γεγονός που φαίνεται από τις 

αναφορές, οι οποίες αφορούν κυρίως τη γνωστική προσφορά των παράλληλων 

µαθηµάτων, όπως : 

- «απόκτηση γνώσεων» 

- «περισσότερη τάξη και οργάνωση των γνώσεων» 

- «ενηµέρωση» 

- «περισσότερη εξειδίκευση» 

- «µόρφωση» 

- «καλή προετοιµασία και εµπειρία στα πρακτικά µαθήµατα» 
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- «περισσότερο χρόνο  για εξάσκηση» 

- «συµπλήρωση κενών από παλιά» 

- «λύνει όλες σου τις απορίες» 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά από τα παραπάνω σχόλια, ειδικά αυτά που 

αναφέρονται στην παροχή γνώσεων, στην κάλυψη κενών και στην επίλυση 

αποριών επαναλαµβάνονται σε αρκετά ερωτηµατολόγια.  

Αυτό που προξένησε εντύπωση στη συγκεκριµένη έρευνα, σε σχέση µε την 

προηγούµενη του 1995480, είναι η συγκέντρωση µειωµένων σχετικά προτιµήσεων 

στην επιδίωξη εισόδου στα ΑΕΙ/ΤΕΙ ως αιτίας παρακολούθησης φροντιστηριακών 

ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 

                   

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν στην εισαγωγή τους σε ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή θα 

βοηθήσουν την εισαγωγή σου σε 
ΑΕΙ/ΤΕΙ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 578 38.8 50.9 

Όχι 557 37.4 49.1 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν 12 .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 23.9 

 

   Η στατιστική αυτή διαπίστωση µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση τη διεύρυνση της 

πρόσβασης στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, σύµφωνα µε τις τελευταίες 

νοµοθετικές τροποποιήσεις. Εφόσον, λοιπόν, η ένταξη σε κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν 

προϋποθέτει «κλειστό αριθµό εισακτέων», αλλά αποτελεί «δεδοµένο» στη 

µεταλυκειακή εξέλιξη των µαθητών, είναι επόµενο να δίνεται βαρύτητα σε 

επιµέρους σχολικές και εξεταστικές πρακτικές, που θα συνυπαγορεύσουν την 

πρόσβαση σε ένα επιθυµητό τριτοβάθµιο ίδρυµα. Είναι όµως γεγονός ότι το 

                                                           
480 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 62. 
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ισχύον σύστηµα επιλογής οδηγεί σε µια ισοπέδωση των παιδαγωγικών αρχών µε 

αποτέλεσµα τη στρέβλωση της σκέψης των φοιτητών, οι οποίοι την πρώτη 

περίοδο της πανεπιστηµιακής τους ζωής διακατατέχονται από απόπειρες 

επιτυχούς ανταπόκρισης στην τυπικότητα των εξετάσεων, οι οποίες 

υποκαθιστούν την προσπάθεια ένταξής τους σε µια µεθοδολογία συνεχούς και 

ουσιαστικής αφοµοίωσης των παρεχόµενων γνώσεων481. 

   Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών του δείγµατος δεν έχει συνδέσει τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα µε τη µετάβαση από τη µια σχολική 

τάξη στην άλλη, γεγονός που συµβαδίζει και µε τη βαθµολογική τους επίδοση, 

όπως παρουσιάστηκε προηγουµένως, και δε δείχνει µια τέτοια οριακή 

κατάσταση.  

   Εξάλλου οι µαθητές που επιλέγουν το Ενιαίο Λύκειο για την αποπεράτωση των 

δευτεροβάθµιων σπουδών τους χρειάζεται να έχουν ένα ελάχιστο όριο 

επιδόσεων, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων τάξεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα για να περνούν την τάξη. 

 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα για να 

περνάς την τάξη; 
Ν % 

Valid 
% 

Ναι 275 18.4 24.2 

Όχι 860 57.7 75.8 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν 12 .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 

                                                           
481Βλ. ΣΠΥΡΕΛΛΗ Ν.Σ., Επιδράσεις του συστήµατος των γενικών εξετάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία της Τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπ/ση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1995, σ. 71-79. 
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   Γενικά, οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες, που θέτουν κατά πλειοψηφία οι 

µαθητές του δείγµατος φανερώνουν ότι έχουν εσωτερικοποιήσει το στόχο της 

φροντιστηριακής παρακολούθησης και τα ακαδηµαϊκά παρεπόµενά της, δηλαδή 

έχουν πειστεί για την αξία του και τον έχουν θεωρήσει σχετικό µε τον ευατό τους, 

τις ικανότητές τους και τις προσωπικές τους αξίες482.  

   Σύµφωνα µε τις βιωµατικές καταθέσεις των µαθητών του δείγµατος η 

διοχέτευσή τους σε παραεκπαιδευτικές διεξόδους οφείλεται σε πολύ µικρό 

ποσοστό σε επιρροές γονέων, φίλων, του συρµού ή αισθηµάτων κατωτερότητας, 

γεγονός που εναρµονίζεται απόλυτα και µε την έρευνα του 1995 και δείχνει να 

υποβαθµίζει τη σηµασία των εξωσχολικών επιρροών στην απόφαση συµµετοχής 

στα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. Στην περίπτωση αυτή οι στόχοι, 

που ορίζονται σε σχέση µε την παρακολούθηση του φροντιστηρίου, είναι 

εξωτερικοί, δηλαδή δε διαµορφώνονται από το ίδιο το άτοµο, αλλά ορίζονται από 

κάποια άλλη πηγή, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, και είναι φυσικό 

να µην έχουν διάρκεια αλλά ούτε και αποτελεσµατικότητα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα λόγω αισθηµάτων κατωτερότητας σε σχέση µε τους συµµαθητές τους 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα για να µην 
αισθάνεσαι κατωτερότητα σε 

σχέση µε τους συµµαθητές σου;

Ν % 
Valid 

% 

Ναι    60   4.0   5.3 

Όχι 1075 72.1 94.7 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν    12   .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 

 

                                                           
482Βλ. Ευκλείδη Α., Αισθήµατα και εµπειρίες κατά τη διαδικασία µάθησης, στο ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ – ΕΥΚΛΕΙ∆Η Α. (επιµ.), Τα κίνητρα 
στην εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σ. 20-21. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα λόγω γονικής πίεσης 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή σε 

πίεζαν οι γονείς σου; 
Ν % 

Valid 
% 

Ναι 57 3.8 5.0 

Όχι 1078 72.3 95.0 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν   12 .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή πηγαίνουν και οι φίλοι τους 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή 
πηγαίνουν και οι φίλοι σου; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 50   3.4   4.4 

Όχι 1085 72.8 95.6 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν  12     .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 23.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστήριο ή 

ιδιαίτερα µαθήµατα λόγω µόδας 

 

Παρακολουθείς φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα επειδή είναι 

ένα είδος µόδας; 
Ν % 

Valid 
% 

Ναι 23 1.5 2.0 

Όχι 1112 74.6 98.0 

Σύνολο 1135 76.1 100.0 

∆εν απάντησαν 12 .8 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

7.5 Ψυχολογική προσφορά των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 
µαθηµάτων 

 
   Μια αγνοηµένη διάσταση των εξωσχολικών ιδιωτικών µαθηµάτων είναι η 

παροχή ψυχολογικών στηριγµάτων για την αντιµετώπιση της εξεταστικής 

πραγµατικότητας. Αυτό που εξαρχής προσδιορίζεται από τον παρακάτω πίνακα 

είναι ότι η βίωση ανασφάλειας στο σχολείο κυοφορεί επίσης τη ζήτηση για 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, επισήµανση που συνδέει 

αναπόσπαστα τους δύο εκπαιδευτικούς φορείς µεταξύ τους. Η πληµµελής 

αντιµετώπιση των σχολικών απαιτήσεων µέσα στα πλαίσια του ίδιου του 

σχολείου εκκολάπτει την ανάγκη για τροφοδότηση όχι µόνο γνωστικής, αλλά και 

ψυχοσυναισθηµατικής ισχύος για την ανάληψη των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων 

του µαθητή, καθώς αισθάνεται να ανοίγεται µια ρωγµή ανάµεσα «στον πλούσιο 

κόσµο της εµπειρίας του, κόσµο εσωτερικά νοµιµοποιηµένο, και το νέο, 

δύσπλαστο κόσµο της γιγαντιαίας γνώσης που τον εκµηδενίζει483». 

   Ανεξάρτητα, όµως, από τις εφηβικές µεγεθύνσεις ή σµικρύνσεις των 

γεγονότων, το θεσµοθετηµένο φόβητρο της βαθµολογίας και η ανάγκη για 

εξεταστική επιτυχία, που καλλιεργείται µε τρόπο επιτακτικό από τον 

κοινωνικοπολιτισµικό περίγυρο του υποψηφίου, επιτείνουν το «άγχος της 

                                                           
483 Βλ. Καϊλα Μ.-Θεοδωροπούλου Έ., Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 218. 
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σχολικής σταδιοδροµίας», το «άγχος µάθησης και επίδοσης» και το «άγχος 

στιγµατισµού484». 

   Χρειάζεται να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι η ψυχική και κοινωνική 

παγίδευση των νέων στην αναγκαιότητα για εξεταστική επιτυχία, που επιβάλλεται 

ως ρητή υποχρέωση και χωρίς να επιλέγεται ως δυνητική ευχέρεια, φαίνεται να 

ξεκινά από το στενό περιβάλλον τους, µέσα από την προβολή του γοήτρου του 

οικογενειακού επιστήµονα, καθώς η υπόθεση των γενικών εξετάσεων έχει 

εισχωρήσει βαθιά στην οικογενειακή δυναµική. 

   Πίσω, όµως, από τον αποπροσανατολιστικό αυτό µύθο, στην ουσία βρίσκεται 

µία άλλη στρατηγική των φροντιστηριακών διδακτηρίων, τα οποία καλλιεργώντας 

αυτή την υπερ-επένδυση στις εξεταστικές δοκιµασίες έχουν γαλουχήσει µια 

πληθώρα γενεών, και φυσικά και τους τωρινούς γονείς και εκπαιδευτικούς, αφού 

και αυτοί υπήρξαν µαθητές των φροντιστηρίων. Εξάλλου, στην ανάγκη για 

υπερπήδηση των «διογκωµένων» εξεταστικών δυσκολιών και της εισόδου σε ένα 

τριτοβάθµιο ίδρυµα βασίζουν το λόγο ύπαρξής τους οι παρασχολικοί µηχανισµοί. 

Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, διαγράφεται ένας αδιέξοδος κύκλος, καθώς το 

φροντιστήριο είναι αντιστικτικά η υποκρυπτόµενη πηγή πρόκλησης, αλλά και η 

φανερή πηγή λύσης του εξεταστικού άγχους. Έτσι, αυτή η αποφόρτιση από την 

εξεταστική πίεση, που περιγράφουν οι µαθητές, είναι ένα νοθογενές φαινόµενο, 

που εντάσσεται στις αποµυζητικές µεθοδεύσεις των ιδιωτών – εκπαιδευτικών, 

προκειµένου να διατηρήσουν και ν’  αυξήσουν την πελατεία τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
484 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Θ.Ε., Κοινωνιολογία του σχολείου και της σχολικής τάξης, εκδ. αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 
1997, σ. 29. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα το «άγχος σχολικής σταδιοδροµίας» ορίζεται ως άγχος για χαµηλούς βαθµούς, στασιµότητα 
και αποβολή από το σχολείο, το «άγχος µάθησης και επίδοσης» αναφέρεται στην αδυναµία µάθησης και κατανόησης ή αποτυχίας 
στις εξετάσεις, ενώ το «άγχος στιγµατισµού» αφορά το φόβο του µαθητή για γελοιοποίηση ενώπιον του καθηγητή και των 
συµµαθητών του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή σιγουριάς και ασφάλειας για την αντιµετώπιση των 

σχολικών απαιτήσεων στους µαθητές του δείγµατος από τα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα 

µαθήµατα 

 
Τα φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
σιγουριά και ασφάλεια για την 
αντιµετώπιση των σχολικών 

απαιτήσεων ; 

Ν % Valid %

Ναι 723 48.5 65.6 

Όχι 379 25.4 34.4 

Σύνολο 1102 73.9 100.0 

∆εν απάντησαν 45 3.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 

 

   Χρειάζεται να επισηµανθεί ότι µόνο ο παραπάνω πίνακας, που αφορά την 

αναζήτηση ψυχολογικής στήριξης σε συνάρτηση πάντοτε µε το σχολείο, 

εµφανίζει τόσο υψηλά ποσοστά. Οι παρακάτω πίνακες, χωρίς να έχουν και τόσο 

µειωµένα ποσοστά, δεν προτάσσονται του πρώτου, καθώς δεν αφορούν την 

πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος. Συγκριτικά µε την έρευνα του 1995, τα 

ποσοστά αυτά φαίνεται να παρουσιάζουν µια ανωφερή τάση της τάξης του 10 –

15%, που πρέπει µάλλον ν’ αποδοθεί στην αλλαγή του εξεταστικού συστήµατος 

και στην εισαγωγή νέων µεθόδων αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την αύξηση των 

προς εξέταση γνωστικών αντικειµένων. Όλα αυτά φαίνεται να εντείνουν τα 

αισθήµατα άγχους και ανασφάλειας µπροστά στα νέα εξεταστικά δεδοµένα. 

   Η συµµετοχή στα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα σε  συνδυασµό µε την 

άνεση και τη φιλικότητα που εκπέµπει το συγκεκριµένο περιβάλλον φαίνεται να 

έχει εξιλεωτική δράση στο ψυχοσυναίσθηµα των εφήβων και ν’ ασκεί 

κατευναστική επιρροή στις εξεταστικές πιέσεις και εντάσεις µε άµεση απόρροια 

την ψυχοσυναισθηµατική τους στήριξη και την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την προσφορά συναισθηµατικής και ψυχολογικής στήριξης 

στους µαθητές του δείγµατος από τα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα 

 
Τα φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
ψυχοσυναισθηµατική στήριξη ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 494 33.1 44.8 

Όχι 608 40.8 55.2 

Σύνολο 1102 73.9 100.0 

∆εν απάντησαν 45 3.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την προσφορά άνετου και φιλικού περιβάλλοντος των 

φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων στους µαθητές του δείγµατος 

 

Τα φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα 
µαθήµατα σου προσφέρουν 
περιβάλλον άνετο και φιλικό ;

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 533 35.7 48.4 

Όχι 569  38.2 51.6 

Σύνολο 1102 73.9 100.0 

∆εν απάντησαν 45 3.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 

 
 
 
 
 
] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή αυτοπεποίθησης στους µαθητές του δείγµατος 

από τα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα 

 
Τα φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
αυτοπεποίθηση ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 515 34.5 46.7 

Όχι 587 39.4 53.3 

Σύνολο 1102 73.9 100.0 

∆εν απάντησαν 45 3.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανοιχτή ερώτηση που δόθηκε σε αυτήν την ενότητα 

συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά από όλες τις υπόλοιπες ανοιχτές 

ερωτήσεις, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη των παιδιών να εκφράσουν 

άµεσα τα δικά τους βιώµατα, πολλά από τα οποία αναφέρονται στην 

ψυχοκοινωνική χροιά των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων : 

- «προσφέρουν κίνητρα για περισσότερη προσπάθεια» 

- «καλύπτει τις ανασφάλειες µου» 

- «µε βοηθάει ν’ αποφεύγω το άγχος» 

- «υπάρχει αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη» 

- «προσφέρει ψυχαγωγία και κοινωνικότητα» 

- «οι µαθητές είναι πιο λίγοι και οι καθηγητές πιο φιλικοί και νέοι» 

- «η σχέση µε τους καθηγητές είναι καλύτερη» 

- «οι καθηγητές σου δίνουν σηµασία και δεν αδιαφορούν για σένα και τις 

απορίες σου» 

- «υπάρχει περισσότερος σεβασµός στον µαθητή από ό,τι στο σχολείο» 

- «µου δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν το καλό µου για να µάθω» 

- «µου δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για διάφορες σχολές που µε 

ενδιαφέρουν» 

- «προσφέρει καλύτερη και µε περισσότερη ψυχραιµία αντιµετώπιση των 

εξετάσεων» 
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   Πρόδηλα, µέσα από τις παραπάνω βιωµατικές καταθέσεις γίνεται µια 

χαρτογράφηση των σκέψεων των παιδιών, που θίγουν κυρίως τον τρόπο 

µεταχείρισής τους στα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα και παραπέµπουν 

σε συγκριτικές αναγωγές µε τη σχολική πραγµατικότητα, µέσα από τις οποίες το 

σχολείο παρουσιάζεται υποδεέστερο και ανεπαρκέστερο σε σχέση µε το 

φροντιστήριο. Σύµφωνα και µε προηγούµενες έρευνες485, η επικοινωνιακή 

διαδικασία µέσα στο σχολείο έχει προσλάβει περισσότερο τυπολατρικό και 

γραφειοκρατικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα η παιδαγωγική αντιµετώπιση και 

διαπραγµάτευση των θεµάτων που αφορούν τη σχέση δασκάλου-µαθητή να 

απέχουν πολύ από τις συναισθηµατικές ανάγκες και επιθυµίες του τελευταίου, 

ενώ παρουσιάζει «αυξηµένη δυσκαµψία στις δυνατότητες που παρέχει στους 

µαθητές να εκδηλώσουν τις δραστηριότητες τους486». 

   Έτσι, οι µαθητές καταλογίζουν στους καθηγητές τους έλλειψη συµπαράστασης 

και κατανόησης των προσωπικών τους προβληµάτων, ενώ θεωρούν ότι η 

γραφειοκρατική συµπεριφορά τους, τούς ενισχύει καταστάσεις άγχους και 

φοβίας487, δηλώνοντας ότι λείπει η διασφάλιση εκείνων των συνθηκών που 

ενισχύουν την ψυχική σταθερότητα και ισορροπία τους488. 

   Βέβαια, αυτή η προσοχή και η ιδιαιτερότητα στη µεταχείριση των µαθητών, που 

χαρακτηρίζει τα παράλληλα µαθήµατα, δεν µπορεί να «µεταφραστεί» ανεξάρτητα 

από τον εµπορικο-πελατειακό χαρακτήρα σηµατοδότησης άπαντων των 

ιδιωτικών θεσµών. Ανεξάρτητα όµως από τα κίνητρα και τις σκοπιµότητες που 

κατευθύνουν τέτοιου είδους σχέσεις, η αντιµετώπιση του µαθητή ως ξεχωριστής 

µονάδας ασκεί θετική επιρροή στη διαµόρφωση του αυτοσυναισθήµατός του489.  

 
 

7.6 Χρηµατικό κόστος για τη συµµετοχή στα φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

 
   Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από την αξιολόγηση των δύο παρακάτω 

πινάκων, που αφορούν τα µηνιαία δίδακτρα στο φροντιστήριο ή/και τα ιδιαίτερα 
                                                           
485 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή,Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1997, σ. 152-153.  
486 Βλ. ό.π., σ. 138. 
487 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Σκιαγράφηση των Κοινωνικοποιητικών 
Μηνυµάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1997, σ. 171-172. 
488 Βλ. ό.π., σ. 207. 
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µαθήµατα, είναι η αποφυγή της απάντησης στο µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώµενων, ειδικά αυτών που παρακολουθούν ιδιαίτερα µαθήµατα, τα οποία 

θεωρούνται και πιο δαπανηρά. Τα δηλωθέντα ποσά, αν και όχι ασήµαντα, δεν 

είναι ωστόσο ενδεικτικά του µεγάλου κόστους συµµετοχής στις εξετάσεις εισόδου 

στα ΑΕΙ, όπως περιγράφονται σε άλλες έρευνες490. Ειδικά, οι δαπάνες για τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα εκτιµάται ότι προσεγγίζουν εκείνες για το σύνολο των 

ιδιωτικών σχολείων της χώρας491.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τα χρήµατα που πληρώνουν µηνιαίως οι µαθητές του 

δείγµατος στο φροντιστήριο 

 

Πόσα χρήµατα πληρώνεις το 
µήνα στο φροντιστήριο ; 

Ν % 
Valid 

% 

Έως 10.000 δρχ 1 .1 .1 

11.000 – 20.000 δρχ 34 2.3 4.2 

21.000 – 30.000 δρχ 80 5.4 10.0 

31.000 – 40.000 δρχ 82    5.5   10.2 

41.000 – 50.000 δρχ 136 9.1 16.9 

51.000 – 60.000 δρχ 137 9.2 17.1 

61.000 – 70.000 δρχ 181 12.1 22.5 

71.000 – 80.000 δρχ 99    6.6   12.3 

81.000 – 90.000 δρχ 17 1.1 2.1 

91.000 – 100.000 δρχ 25 1.7 3.1 

Πάνω από 100.000 δρχ 11      .7    1.4 

Σύνολο 803   53.9 100.0 

∆εν απαντούν/δεν τους αφορά 688 46.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                       
489 Βλ. ΦΛΟΥΡΗ Γ.,  
490 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ Χ.,  Πόσο κοστίζει η εκπαίδευση των παιδιών µας, περιοδ. Ενηµέρωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τ.18, 1996, σελ. 2-8. 
 
491 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 155. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τα χρήµατα που πληρώνουν µηνιαίως οι µαθητές του 

δείγµατος στα ιδιαίτερα µαθήµατα 

Πόσα χρήµατα πληρώνεις το 
µήνα στα ιδιαίτερα µαθήµατα; 

Ν % 
Valid 

% 

Έως 20.000 δρχ 43 2.9 10.5 

21.000 – 40.000 δρχ 107 7.2 26.0 

41.000 – 60.000 δρχ 76 5.1 18.5 

61.000 – 80.000 δρχ 52 3.5 12.7 

81.000 – 100.000 δρχ 32 2.1 7.8 

101.000 – 120.000 δρχ 15 1.0 3.6 

121.000 – 140.000 δρχ 5 .3 1.2 

141.000 – 160.000 δρχ 22 1.5 5.4 

161.000 – 180.000 δρχ 9 .6 2.2 

181.000 – 200.000 δρχ 23 1.5 5.6 

Πάνω από 200.000 δρχ 27 1.8 6.6 

Σύνολο 411 27.6 100.0 

∆εν απαντούν/δεν τους αφορά 1080 72.4 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

   «Οι ιδιωτικές δαπάνες για φροντιστήρια είναι ουσιαστικά “terra incognita”, γιατί 

δεν ελέγχονται από καµιά νοµοθεσία. Θεωρείται ότι οι εκτιµήσεις που γίνονται 

είναι οι συντηρητικότερες, ενώ το πραγµατικό κόστος µπορεί να φτάνει και το 

διπλάσιο, ενώ µια άλλη µορφή ιδιωτικής κατανάλωσης για την εκπαίδευση που 

δεν υπολογίζεται είναι τα ιδιαίτερα µαθήµατα...»492. 

   Αυτή η µαζική ζήτηση εκπαιδευτικών προσόντων µέσα από την εντατική 

φροντιστηριακή προπαρασκευή αποτελεί ζηµιογόνα τακτική των οικογενειών των 

µαθητών όχι µόνο σε χρήµατα, αλλά και σε ανθρώπινη θυσία, ενώ αυτή η έντονη 

διάθεση για εκχρηµατισµό της εκπαίδευσης περικλείει τα ψήγµατα της ιδιότυπης 

ελληνικής µορφωσιολατρικής νοοτροπίας, η οποία ενέχει όχι µόνο ιδεαλιστική, 

αλλά και χρησιµοθηρική χροιά. Έτσι, οι µαθητές και οι οικογένειες τους 

προσδοκούν µια ουσιαστική οικονοµική απόδοση από τα χρόνια της 

πανεπιστηµιακής τους µαθητείας, παρά τα  διαφυγόντα έσοδα από την εργασία 

                                                                                                                                                                                                                       
 
492 Βλ.ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Σ., Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985. Το ασύµπτωτο µιας σχέσης, Αθήνα, 
εκδ. Θεµέλιο, 1987, σ. 98. 
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που πιθανόν θ’ ασκούσαν και τα έξοδα των εξω και µετα -  λυκειακών 

σπουδών493. 

 
 

7.7 Συγκρίσεις µεταξύ σχολείου και φροντιστηριακών / ιδιαίτερων 
µαθηµάτων 

 

   Η κυριότερη παροχή του φροντιστηριακού µηχανισµού, που θεωρούν οι 

αποδέκτες του ερωτηµατολογίου ότι υπερισχύει στη συγκριτική αποτίµησή του µε 

το  σχολείο, είναι η µέθοδος διδασκαλίας, καθώς κρίνεται αποτελεσµατικότερη.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα του 1995 η µέθοδος διδασκαλίας 

συγκαταλεγόταν στη δεύτερη θέση των πλεονεκτηµάτων του φροντιστηρίου µετά 

την παροχή περισσότερης και καλύτερης γνώσης και µεταξύ των παιδιών που 

παρακολουθούσαν παράλληλα µαθήµατα το 49.1% την είχε δηλώσει. Το 

ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σηµαντικά στην παρούσα έρευνα, γεγονός που 

αποτυπώνει και τη διαφοροποίηση των συστηµάτων και του τρόπου αξιολόγησής 

τους. Έτσι, η εισαγωγή θεµάτων, όχι απλά αναπαραγωγής ττης εξεταστέας  

ύλης, αλλά κριτικών απαιτήσεων και συγκριτικών τοποθετήσεων επιβάλλει 

διαφοροποιήσεις στο διδακτικό σχεδιασµό. 

Σύµφωνα µε άλλα ερευνητικά δεδοµένα, οι µαθητές συχνά συνδέουν τη µέθοδο 

διδασκαλίας µε τη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών θεωρώντας ότι η κατανόηση 

της διδασκόµενης ύλης εξαρτάται από το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού και τη 

συναίσθηση του ρόλου του494.  

 
 
 
 
 

                                                           
493 Βλ ΠΑΠΑ Γ., Τα σχέδια για ανώτερες σπουδές των τελειόφοιτων Γενικών Λυκείων. Μια εµπειρική κοινωνικοοικονοµική 
ανάλυση βασισµένη σε στοιχεία της περιοχής Αθηνών, στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο 
Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989. 
 
 
 
 
494 Βλ. ΓΟΥ∆ΗΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή αποτελεσµατικότερης µεθόδου διδασκαλίας από 

τα φροντιστηριακά / ιδιαίτερα µαθήµατα, σε σχέση µε το σχολείο, σύµφωνα µε τους µαθητές του 

δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
αποτελεσµατικότερη µέθοδο 

διδασκαλίας ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 781 52.4 69.5 

Όχι 343 23.0 30.5 

Σύνολο 1124 75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι στα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα η 

βαρύτητα δε δίνεται τόσο στην κάλυψη της ύλης του γνωστικού αντικειµένου 

µέσα στα πλαίσια µιας τυπικής παράδοσης –εξάλλου η διδασκαλία αυτή ούτως ή 

άλλως γίνεται µέσα στα πλαίσια του σχολείου- όσο στη νοηµατική προσέγγιση 

και εµπέδωση των γνωστικών ενοτήτων µέσα από την επίλυση αποριών και την 

επαναλαµβανόµενη λύση ασκήσεων. Επίσης, οι µαθητές εθίζονται στην 

εκµάθηση ειδικών στρατηγικών κωδικοποίησης, επεξεργασίας, δόµησης της 

γνωστικής ύλης και προγραµµατισµένης οργάνωσης ανακεφαλαιώσεων µέσα σε 

τακτά χρονικά πλαίσια, γεγονός που καθιστά περισσότερο βιωµατική τη 

διαδικασία µάθησης και αυτοκατεύθυνσης της γνώσης διευκολύνοντας έτσι τη 

µέθεξή τους.  

Εκτός των άλλων, αυτές οι συχνές εξεταστικές δοκιµασίες αποτελούν ένα µέσο 

διάγνωσης των αδυναµιών της διδασκαλίας και της ανατροφοδότησής της. 

   Ως δεύτερο πλεονεκτικό στήριγµα του φροντιστηριακού θεσµού 

συγκαταλέγεται, στις επιλογές των µαθητών, η περισσότερη και καλύτερη γνώση, 

γεγονός που επιβεβαιώνει, ως ένα βαθµό, το γνωσιοθηρικό χαρακτήρα των 

επιδιώξεων και των αναζητήσεων τους. Εξάλλου, «...το Λύκειο ως εκπαιδευτική 
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«προβαθµίδα» των ΑΕΙ και ΤΕΙ επικρίνεται επειδή έχει δώσει µεγάλη έµφαση στο 

«γνωστικό» παράγοντα. Αυτό έχει οδηγήσει τους µαθητές σε ένα µονοσήµαντο 

προσανατολισµό στην παιδαγωγική διαδικασία και στους παιδαγωγικούς 

στόχους»495,  γεγονός που διαπιστώνεται και στη µετέπειτα εκπαιδευτική πορεία 

τους, καθώς δεν έχουν «µόνο µαθησιακά κενά, αλλά κυρίως προβλήµατα στην 

αντίληψη για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τον τρόπο κατάκτησης και 

αφοµοίωσης της γνώσης»496 γι’ αυτό και ως φοιτητές «χρησιµοποιούν συνήθως 

σαν εργαλείο την αποστήθιση αποσπασµατικών γνώσεων, εργαλείο στο οποίο 

πιστεύουν και δεν έχουν καµιά πρόθεση να εγκαταλείψουν»497. 

Έτσι, ο γνωσιοκεντρισµός αυτός είναι αναµενόµενος, εφόσον γύρω από αυτόν 

περιστρέφεται όλο το εκπαιδευτικό – εξεταστικό σύστηµα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή περισσότερης και καλύτερης γνώσης από τα 

φροντιστηριακά / ιδιαίτερα µαθήµατα, σε σχέση µε το σχολείο, σύµφωνα µε τους µαθητές του 

δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
περισσότερη και καλύτερη 

γνώση ; 

Ν % Valid %

Ναι 657 44.1 58.5 

Όχι 467 31.3 41.5 

Σύνολο 1124 75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 

                                                           
495 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Σκιαγράφηση των Κοινωνικοποιητικών 
Μηνυµάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1997, σ. 146. 
 
496 Βλ. ΣΠΥΡΕΛΛΗ Ν.Σ., Επιδράσεις του συστήµατος των γενικών εξετάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία της Τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, Μηχανισµοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθµια εκπ/ση, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1995, σ. 71-79. 
 
497 Βλ. ό.π. 
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   Επιπλέον, ο φροντιστηριακός θεσµός έχει τη χρονική, αλλά και λειτουργική 

δυνατότητα τροποποίησης ή παραβίασης των πλαισίων του σχολικού 

προγράµµατος για τη συµπλήρωση και επέκταση των γνώσεων των µαθητών 

πέρα από τα όρια της στοιχειώδους κάλυψης της εξεταστέας ύλης. Πολλές 

φορές, όµως, αυτές οι ιδιωτικές εξωσχολικές δραστηριότητες «δεν µπορούν να 

ξεφύγουν από την κυριαρχούσα αντίληψη για τη γνώση και τη διδασκαλία της, 

εποµένως συχνά αντί να διορθώνουν και να βελτιώνουν, εντατικοποιούν και 

επιδεινώνουν τα χαρακτηριστικά της σχολικής διδασκαλίας»498. 

   Επίσης, η άχαρη και ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου επισηµαίνεται 

έµµεσα από την επιλογή του άνετου και ευχάριστου περιβάλλοντος των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων από ένα ποσοστό των µαθητών 

του δείγµατος, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Είναι όµως σηµαντικό ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των παιδιών δε θεωρεί ότι το περιβάλλον αποτελεί παράγοντα 

υπεροχής του φροντιστηρίου έναντι του σχολείου. Αυτό είναι αναµενόµενο ως 

ένα βαθµό γιατί κυρίως τα φροντιστήρια που βρίσκονται στις αγροτικές ή 

ηµιαστικές περιοχές κυριαρχούνται από ένα πρακτικό και χρησιµοθηρικό πνεύµα 

χωρο-οργάνωσης, ενώ πολύ συχνά στερούνται ευρυχωρίας και αισθητικών 

κριτηρίων δόµησης. Εξάλλου, η έλλειψη εµπορικού ανταγωνισµού στις περιοχές 

αυτές λόγω του περιορισµένου αριθµού των φροντιστηριακών καταστηµάτων 

καθιστά συχνά ανώφελη την ενασχόληση µε τη µορφή τους. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
498 Βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ  Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο,Ρόδος, εκδ. 
Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 87. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή πιο άνετου και ευχάριστου περιβάλλοντος από τα 

φροντιστηριακά / ιδιαίτερα µαθήµατα, σε σχέση µε το σχολείο, σύµφωνα µε τους µαθητές του 

δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν πιο 
άνετο και ευχάριστο περιβάλλον;

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 400 26.8 35.6 

Όχι 724 48.6 64.4 

Σύνολο 1124 75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 

   Αντίθετα, στις µεγαλουπόλεις η λογική του χρήµατος και της αγοράς, που 

προκαλούν οι ανταγωνιστικές συνθήκες ύπαρξης των φροντιστηρίων επιβάλλει 

την άψογη µορφική οργάνωσή τους µε βάση συγκεκριµένα παιδαγωγικά και 

αισθητικά κριτήρια, που είναι δυνατό να θέλξουν τη µαθητική πελατεία, όπως 

είναι η εσωτερική διακόσµηση, τα ανοιχτά χρώµατα, η λειτουργικότητα των 

χώρων κ.ά.499. Η αισθητική διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού περίγυρου των 

φροντιστηριακών µαθηµάτων, σε σχέση µε το σχολείο, διαφηµίζεται όχι µόνο σαν 

ένας πρόσθετος ενισχυτικός παράγοντας για την προσέλκυση των µαθητών, 

αλλά πολύ περισσότερο προβάλλεται σα µια σηµαντική παράµετρος  

διαφοροποίησης των ψυχολογικών όρων µάθησης. 
Επιπλέον, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των παραεκπαιδευτικών 

θεσµικών χώρων έχει να κάνει γενικότερα και µε την περιρρέουσα ατµόσφαιρα 

των µαθηµάτων αυτών, στα οποία δηµιουργούνται περισσότερο φιλικές και 

δηµοκρατικές σχέσεις µε τους εκπαιδευτικούς, όπως δηλώνει ένα ποσοστό των 

µαθητών του δείγµατος. Είναι όµως χαρακτηριστικό ότι τόσο ο παράγοντας των 

διαπροσωπικών σχέσεων δασκάλου - µαθητή όσο και και η ποιότητα και η ηλικία 

                                                           
499 Βλ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Σ., Οργάνωση του φυσικού χώρου του σχολείου και συµπεριφορά των µαθητών, στο Νέα Παιδεία, 74, 1995, 
σ. 135-146. 
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του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν προσµετρώνται στη συνείδηση της 

πλειοψηφίας των µαθητών ως παράγοντες υπεροχής του φροντιστηρίου έναντι 

του σχολείου.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή φιλικότερων και πιο δηµοκρατικών σχέσεων µε 

τους διδάσκοντες των φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων, σε σχέση µε αυτούς του 

σχολείου, σύµφωνα µε τους µαθητές του δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
φιλικότερες και πιο δηµοκρατικές 
σχέσεις µε τους διδάσκοντες ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 384 25.8 34.2 

Όχι 740 49.6 65.8 

Σύνολο 1124 75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή καλύτερων και νεώτερων καθηγητών από τα 

φροντιστηριακά / ιδιαίτερα µαθήµατα, σε σχέση µε το σχολείο, σύµφωνα µε τους µαθητές του 

δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
καλύτερους και νεώτερους 

καθηγητές; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 356 23.9 31.7 

Όχι 768 51.5 68.3 

Σύνολο 1124 75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0
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Γενικά, οι µαθητές εντοπίζουν τη µεγαλύτερη προσφορά του φροντιστηρίου, 

συγκριτικά µε του σχολείου, στον τοµέα των γνώσεων και της διδακτικής µεθόδου 

υποβαθµίζοντας κατά κάποιο τρόπο ως επουσιώδεις τους παράγοντες του 

περιβάλλοντος, των σχέσεων και του εκπαιδευτικού δυναµικού. Το στοιχείο της 

συµπληρωµατικότητας και όχι της καθολικότητας που χαρακτηρίζει το 

φροντιστηριακό θεσµό κάνει τους µαθητές να επικεντρώνονται και να 

χαρακτηρίζουν ως προσφορά αυτό που αναζητούν να καλύψουν. Έτσι, φαίνεται 

ότι οι µαθητές δεν αναζητούν ένα δεύτερο σχολείο, ούτε και αντιµετωπίζουν το 

φροντιστήριο ως αυτόνοµο σχολείο, αλλά ως ένα χώρο στενά εξαρτώµενο από 

τις σχολικές τους ανάγκες, γι’ αυτό εξάλλου και δε σπουδαιολογούν τα 

δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του. Αυτή η διαφοροποίηση στις αξιολογήσεις των 

µαθητών µπορεί να θεωρηθεί και ως µια ευοίωνη ένδειξη των βελτιωτικών 

αλλαγών που γίνονται τελευταία στα σχολεία και αφορούν µελέτες κτηριακών 

εγκαταστάσεων, διορισµό ικανών και νέων εκπαιδευτικών µέσω του διαγωνισµού 

του ΑΣΕΠ κ.ο.κ. 

   Πάντως, είναι άξιο προβληµατισµού το γεγονός ότι ενώ οι µαθητές 

«υπερεκτιµούν» τους παράγοντες της γνώσης και της µεθόδου διδασκαλίας στην 

προσφορά του φροντιστηρίου, «υποτιµούν» τον παράγοντα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, του οποίου η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πραγµατοποίηση των δύο παραπάνω. Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι 

οι µαθητές φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι θέµα ιδιαίτερων ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών οι περισσότερες και καλύτερες γνώσεις και η 

αποτελεσµατικότερη µέθοδος διδασκαλίας που αναζητούν, αλλά διαφορετικών 

συνθηκών παροχής τους. Σα να έχει παρεισφρήσει και κυριαρχήσει η άποψη της 

αυτόδηλης αναγκαιότητας του φροντιστηρίου για µια ολοκληρωµένη και σε βάθος 

κάλυψη της ύλης των εξετάσεων, ενώ παράλληλα φαίνεται να θεωρείται 

δεδοµένη η αδυναµία του σχολείου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

µαθητών για εµπέδωση γνώσεων και βελτίωση της παροχής τους. Εφόσον, 

όµως, η αδυναµία αυτή δεν αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς, τότε υποθετικά θα 

πρέπει να αποδοθεί στην ανεπάρκεια του χρόνου, στην ακαταλληλότητα των 

συνθηκών µάθησης λόγω του µεγάλου αριθµού των µαθητών ανά τάξη ή της 

ανοµοιογενούς σύνθεσής τους. Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση του διδάσκοντος του 

φροντιστηρίου ή του ιδιαίτερου µαθήµατος από τους µαθητές «έχει άµεσες και 

πρακτικές συνέπειες τόσο στην επιλογή φροντιστηρίου ή καθηγητή για ιδιαίτερο 
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µάθηµα από τους γονείς, όσο και στην ενεργή και υπεύθυνη ή όχι συµµετοχή του 

µαθητή»500.  

Επιπλέον, η απελευθέρωση από την αποκλειστική παράσταση του καθηγητή του 

σχολείου δηµιουργεί γενικά ευµενή διάθεση, ενώ µε την έλλειψη καθοριστικής 

βαθµολογικής αξιολόγησης εκλείπει και ένας σηµαντικός παράγοντας, που 

προκαλεί εστίες τριβής στη σχέση του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παροχή αντικειµενικότερης αξιολόγησης από τα 

φροντιστηριακά / ιδιαίτερα µαθήµατα, σε σχέση µε το σχολείο, σύµφωνα µε τους µαθητές του 

δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα σου προσφέρουν 
αντικειµενικότερη αξιολόγηση; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 165 11.1 14.7 

Όχι 959  64.3  85.3 

Σύνολο 1124  75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

Έτσι, σε αντίθεση µε το σχολείο, που λειτουργεί µε «έξωθεν» προκαθορισµένες 

νόρµες, το φροντιστήριο ως εξωσχολική εστία µάθησης και κοινωνικοποίησης 

βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή και δραστηριότητα των µελών του, γεγονός που 

αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της επίδρασής του.  

   Ο µικρός αριθµός ατόµων ανά τµήµα και η απουσία αξιολόγησης καθοριστικής 

σηµασίας κάνουν πιο ουσιαστική την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού – 

µαθητή. Γι’ αυτό άλλωστε και η επιλογή «αντικειµενικότερη αξιολόγηση» στα 

                                                           
500 Βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ  Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο,Ρόδος, εκδ. 
Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 89. 
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φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, συγκριτικά µε το σχολείο, παίρνει  

χαµηλά ποσοστά στις προτιµήσεις των µαθητών, εφόσον η αξιολόγηση έχει 

συνδεθεί κυρίως µε το τυπικό σχολικό κατεστηµένο και όχι µε τα 

παραεκπαιδευτικά εξωσχολικά µαθήµατα, τα οποία συντηρούνται ως ένα βαθµό 

και από το σχολικό αξιολογικό σύστηµα. Επιπλέον, ο ιδιωτικοποιηµένος 

χαρακτήράς τους προκαλεί καχυποψίες για την απόδοση ακρίβειας και 

αντικειµενικότητας στην ανίχνευση των πραγµατικών ικανοτήτων των µαθητών. 

Με την ύπαρξη σχολικής αξιολόγησης θα πρέπει να συνδεθούν και οι 

προτιµήσεις – επιλογές των µαθητών αναφορικά µε την προετοιµασία στο 

διάβασµά τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τις επιλογές των µαθητών του δείγµατος για το µαθησιακό 

φορέα που φροντίζουν να είναι καλύτερα διαβασµένοι 

 
Που φροντίζεις να είσαι πιο καλά 

διαβασµένος ; 
Ν % Valid % 

Στο σχολείο 687 46.1 60.7 

Στο φροντιστήριο 247 16.6 21.8 

Στο ιδιαίτερο µάθηµα 198 13.3 17.5 

Σύνολο 1132 75.9 100.0 

∆εν απάντησαν 15 1.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 

   Έτσι, οι αποδέκτες των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου δηλώνουν σε 

αθροιστικό ποσοστό ότι αφιερώνουν περισσότερες ώρες µελέτης (βλ. πίν...στο 

παράρτηµα) και φροντίζουν να είναι καλύτερα διαβασµένοι στο σχολείο σε σχέση 

µε το φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα µαθήµατα. Η λογική της προτίµησης του 

σχολείου στο διάβασµα βασίζεται από τη µια στο µεγαλύτερο αριθµό των 

γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται και από την άλλη στις θεσµοθετηµένες 

αξιολογικές διαδικασίες που το διαπερνούν, ενώ στο φροντιστήριο και ακόµα 

λιγότερο στα ιδιαίτερα µαθήµατα οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες θέτουν 

εναλλακτικούς τρόπους στην πραγµατοποίηση της διδασκαλίας, η οποία δεν έχει 
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τόσο τη µορφή της διάγνωσης των αδυναµιών των µαθητών όσο της κάλυψης και 

της υπέρβασής τους.  

Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι µαθητές παραδέχονται πως 

φροντίζουν να είναι καλύτερα διαβασµένοι στο σχολείο από ό,τι στο φροντιστήριο 

ή στο ιδιαίτερο µάθηµα, η πλειοψηφία των ερωτώµενων δηλώνει ότι τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα προσφέρουν παραπάνω πράγµατα σε 

σχέση µε το σχολείο και ότι τελικά είναι ένας χρήσιµος θεσµός. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 
Κατανοµή συχνοτήτων για την προσφορά παραπάνω παροχών από τα φροντιστηριακά / 

ιδιαίτερα µαθήµατα, σε σχέση µε αυτές του σχολείου, σύµφωνα µε τους µαθητές του δείγµατος 

 
Συγκριτικά µε το σχολείο τα 
φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα προσφέρουν τίποτα 
παραπάνω από το σχολείο ; 

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 1072 71.9 95.4 

Όχι 52 3.5 4.6 

Σύνολο 1124 75.4 100.0 

∆εν απάντησαν 23 1.6 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τις απόψεις των µαθητών του δείγµατος για τη χρησιµότητα του 

θεσµού των φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

 
 
   

 

 

 

 

Τα φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 
µαθήµατα είναι χρήσιµος θεσµός ;

Ν % 
Valid 

% 

Ναι 1017 68.2 89.9 

Όχι 114 7.6 10.1 

Σύνολο 1131 75.9 100.0 

∆εν απάντησαν           16 1.1 

∆εν τους αφορά 344 23.1

Γενικό Σύνολο 1491 100.0
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 Οι καταφατικές αυτές δηλώσεις χρειάζεται να συναρτηθούν και µε τις 

προηγούµενες που αφορούν τόσο τους λόγους παρακολούθησης όσο και την 

προσφορά των φροντιστηρίων. Έτσι, η ανάγκη προετοιµασίας για τις εξετάσεις 

και κάλυψης των σχολικών ελλείψεων σε συνδυασµό µε την αναζήτηση 

περισσότερης και καλύτερης γνώσης και αποτελεσµατικότερης µεθόδου 

διδασκαλίας οδηγούν σε  ως επί το πλείστον «οµόδοξες» οµολογίες των παιδιών 

σε σχέση µε τη συνολική προσφορά των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. Οι οµολογίες αυτές φανερώνουν ότι τα ιδιωτικά µαθήµατα 

αποτελούν –τουλάχιστον στη συνείδηση των αποδεκτών τους-  επικουρική 

εκπαιδευτική στρατηγική για την επίτευξη των µαθητικών στόχων και αναγκαία 

προσθετική παρέµβαση στο έργο του σχολείου. 

   Παρά την οµοφωνία των παιδιών, σε σχέση µε την χρησιµότητα και την ευρεία 

προσφορά των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων, εκδηλώνεται ένας 

διχασµός όσον αφορά τη δυνατότητα αντικατάστασης αυτών των µαθηµάτων µε 

συστηµατική µελέτη στο σχολείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο κατά 1.1% 

υπερτερούν τα παιδιά που διατείνονται ότι τα παραεκπαιδευτικά µαθήµατα δεν 

µπορούν να αντικατασταθούν µε συστηµατική µελέτη στο σχολείο.  Η αµφιγνωµία 

αυτή δείχνει τη σύγχυση και την αµφιταλάντευσή τους σχετικά µε τις δυνατότητες 

που ενέχει το σχολείο  για την ανάπτυξη ενός δηµιουργικού πεδίου µάθησης, 

πλήρως απεξαρτηµένου από συµπληρωµατικά µαθήµατα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τις απόψεις των µαθητών του δείγµατος για τη δυνατότητα 

αντικατάστασης των φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων µε τη συστηµατική µελέτη στο 

σχολείο 

 
Τα φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα µπορούν ν’ 
αντικατασταθούν µε συστηµατική 

µελέτη στο σχολείο ; 

Ν % Valid % 

Ναι 574 38.5 50.7 

Όχι 558 37.4 49.3 

Σύνολο 1132 75.9 100.0 

∆εν απάντησαν 15 1.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 
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Αντίθετα, όσον αφορά το θεσµό της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης είναι 

εναργέστερες οι πεποιθήσεις των µαθητών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά 

του και γι’ αυτό κατά κύριο λόγο δηλώνουν ότι η ενισχυτική διδασκαλία στο 

σχολείο δεν µπορεί ν’ αντικαταστήσει τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα.  

   Η αιτιολόγηση αυτής της στατιστικής διαπίστωσης συνιστά ένα ενεργό πεδίο 

προβληµατισµού για τις πιθανές εστίες «αδυναµιών» του κρατικού σε σχέση µε 

το ιδιωτικό φροντιστήριο, που οδηγεί την πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος 

να µην το εµπιστεύονται. Κριτικές τοποθετήσεις για την Πρόσθετη ∆ιδακτική 

Στήριξη επισηµαίνουν τα ακατάλληλα πρόσωπα, που είναι αποκοµµένα από το 

σχολικό περιβάλλον, όπως οι  ωροµίσθιοι καθηγητές, στους οποίους αφήνεται ο 

θεσµός αυτός501, ενώ άλλες αναφέρουν ότι «η εφαρµογή της Πρόσθετης 

∆ιδακτικής Στήριξης δεν υπακούει σε καµιά στρατηγική ενίσχυσης του µαθητικού 

πληθυσµού παρά µόνο στη λογική απορρόφησης των κονδυλίων του γνωστού 

πακέτου»502.  

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο θεσµός αυτός δεν είχε απήχηση ανάλογη µε αυτήν 

των προσδοκιών των ιθυνόντων, καθώς εξακολουθεί να είναι έντονη η 

ιδιωτικοποίηση του κόστους προετοιµασίας για τις εξετάσεις. 

Είναι παράδοξο ότι ενώ το σχολείο καλλιεργεί το πνεύµα του ανταγωνισµού, 

µέσω των εξεταστικών δοκιµασιών, καθίσταται τελικά ανίκανο να το 

αντιµετωπίσει ή να το ικανοποιήσει µέσω των δικών του δηµόσιων ενισχυτικών 

εφαρµογών. Το δηµόσιο γενικά δε φαίνεται να δηµιουργεί αισθήµατα ασφάλειας 

και εµπιστοσύνης όσον αφορά την υιοθέτηση και προώθηση στρατηγικών 

ανταγωνιστικότητας, σε  αντίθεση µε το ιδιωτικό που περιέχει εξ’ ορισµού την 

έννοια της ανταγωνιστικότητας. Εξάλλου στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη 

στόχος δεν είναι η υιοθέτηση τακτικών αρίστευσης, αλλά η κάλυψη κενών κυρίως 

στους αδύναµους µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, τα προγράµµατα της Πρόσθετης 

∆ιδακτικής Στήριξης λαµβάνουν υπόψη τους «τις ανάγκες για την ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού και µορφωτικού επιπέδου των µαθητών, ειδικά όσων 

αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες, ως µέτρο καταπολέµησης του 

                                                           
501 Βλ. ΚΑΪΛΑ Μ. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 218-219.  
 
502 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ Χ.,  Σχολείο, Τάξη και Ιδεολογία. Τα παραµύθια της σχολικής µας ζωής..., Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, 1999, σ. 99. 
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αποκλεισµού και µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, µε σκοπό τον εξοπλισµό 

µε δεξιότητες και γνώσεις για την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας και την 

αντιµετώπιση της ανεργίας»503. Γίνεται δηλαδή φανερό ότι ο θεσµός αυτός δεν 

απευθύνεται σε µαθητές υψηλών επιδόσεων και απαιτήσεων, που επιζητούν την 

είσοδό τους στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα, αφού «στα τµήµατα Π∆Σ 

µπορεί να εγγράφεται µέχρι το 35% των µαθητών κάθε τάξης ανά µάθηµα», αλλά 

«κριτήριο επιλογής σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων αποτελεί ο 

βαθµός µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών»504. Με αυτή την έννοια ο θεσµός 

της Π∆Σ δεν µπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστικός του θεσµού των φροντιστηρίων 

και των ιδιαίτερων µαθηµάτων, ειδικά όσον αφορά το µέρος της µετάβασης στην 

ανώτατη εκπαίδευση και µέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να γίνει κατανοητή η 

απαξιωτική στάση των µαθητών του δείγµατος απέναντι στη διδακτική αυτή 

ενίσχυση και η αµφισβήτησή τους για τη δυνατότητα ν’ αντικαταστήσει το 

φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα µαθήµατα. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τις απόψεις των µαθητών του δείγµατος για τη δυνατότητα 

αντικατάστασης των φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων µε την ενισχυτική διδασκαλία στο 

σχολείο 

 
Τα φροντιστηριακά / ιδιαίτερα 

µαθήµατα µπορούν ν’ 
αντικατασταθούν µε την 

ενισχυτική διδασκαλία στο 
σχολείο ; 

Ν % Valid %

Ναι 326 21.9 28.8 

Όχι 807   54.1 71.2 

Σύνολο 1133 76.0 100.0 

∆εν απάντησαν 14 1.0 

∆εν τους αφορά 344 23.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

                                                           
503 Βλ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 132377/Γ7/11-12-2002 µε θέµα : «Υλοποίηση προγραµµάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 
µαθητών Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ για το σχολικό έτος 2002-03». 
504 Βλ. ό.π. 
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7.8 Συγκριτικές διαφοροποιήσεις στην παρακολούθηση φροντιστηριακών 
και ιδιαίτερων µαθηµάτων µεταξύ Γενικού και Ενιαίου Λυκείου. 

 
   Μέσα από µια συγκριτική καταγραφή των ποσοστών που προέκυψαν από τις 

έρευνες του 1995 και του 2000 ως προς την παρακολούθηση φροντιστηριακών 

ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων και την αιτιολόγησή τους από τους µαθητές 

φανερώνεται µια ετεροίωση στις απόψεις τους.  

Η διαφοροποίηση των στατιστικών ευρηµάτων σε συγκεκριµένες πτυχές της 

έρευνας παρουσιάζει µια αντιστοιχία, σχεδόν µια φωτογραφική απεικόνιση, των 

ιδιαιτεροτήτων της πρόσφατης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης505. 

 
7.8.1 ∆ιαφοροποίηση ως προς τη σχολική τάξη έναρξης φροντιστηριακών και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων 
 

   Αυτό που προκύπτει ως αξιοσήµαντο από την παρούσα έρευνα σε σύγκριση µε 

την παλαιότερη είναι η µετάθεση της προετοιµασίας των µαθητών ένα χρόνο 

πριν, φαινόµενο που βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση και εναρµόνιση µε την 

µετατόπιση των πανελλήνιων εξετάσεων στη Β΄ Λυκείου και εποµένως τη 

χρονική επέκτασή τους σε δύο χρόνια. Έτσι, ενώ µε το σύστηµα των δεσµών το 

µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών ξεκινούσε τα παράλληλα µαθήµατα στη Β΄ 

Λυκείου  µε το νυν σύστηµα η προετοιµασία πλειοψηφικά ξεκινά στην Α΄ Λυκείου. 

Σε µια συστηµατική προσπάθεια, λοιπόν, να αποκτήσουν οι µαθητές της Α΄ 

Λυκείου τα απαραίτητα µαθησιακά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να κάνουν την 

κατάλληλη επιλογή των κατευθύνσεων στην επόµενη τάξη, που ξεκινάνε και οι 

πανελλαδικές εξετάσεις, εντάσσουν και την έναρξη των φροντιστηριακών και των 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. Η µικρή χρονική απόσταση που τίθεται µέχρι τις 

πανελλήνιες εξετάσεις επιβάλλει εντατικοποίηση των προσπαθειών µέσα από 

την παροχή πρόσθετης εξωσχολικής διδασκαλίας για την ουσιαστική εκµάθηση 

του τρόπου προετοιµασίας, διαβάσµατος και διαπραγµάτευσης των προς 

εξέταση γνωστικών αντικειµένων. 

                                                           
505 Σχετικά µε τα εξεταστικά συστήµατα των ετών 1995 και 2000 χρειάζεται ν’ αναφερθεί ότι το 1995 οι µαθητές έδιναν πανελλήνιες 
εξετάσεις µόνο στην Γ΄ Λυκείου διαγωνιζόµενοι στα 4 µαθήµατα της δέσµης, προκειµένου να εισαχθούν στο πανεπιστήµιο σύµφωνα 
µε ένα κλειστό αριθµό εισακτέων, ενώ το 2000 οι µαθητές δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου διαγωνιζόµενοι σε 
όλα τα σχολικά µαθήµατα και η πρόσβαση είναι περισσότερο ευέλικτη και ανοιχτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη σχολική τάξη έναρξης φροντιστηρίου από τους µαθητές του 

δείγµατος τα έτη 1995 και 2000 (µέσα σε παρένθεση αναφέρονται οι αντίστοιχες τιµές της 

έρευνας που διενεργήθηκε το 1995) 

    
Από ποια σχολική 
τάξη άρχισες να 
παρακολουθείς 
φροντιστήριο ; 

Ν 

 
% 

Α΄ Γυµνασίου 29 (3) 1.9 (0.3) 

Β΄ Γυµνασίου 45 (4) 3.0 (0.3) 

Γ΄ Γυµνασίου 87 (3) 5.8 (0.3) 

Α΄ Λυκείου 354 (102) 23.7 (8,8) 

Β΄ Λυκείου 326 (187) 21.9 (16.1) 

Γ΄ Λυκείου 42 (76) 2.8 (6.6) 

∆εν απάντησαν 39 (1) 2.6 (1) 

∆εν τους αφορά 569 (783) 38.2 (67.6) 

Γενικό Σύνολο 1491(1159) 100.0 (100.0) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη σχολική τάξη έναρξης ιδιαίτερων µαθηµάτων από τους 

µαθητές του δείγµατος τα έτη 1995 και 2000 (µέσα σε παρένθεση αναφέρονται οι αντίστοιχες 

τιµές της έρευνας που διενεργήθηκε το 1995) 

 

    
Από ποια σχολική τάξη άρχισες 
να παρακολουθείς ιδιαίτερα 

µαθήµατα ; 
Ν 

 
% 

Α΄ Γυµνασίου 29 (1) 1.9 (0.1) 

Β΄ Γυµνασίου 36 (2) 2.4 (0.2) 

Γ΄ Γυµνασίου 87 (4) 5.8 (0.3) 

Α΄ Λυκείου 150 (48) 10.1 (4.1) 

Β΄ Λυκείου 128 (75) 8.6 (6.5) 

Γ΄ Λυκείου 51 (38) 3.4 (3.3) 

∆εν απάντησαν 36 (1) 2.4 (0.1) 

∆εν τους αφορά 974 (990) 65.3 (85.4) 

Γενικό Σύνολο 1491 (1159) 100.0 (100.0) 
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7.8.2 ∆ιαφοροποίηση ως προς τη βαθµοθηρία και τη βαθµολογική βελτίωση 

 

   Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύγκριση των ποσοστών για επιδίωξη 

υψηλών βαθµών στο σχολείο από τους µαθητές µέσω  της χρησιµοποίησης των 

φροντιστηριακών / ιδιαίτερων µαθηµάτων. Έτσι, ενώ στην έρευνα του 1995 το 

32% των µαθητών του δείγµατος δήλωνε ευθαρσώς ότι παρακολουθούσε 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να έχει υψηλούς βαθµούς στο 

σχολείο, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 47,4% στην έρευνα του 2000. Η 

διαφοροποίηση αυτή, εκτός από το ότι είναι µια ένδειξη συµµεταβολής του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και των επιδιώξεων των µαθητών, αποτελεί και 

εναργή απόδειξη του βαθµοθηρικού µοντέλου εκπαίδευσης που προωθείται.  

 Η υψηλή σχολική βαθµολογία είναι µια βασική επιδίωξη του µαθητή του Ενιαίου 

Λυκείου, γιατί ο βαθµός του σχολείου έχει κάποιο αντίκτυπο για την εισαγωγή 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε αντίθεση µε το σύστηµα των δεσµών, που ο 

σχολικός βαθµός είχε κύρος µόνο στο απολυτήριο και η πρόσβαση στο 

Πανεπιστήµιο κρινόταν από τη συνολική βαθµολογία στα τέσσερα πανελλαδικώς 

εξεταζόµενα µαθήµατα της δέσµης. 

   Επιπλέον από ό,τι δείχνουν ευκρινώς τα ποσοτικά δεδοµένα,  η επιδίωξη αυτή 

των µαθητών για απόκτηση υψηλής βαθµολογίας ικανοποιείται µέσω των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. Έτσι, ενώ στην έρευνα του 1995 

το 84,2% των µαθητών δηλώνουν ότι το φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα µαθήµατα 

τούς βοήθησαν να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους στο σχολείο, ενώ στην έρευνα 

του 2000 από το σύνολο των µαθητών του δείγµατος που δηλώνουν ότι 

παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα το 92.2% οµολογεί ότι 

στα αντίστοιχα αυτά µαθήµατα σηµειώθηκε άνοδος της βαθµολογίας τους στο 

σχολείο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη συνδροµή των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

στη βελτίωση της βαθµολογίας των µαθητών του δείγµατος τα έτη 1995 και 2000 (µέσα σε 

παρένθεση αναφέρονται οι αντίστοιχες τιµές της έρευνας που διενεργήθηκε το 1995) 

 

 

Το φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα 
µαθήµατα  σε βοήθησαν να 

βελτιώσεις τη βαθµολογία σου ;
Ν % 

Ναι 1022 (555) 68.5 (47.9) 

Όχι 86 (102) 5.8 (8.8) 

∆εν απάντησαν 39 (2) 2.6 (0.2) 

∆εν τους αφορά 344 (500) 23.1 (43.1) 

Γενικό Σύνολο 1491(1159) 100.0 (100.0) 

 

 
7.8.3 ∆ιαφοροποίηση ως προς τον εντοπισµό των σχολικών ελλείψεων 

 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα του 1995, οι ελλείψεις του σχολείου 

αναφέρεται από το 37.3% των µαθητών του δείγµατος που παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα και ιεραρχείται όχι ως δεύτερος αλλά 

ως τρίτος λόγος παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

Στην έρευνα του 2000 έχει αυξηθεί σηµαντικά το ποσοστό των παιδιών που 

καταγγέλλει κενά και αδυναµίες του σχολείου (48.6%), γεγονός που πρέπει 

µάλλον να συνδεθεί µε την εισαγωγή του θεσµού του Ενιαίου Λυκείου και την 

ανεπαρκή προετοιµασία και ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στη διαφοροποίηση 

των εξεταστικών απαιτήσεων. Η διεξαγωγή της έρευνας που συνέπεσε µε την 

πρώτη θεσµοθετηµένη εκδοχή του νέου εξεταστικού συστήµατος προκάλεσε 

έντονη αµφισβήτηση για τη δυνατότητα ανταπόκρισης του σχολείου στα νέα 

δεδοµένα. Επιπλέον το προηγούµενο εξεταστικό σύστηµα είχε τη δοκιµασία του 

χρόνου και της εκµάθησης του µηχανισµού του από τον κόσµο, µέσα από την 

πολύχρονη εφαρµογή του, σε αντίθεση µε το νέο που λόγω της αύξησης των 

µαθηµάτων, του τρόπου και του χρόνου εξέτασης θεωρήθηκε περίπλοκο και 

ασύµβατο µε τη σχολική πραγµατικότητα.  
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7.8.4 ∆ιαφοροποίηση ως προς τις προτιµήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ /ΤΕΙ 
 

   Αυτό που προξένησε εντύπωση στην έρευνα του 2000, σε σχέση µε την 

προηγούµενη του 1995, είναι η συγκέντρωση µειωµένων σχετικά προτιµήσεων 

στην επιδίωξη εισόδου στα ΑΕΙ/ΤΕΙ ως αιτίας παρακολούθησης φροντιστηριακών 

ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. Έτσι, ενώ το 1995 το 45.1% των µαθητών του 

δείγµατος που παρακολουθούσε φροντιστήριο ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα το έκανε 

για την πρόσβαση του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόλις στο 50.9% 

το 2000. Αυτή η µικρή σχετικά αύξηση του ποσοστού πρέπει να αποδοθεί στη 

διαφοροποίηση της εξεταστικής διαδικασίας και στην ανοικτή – ευέλικτη 

πρόσβαση των αποφοίτων του Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε 

αντίθεση µε τον περιορισµένο αριθµό εισακτέων και τη συµπλήρωση 

µηχανογραφικού δελτίου πριν από τις εισαγωγικές εξετάσεις, όπως ίσχυε µε το 

προηγούµενο σύστηµα των δεσµών. Εκείνη η «τυφλή» καταγραφή των 

προτιµήσεων σε συνδυασµό µε τον κλειστό αριθµό των εισακτέων ανήγαγαν σε 

επιτυχία την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γενικά και αδιακρίτως 

σχολής. Αντίθετα, µε το νέο σύστηµα η εισαγωγή στην επόµενη βαθµίδα είναι µια 

«εφικτή και προσγειωµένη διαδροµή», αφού ο αριθµός των εισακτέων είναι 

περίπου όσο και των αποφοίτων, ενώ το µηχανογραφικό δελτίο συµπληρώνεται 

µετά το πέρας των εξετάσεων και µε τη γνώση της βαθµολογίας στις εξετάσεις. 

 
7.8.5 ∆ιαφοροποίηση ως προς την ψυχολογική προσφορά των φροντιστηριακών 

ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 
 
 

   Στην παρούσα έρευνα έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα ποσοστά αναγνώρισης της 

ψυχολογικής προσφοράς των παράλληλων µαθηµάτων από τους µαθητές. Η 

εισαγωγή νέων µεθόδων αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την αύξηση των προς 

εξέταση γνωστικών αντικειµένων προσδίδουν, πέρα από ένα γνωσιοθηρικό 

προσανατολισµό στη διεξαγωγή του µαθήµατος, τη βίωση άγχους και 

ανασφάλειας µπροστά στα νέα εξεταστικά δεδοµένα. Η επικοινωνιακή διαδικασία 

µέσα στο σχολείο έχει προσλάβει περισσότερο τυπολατρικό και γραφειοκρατικό 

χαρακτήρα µε αποτέλεσµα η παιδαγωγική αντιµετώπιση και διαπραγµάτευση 

των θεµάτων που αφορούν τη σχέση δασκάλου-µαθητή να απέχουν πολύ από 

τις συναισθηµατικές ανάγκες και επιθυµίες του τελευταίου, ενώ παρουσιάζεται 
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αυξηµένη δυσκαµψία στις δυνατότητες που παρέχονται στους µαθητές να 

εκδηλωθούν και να εκτονωθούν ψυχοσυναισθηµατικά. 

   Αντίθετα, η βίωση συναισθηµάτων ασφάλειας και αυτοπεποίθησης στο 

φροντιστηριακό χώρο διευκολύνει την οικειοποίησή και γι’ αυτό περιγράφεται ως 

χώρος άνετος και φιλικός. Με αυτή την έννοια φαίνεται ότι τα παιδιά δεν 

αντιµετωπίζουν το φροντιστήριο ως ένα δεύτερο σχολείο προσανατολισµένο σε 

στόχους γνώσεων και αξιολόγησης, αλλά ως ένα χώρο αρωγής, στήριξης και 

συµπλήρωσης των κενών και των αδυναµιών τους, στον οποίο χαλαρώνουν και 

δεν αισθάνονται ότι κρίνονται. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 
 

Τα φροντιστηριακά ή/και 
ιδιαίτερα µαθήµατα παρέχουν :

1995 2000 

Σιγουριά και ασφάλεια για την 

αντιµετώπιση των σχολικών  

απαιτήσεων 

50,4% 65,6% 

Περιβάλλον άνετο και φιλικό 30,6% 48,4% 

Αυτοπεποίθηση 33,6% 46,7% 

Συναισθηµατική και 

ψυχολογική στήριξη 
41,3 44,8% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ / Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

8.1 Η επίδραση του µορφωτικού επιπέδου των γονέων στην 
παρακολούθηση και αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 

 
 
   Από τις διασταυρώσεις των δεδοµένων για την παρακολούθηση 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων µε βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των γονέων προκύπτουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παιδιών που οι γονείς 

τους είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών και όλων των υπόλοιπων που 

κατανέµονται σε χαµηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες. ∆ιαπιστώνεται ότι η 

αποκλειστική παρακολούθηση φροντιστηριακών µαθηµάτων έχει µεγαλύτερη 

απήχηση στους µαθητές, που οι γονείς τους έχουν λιγότερα εκπαιδευτικά 

προσόντα από τους απόφοιτους Πανεπιστηµίου, δηλαδή είναι αγράµµατοι ή  

απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας, της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ανώτερων 

σχολών. Αντίθετα, είναι περιορισµένη η προσέλευση µόνο στο φροντιστήριο των 

µαθητών που οι γονείς τους είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού διπλώµατος. Τα 

παιδιά αυτά επιλέγουν κυρίως τα ιδιαίτερα µαθήµατα και τη συνδυαστική χρήση 

και των δύο µορφών ενισχυτικής βοήθειας, δηλαδή φροντιστηρίου και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. Ίδιες µε  τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν και από άλλες 

έρευνες µε κοινό αντικείµενο διερεύνησης506. 

   Από την ανάγνωση των παρακάτω πινάκων καταδεικνύεται γενικά η οµόφωνη 

αναγνώριση της σηµαντικότητας των παραεκπαιδευτικών θεσµών από τους 

γονείς κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας, ενώ ειδικότερα φαίνεται να αξιολογούνται 

διαφορετικά τα διάφορα µέσα αντισταθµιστικής βοήθειας από άτοµα διαφορετικής 

εκπαιδευτικής κατάρτισης. Έτσι, για τους γονείς που δεν είναι πτυχιούχοι 

πανεπιστηµιακών σχολών και µόνο η παρακολούθηση εξωσχολικών µαθηµάτων 

θεωρείται αυτόδηλα σηµαντική, ενώ για τους γονείς ανώτατης µόρφωσης κρίνεται 

αυτονόητη και άρα οι τελευταίοι ελέγχουν και αξιολογούν περισσότερο συγκριτικά 

                                                           
506 Βλ. Κασσωτάκης Μ.– Πυργιωτάκης Ι., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα  προβλήµατά της, Ηράκλειο,                                   

Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1988, τόµ. Β΄, σ.111-112,  Πολυχρονάκη Μ., ό.π., σ. 76. 
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την προσφορά µεταξύ των διαφόρων µορφών αντισταθµιστικής βοήθειας. Οι 

περισσότερο µορφωµένοι γονείς, λόγω των γνώσεων τους και των 

αλλεπάλληλων εξετάσεων στις οποίες έχουν δοκιµαστεί, αναγνωρίζουν την 

ουσιαστική βοήθεια που παρέχεται από τα ιδιαίτερα µαθήµατα και ενθαρρύνουν 

τα παιδιά τους στην επιλεκτική χρήση και των δύο εξωσχολικών ενισχυτικών 

µέσων βοήθειας για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.  

   Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γονείς, που έχουν τις µορφωτικές δυνατότητες να 

παρέχουν εκπαιδευτική βοήθεια στα παιδιά τους, είναι αυτοί που τα ωθούν 

περισσότερο στην παρακολούθηση ιδιαίτερων µαθηµάτων αποτρέποντας έτσι 

την υπόθεση χρήσης των εξατοµικευµένων µαθηµάτων ως υποκατάστατου της 

γονικής βοήθειας507 και ισχυροποιώντας τη θεώρηση αναγνώρισης της 

αυτόνοµης αποδοτικότητάς τους.  

   Εξάλλου, για τους γονείς µε ανώτατο επίπεδο µόρφωσης οι παρασχολικοί 

ενισχυτικοί µηχανισµοί, και µάλιστα οι ποιοτικότεροι από αυτούς, αποτελούν ένα 

είδος ανατροφοδοτικής επιβεβαίωσης στην πραγµατικότητα, καθώς το 

πιθανότερο είναι ότι και οι ίδιοι θα είχαν την εµπειρία χρησιµοποίησης αυτών των 

µέσων. Μάλιστα, η επιτυχής απόληξη της εισόδου στο τριτοβάθµιο ίδρυµα θα 

πιστοποίησε στους γονείς αυτούς την αναγκαιότητα παροχής των 

φροντιστηριακών εφοδίων για εκπαιδευτική ή επαγγελµατική εξέλιξη και γενικά 

θα τους οδήγησε στη µορφοποίηση µιας εικόνας θετικής απέναντι στα 

συµπληρωµατικά του σχολείου µαθήµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
507 Βλ. Glasman D., Ιδιαίτερα µαθήµατα : σχολικές στρατηγικές και η ανάπτυξη µιας αγοράς, στο 
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ Σχολείο-Φροντιστήριο-
Ιδιαίτερο, εκδ. Παν/µιο Αιγαίου, Ρόδος 1994, σελ.184. Επιβεβαιώνεται η ίδια υπόθεση και όσον αφορά τα 
ιδιαίτερα µαθήµατα στη Γαλλία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση την εκπαίδευση του πατέρα. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 

 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο      
φροντιστήριο 

Μόνο ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και τα δύο Τίποτε 

 
∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 19 

34.5% 

3 

5.5% 

7 

12.7% 

26 

47.3% 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 174 

46.8% 

27 

7.3% 

45 

12.1% 

126 

33.9% 

Απόφοιτος Γυµνασίου 136 

45.2% 

34 

11.3% 

49 

16.3% 

82 

27.2% 

Απόφοιτος Λυκείου 135 

44.4% 

45 

14.8% 

76 

25.0% 

48 

15.8% 

Πτυχιούχος ανώτερης Σχολής 94 

45.0% 

44 

21.1% 

45 

21.5% 

26 

12.4% 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 64 

28.2% 

70 

30.8% 

61 

26.9% 

32 

14.1% 

Σύνολο 622 

42.4% 

223 

15.2% 

283 

19.3% 

340 

23.2% 

Χ2 = 162.682, p = .000, df =15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση την εκπαίδευση της µητέρας. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 

 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
Ή / ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο     
φροντιστήριο 

Μόνο            
ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και τα δύο Τίποτε 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 14 

40.0% 

3 

8.6% 

4 

11.4% 

14 

40.0% 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 129 

42.0% 

23 

7.5% 

38 

12.4% 

117 

38.1% 

Απόφοιτος Γυµνασίου 130 

48.3% 

28 

10.4% 

36 

13.4% 

75 

27.9% 

Απόφοιτος Λυκείου 222 

46.8 

70 

14.8% 

103 

21.7% 

79 

16.7% 

Πτυχιούχος ανώτερης Σχολής 80 

42.3% 

42 

22.2% 

40 

21.2% 

27 

14.3% 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 50 

25.8% 

57 

29.4% 

63 

32.5% 

24 

12.4% 

Σύνολο 625 

42.6% 

223 

15.2% 

284 

19.3% 

336 

22.9% 

Χ2 = 160.789, p = .000, df=15 
 

 

 
 
   Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το µορφωτικό επίπεδο 

των γονιών τους, επιλέγουν να είναι καλύτερα διαβασµένα στο σχολείο σε 

σύγκριση µε το φροντιστήριο ή το ιδιαίτερο µάθηµα.  Αυτό είναι επόµενο, καθώς 

στο σχολείο αναπτύσσονται επίσηµες και τυπικές σχέσεις εκπαιδευτικών 

ιεραρχήσεων, που αφορούν τα κοινωνικά υποκείµενα και βηµατοδοτούν 

περαιτέρω την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Παρατηρούνται όµως ορισµένες 

επιµέρους διαφοροποιήσεις που αξίζει να σχολιαστούν. Τα παιδιά, που οι γονείς 

τους δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, επιλέγουν σε µεγαλύτερο 
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ποσοστό απ’ όλες τις άλλες κατηγορίες να είναι καλύτερα προετοιµασµένα για το 

σχολείο, ενώ τα παιδιά των πτυχιούχων του πανεπιστηµίου προτιµούν, σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τα παιδιά που οι γονείς τους ανήκουν σε άλλες 

εκπαιδευτικές διαβαθµίσεις, να είναι λιγότερο διαβασµένα στο φροντιστήριο και 

καλύτερα διαβασµένα στο ιδιαίτερο µάθηµα, αφού εξάλλου είναι αυτά που τα 

παρακολουθούν περισσότερο αναγνωρίζοντας έτσι τη σηµαντικότητα των 

µαθηµάτων αυτών.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε την επιλογή για καλύτερο διάβασµα από τους µαθητές του 

δείγµατος µε βάση την εκπαίδευση του πατέρα. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ                       

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ  

 Στο          
σχολείο 

Στο     
φροντιστήριο 

Στο        
ιδιαίτερο 
µάθηµα 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 18 

 64.3% 

6  

21.4% 

4 

 14.3% 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 156 

 63.7% 

59 

 24.1% 

30 

 12.2% 

Απόφοιτος Γυµνασίου 132 

 60.3% 

45 

 24.7% 

 33 

15.1% 

Απόφοιτος Λυκείου 156 

 61.7% 

52 

 20.6% 

 45 

17.8% 

Πτυχιούχοςανώτερης Σχολής 105 

 57.7% 

45 

 24.7% 

 32 

17.6% 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 113 

 58.5% 

28 

 14.5% 

52 

 26.9% 

Σύνολο 680 

 60.7% 

244 

 21.8% 

196 

 17.5% 

Χ2 = 22.512, p = .013, df=10 

 

 
 
 
 



 184

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε την επιλογή για καλύτερο διάβασµα από τους µαθητές του 

δείγµατος µε βάση την εκπαίδευση της µητέρας. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Απροφάσιστη καταγραφή των ανισοτήτων που προκαλεί η πολιτιστικο-

µορφωτική «προικοδότηση» αποτελούν οι δύο παρακάτω πίνακες, καθώς 

διαφαίνεται καθαρά η κλιµάκωση του στόχου µετάβασης από τη µια τάξη στην 

άλλη, στην παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων, µε 

βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Έτσι, κυρίως οι µαθητές που οι 

γονείς τους δεν είναι ούτε καν απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου δηλώνουν ότι 

παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να περνούν την 

τάξη φανερώνοντας µε αυτό τον τρόπο τις µικροπρόθεσµες εκπαιδευτικές 

προοπτικές τους και τις χαµηλές αυτοπροσδοκίες τους σε σχέση µε την 

ολοκλήρωση των σχολικών τους σπουδών. Φαίνεται, δηλαδή, ότι για τα παιδιά 

των «αγράµµατων» γονέων όχι µόνο δεν είναι αυτονόητη η περάτωση του 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ 

 Στο 
σχολείο

Στο 
φροντιστήριο

Στο 
ιδιαίτερο 
µάθηµα 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 17 

81.0% 

4 

19.0% 

 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 115 

60.5% 

49 

25.8% 

26 

13.7% 

Απόφοιτος Γυµνασίου 107 

55.4% 

57 

29.5% 

29 

15.0% 

Απόφοιτος Λυκείου 250 

63.6% 

81 

20.6% 

62 

15.8% 

Πτυχιούχος ανώτερης Σχολής  90 

56.6% 

31 

19.5% 

38 

23.9% 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 103 

60.9% 

24 

14.2% 

42 

24.9% 

Σύνολο 682 

60.6% 

246 

21.9% 

197 

17.5% 

Χ2 = 30.657, p = .001, df=10 
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σχολείου, αλλά µάλλον δεδοµένη η «σχολική καθυστέρηση»508 ή η «σχολική 

απώλεια»509 και γι’ αυτό τα φροντιστηριακά µαθήµατα λειτουργούν σε αυτά όχι 

ως στρατηγική διάκρισης-αρίστευσης, αλλά ως µέσο κατανόησης και 

αφοµοίωσης της σχολικης ύλης για την απόκτηση µιας στοιχειώδους επάρκειας, 

προκειµένου να καταστεί ανεµπόδιστη η µεταπήδηση των τάξεων.       

   Επισηµαίνονται, έτσι, οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της εκπαίδευσης των γονέων 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς το οικογενειακό ιστορικό πλέγµα 

αρνητικών µορφωτικών συγκυριών εκκολάπτει µε τη σειρά του µια περιορισµένη 

εστία εκπαιδευτικών κινήτρων. Αντίστοιχα, τα παιδιά, κυρίως των 

πανεπιστηµιακών αποφοίτων, σε πολύ υψηλό ποσοστό αποσυνδέουν τη χρήση 

των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων από τη δυναµική µετάβασης 

των τάξεων επισηµαίνοντας έτσι ότι οι εκπαιδευτικές τους προτεραιότητες είναι 

διαφοροποιηµένες, ενώ οι προσδοκίες ανέλιξής τους δεν περιορίζονται στο 

δευτεροβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά επεκτείνονται πέρα από αυτό.   
Οι ερµηνευτικές αυτές εικασίες φαίνεται να συνάδουν και µε άλλα εµπειρικά 

ευρήµατα, των οποίων τα στοιχεία επιτρέπουν περισσότερο προσδιοριστικές 

διεισδύσεις και επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότεροι γονείς µε βάση τα κοινωνικά-

µορφωτικά κριτήρια του περιβάλλοντος που ζουν όχι µόνο οραµατίζονται 

επιστηµονικά επαγγέλµατα για τα παιδιά τους, αλλά δεν τους αφήνουν και 

περιθώρια προσωπικής επιλογής510.  

   Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης ότι µέσα από την περιγραφή αυτών των δεδοµένων 

δεν προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις στάσεις µεταξύ πατέρα και µητέρας, 

δείχνοντας έτσι ότι οι διαφορές στη µόρφωση υπερκεράζουν τις διαφορές φύλου 

µεταξύ των γονέων. 

 
 
 
 

                                                           
508 Βλ. ΜΥΛΩΝΑ Θ., Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ. 125, όπου ως 
«σχολική καθυστέρηση» νοείται ο επιπλέον από τον προβλεπόµενο χρόνο, που οφείλει ένας µαθητής να φοιτήσει, λόγω απόρριψης 
σε ένα κύκλο του σχολικού συστήµατος, µέχρι να αποφοιτήσει.  
 
509 Βλ. ό.π., σ. 127, όπου ως «σχολική απώλεια» θεωρείται ο χρόνος που έπρεπε να αφιερωθεί µέσα σε ένα σχολικό κύκλο, αλλά δε 
δαπανήθηκε λόγω πρόωρης εξόδου απ’ αυτόν. 
510 Βλ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Κ., Επιλογή Επαγέλµατος. Πραγµατικότητα ή Μύθος ;, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1989, σ. 
48-49. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα απλώς για να περνούν την τάξη µε βάση την εκπαίδευση του πατέρα. 

Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 11 

37.9% 

18 

62.1% 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 81 

33.2% 

163 

66.8% 

Απόφοιτος Γυµνασίου 55 

25.1% 

164 

74.9% 

Απόφοιτος  Λυκείου 60 

23.4% 

196 

76.6% 

Πτυχιούχος ανώτερης Σχολής 43 

23.6% 

139 

76.4% 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 21 

10.9% 

172 

89.1% 

Σύνολο 271 

24.1% 

852 

75.9% 

Χ2=32.686,P=.000, df=5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα απλώς για να περνούν την τάξη µε βάση την εκπαίδευση της µητέρας 

Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

 

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    Ή/ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 9 

42.9% 

12 

57.1% 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 62 

32.8% 

127 

67.2% 

Απόφοιτος Γυµνασίου 53 

27.5% 

140 

72.5% 

Απόφοιτος  Λυκείου 106 

26.9% 

288 

73.1% 

Πτυχιούχος ανώτερης Σχολής 25 

15.5% 

136 

84.5% 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 19 

11.2% 

150 

88.8% 

Σύνολο 274 

24.3% 

853 

75.7% 

Χ2=36.248, P=.000, df=5 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
8.2 Η επίδραση της επαγγελµατικής θέσης των γονέων στην 

παρακολούθηση και αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 
 
   Η επαγγελµατική θέση των γονέων, όπως συνοψίζεται και συνδυάζεται µε το 

µορφωτικό και οικονοµικό τους επίπεδο, αποτελεί το νήµα για τον καθορισµό της 

θέσης της οικογένειας µέσα στον κοινωνικό ιστό. Έτσι, οι διαφορές που 

παρουσιάζονται στην παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων αποτυπώνονται µε βάση την κοινωνική τροχιά των ατόµων, καθώς οι 
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γόνοι των ανώτερων µεσαίων ή ενδιάµεσων µεσαίων στρωµάτων511 

καταφεύγουν κυρίως στα ιδιαίτερα µαθήµατα ή στη συνδυαστική χρήση αυτών µε 

το φροντιστήριο, ενώ αντίθετα τα παιδιά των κατώτερων µεσαίων ή κατώτερων 

στρωµάτων512 επιλέγουν ως συµπληρωµατική µορφωτική στρατηγική την 

ολιγοδάπανη λύση των µαζικών φροντιστηρίων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 42 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση την επαγγελµατική θέση του πατέρα. 

Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  
ΠΑΤΕΡΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο 
φροντιστήριο 

Μόνο ιδιαίτερα   
µαθήµατα 

Και τα    
δύο 

Τίποτε 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 18 

22.5% 

31 

38.8% 

19 

23.8% 

12 

15.0% 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 67 

36.8% 

44 

24.2% 

47 

25.8% 

24 

13.2% 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 226 

47.1% 

73 

15.2% 

108 

22.5% 

73 

15.2% 

Άνω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

286 

43.7% 

62 

9.5% 

97 

14.8% 

210 

32.1% 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

13 

43.3% 

5 

16.7% 

7 

23.3% 

5 

16.7% 

Σύνολο 610 

42.7% 

215 

15.1% 

278 

19.5% 

324 

22.7% 
χ2 = 126.205, p = .000, df=12 

                                                           
511 Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι ακολουθήθηκε ένα αδροµερές σχέδιο κοινωνικής στρωµατοποίησης του Ι.Ε. Πυργιωτάκη για την 
επαγγελµατική ταξινόµηση των γονέων των µαθητών. Σύµφωνα µε αυτό, στο ανώτερο µεσαίο στρώµα συγκαταλέγονται οι ανώτατοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι, οι καθηγητές πανεπιστηµίου, οι ανώτατοι δικαστικοί, οι ανώτεροι τραπεζικοί, οι αυτόνοµοι επαγγελµατίες µε 
υψηλό εισόδηµα και µόρφωση ανώτατη, όπως π.χ.γιατροί, δικηγόροι κ.λ.π. Το ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα περιλαµβάνει 
εργαζόµενους ανώτατης ή ανώτερης µόρφωσης µέσου εισοδήµατος και κύρους, όπως π.χ. δηµόσιους υπαλλήλους, καθηγητές, 
δασκάλους κ.λ.π. Στο κατώτερο µεσαίο στρώµα ταξινοµούνται οι εργαζόµενοι ανώτερης ή µέσης µόρφωσης και µέτριου 
εισοδήµατος, όπως µικροεπαγγελµατίες, έµποροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γεωργοί µε σηµαντική ιδιοκτησία, χωροφύλακες κ.λ.π.   
Στη συγκεκριµένη έρευνα δεν αναφέρεται το ανώτερο κοινωνικό στρώµα, το οποίο περιλαµβάνει σηµαντικούς πολιτικούς, 
εφοπλιστές , καθηγητές ΑΕΙ µε ιδιαίτερο κύρος ή καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης, µιας και δεν απαντήθηκαν σε κανένα 
ερωτηµατολόγιο. 
512 Στο άνω κατώτερο κοινωνικό στρώµα συγκαταλέγονται οι ειδικευµένοι µε χειρωνακτική εργασία, όπως οδηγοί, µηχανοτεχνίτες, 
µάγειροι, ναυτικοί, ελαιοχρωµατιστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι χωρίς τη δική τους δουλειά. 
Το κάτω κατώτερο κοινωνικό στρώµα περιλαµβάνει όλους τους χειρώνακτες  χωρίς καµιά ειδίκευση, απόφοιτους δηµοτικού 
σχολείου ή αγράµµατους, όπως λιµενεργάτες, οικοδόµους, ψαράδες, αχθοφόρους, συνταξιούχους ΙΚΑ κ.λ.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43 

Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση την επαγγελµατική θέση της µητέρας. 

Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  
ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο           
φροντιστήριο 

Μόνο ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και  τα 
δύο 

Τίποτε 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 18 

26.1% 

20 

29.0% 

23 

33.3% 

8 

11.6% 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 45 

31.9% 

41 

29.1% 

38 

27.0% 

17 

12.1% 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 107 

43.9% 

38 

15.6% 

62 

25.4% 

37 

15.2% 

Άνω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

145 

46.5% 

41 

13.1% 

59 

18.9% 

67 

21.5% 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

293 

44.3% 

73 

11.0% 

96 

14.5% 

199 

30.1% 

Σύνολο 608 

42.6% 

213 

14.9% 

278 

19.5% 

328 

23.0% 

Χ2 = 101.546, p = .000, df=12 

 

   Μάλιστα, ακόµα και οι απαντήσεις των παιδιών, που προέρχονται από 

οικογένειες που κατέχουν χαµηλή θέση στην επαγγελµατική ιεραρχία, στην 

ερώτηση της δυνητικής επιλογής µεταξύ φροντιστηριακών ή ιδιαίτερων 

µαθηµάτων τίθενται µε ιδιαίτερη µετριοπάθεια υπέρ των τελευταίων, σε σχέση µε 

τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών κατηγοριών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την προτίµηση των µαθητών του δείγµατος σε περίπτωση 

επιλογής µεταξύ φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων µε βάση την επαγγελµατική θέση 

της µητέρας. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΑΝ ΕΙΧΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ            

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕΣ : 

 Φροντιστήριο Ιδιαίτερο µάθηµα 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 13 

22.4% 

45 

77.6% 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 28 

23.3% 

92 

76.7% 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 72 

35.8% 

129 

64.2% 

Άνω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

93 

38.3% 

150 

61.7% 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

188 

41.6% 

264 

58.4% 

Σύνολο 394 

36.7% 

680 

63.3% 

Χ2 = 19.311, p = .001 

df=4            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

] 

 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι επιλογές εκπαιδευτικών διεξόδων µε βάση τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της οικογένειας δεν οδηγούν µόνο σε άνισες ενδοσχολικές 

ιεραρχήσεις, αλλά αποτελούν και φίλτρο διήθησης του µαθητικού πληθυσµού για 

τα ιδρύµατα µεταλυκειακής στάθµης, αφού τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήµατα για 

την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν εξασφαλίσει τα µέλη των 

ανώτερων τάξεων, ενώ αντίθετα «τα µέλη των κατώτερων τάξεων εµφανίζουν µια 

συµπυκνωµένη εκπαιδευτική πορεία»513. 

   Αυτό εξάλλου φαίνεται και από τα παρακάτω ποσοστά, µε τα οποία δηλώνεται 

η αξιοποίηση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων στο 

βραχυπρόθεσµο προσανατολισµό της µετάβασης από τη µια τάξη στην άλλη. 

Σύµφωνα µε αυτά τα ποσοστά, λοιπόν, φανερώνεται ότι τα παιδιά των 

κατώτερων κοινωνικο-επαγγελµατικών κατηγοριών διακρίνονται από ένα πνεύµα 
                                                           
513 Βλ.ΚΥΡΙ∆Η Α., Οι κοινωνικές προεκτάσεις του συστήµατος αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
1994, 79, σ. 24-31. 
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µορφωτικής ολιγάρκειας, που πηγάζει µάλλον από τις χαµηλές αυτοπροσδοκίες 

τους, καθώς «...το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας επηρεάζει την 

αυτοαντίληψη του µαθητή και το βαθµό εµπλοκής των γονιών του στα θέµατα 

που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια, οι δύο αυτοί 

παράγοντες επηρεάζουν τη σχολική επίδοση»514.  

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, «ο καταµερισµός των πανεπιστηµιακών θέσεων 

εργασίας µεταξύ των σπουδαστών που οι γονείς τους ανήκουν σε διαφορετικές 

επαγγελµατικές κατηγορίες είναι πολύ άνισος και ευνοεί τα παιδιά που οι γονείς 

τους διαθέτουν υψηλό εισόδηµα. Τα παιδιά των ανώτερων – ανώτατων 

διοικητικών στελεχών δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα και των ελεύθερων 

επαγγελµατιών έχουν περίπου τέσσερις φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να 

πετύχουν κατά τις γενικές εξετάσεις µε την πρώτη φορά από τα παιδιά των 

χειρωνακτών εργατών – τεχνιτών σε σχολή πανεπιστηµιακού επιπέδου»515

Eπιλογικά, αξίζει να σχολιαστεί ότι οι διαφορές στην αιτιολόγηση και 

παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων είναι πιο 

ευδιάκριτες όσον αφορά την επαγγελµατική θέση της µητέρας κυρίως, καθώς ο 

πατέρας που ασκεί επάγγελµα κύρους διαθέτει πολύ λίγο χρόνο για την 

εκπαίδευση των παιδιών του. Αντίθετα, µια µητέρα µορφωµένη και µε υψηλή 

θέση στην επαγγελµατική διαστρωµάτωση ασκεί αξιοσήµαντο ρόλο όχι µόνο γιατί 

ανυψώνει την κοινωνική θέση της οικογένειας, αλλά γιατί είναι σε θέση η ίδια να 

καλύψει τις συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών της516 και να 

τα εµψυχώσει να προσβλέπουν σε µια καλύτερη εκπαίδευση517. 

                                                                                                                                                                                                                       
 
514 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. & ΧΡΙΣΤΟΥ Κ., ∆οµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας ως παράµετροι της σχολικής επίδοσης 
του παιδιού, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 514. 
 
515 Βλ. ΠΑΠΑ Γ., Τα σχέδια για ανώτερες σπουδές των τελειόφοιτων Γενικών Λυκείων. Μια εµπειρική κοινωνικοοικονοµική 
ανάλυση βασισµένη σε στοιχεία της περιοχής Αθηνών, στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο 
Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989. 
 
516 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής 
Φλώρινας, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη   α.ε., Θεσσαλονίκη 1997, σ. 110. 
 
517 Βλ. ΚΑΤΣΙΛΛΗ Ι., ΛΩΛΟΥ Χ., Επίδραση Σηµαντικών Άλλων και Εκπαιδευτικές Φιλοδοξίες, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης 
Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, 
Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 509. 
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Επιπλέον, και από άλλες έρευνες γίνεται φανερό ότι η εκπαίδευση και το 

επάγγελµα της µητέρας συµµετέχουν ουσιαστικά στην επίδοση και στην 

ιεράρχηση των υποψηφίων σε επιτυχόντες και αποτυχόντες518. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα απλώς για να περνούν την τάξη µε βάση την επαγγελµατική θέση του 

πατέρα. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 

 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    
Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 8 

11.9% 

59 

88.1% 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 26 

16.5% 

132 

83.5% 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 88 

21.7% 

318 

78.3% 

Άνω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

136 

24.0% 

306 

76.0% 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

6 

30.8% 

19 

69.2.% 

Σύνολο 264 

24.0% 

834 

76.0% 

Χ2 = 22.551, p = .000, df=4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
518 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι 
εισαγωγικές,εξετάσεις, τόµ.2. εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998, σ. 138.. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα απλώς για να περνούν την τάξη µε βάση την επαγγελµατική θέση Της 

µητέρας. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ 

ΤΑΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 7 

11.7% 

53 

88.3% 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 15 

12.1% 

109 

87.9% 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 42 

20.6% 

162 

79.4% 

Άνω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

68 

27.9% 

176 

72.1% 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα 

131 

28.4% 

331 

71.6% 

Σύνολο 263 

24.0% 

831 

76.0% 

Χ2 = 22.717, p = .000, df=4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8.3 Η επίδραση του εισοδήµατος των γονέων στην παρακολούθηση και 

αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 
 
   Είναι χαρακτηριστικό ότι στον πίνακα παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων µε βάση το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα 

επαναλαµβάνονται  παρόµοιες διαπιστώσεις µε αυτές που έγιναν στον ανάλογο 

πίνακα και αφορούσαν τη µόρφωση των γονέων. Έτσι, οι µαθητές της 

ευχερέστερης οικονοµικής κατάστασης, όπως και οι µαθητές των περισσότερο 

µορφωµένων γονέων, συµµετέχουν λιγότερο στην παρακολούθηση ιδιωτικού 

προπαρασκευαστικού κέντρου από τις άλλες οικονοµικές κατηγορίες, ενώ 

συµµετέχουν περισσότερο στην παρακολούθηση ιδιαίτερων µαθηµάτων και στη 

συνδυαστική χρήση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων. Παράλληλα, 

είναι εµφανής η στεγανοποίηση της ποιοτικής εξωσχολικής µάθησης για τα 

παιδιά των λιγότερων οικονοµικών πλεονεκτηµάτων. Ξανά η µεγάλη απόκλιση 
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µεταξύ των δύο ακραίων κατηγοριών εµφανίζεται κυρίως στην παρακολούθηση 

ιδιαίτερων µαθηµάτων, που λόγω της δαπανηρότητάς τους αποτυπώνουν πιο 

εύγλωττα τις οικογενειακές οικονοµικές διαφορές519.  

   Ο επιβραδυντικός ρόλος του περιορισµένου οικογενειακού εισοδήµατος στην 

παρακολούθηση συµπληρωµατικών προς το σχολείο µαθηµάτων αποτελεί άλλο 

ένα ισχυρό έρεισµα της αντανάκλασης των κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων 

στην εκπαίδευση520. Μάλιστα «η εικόνα του πεδίου των φροντιστηριακών 

δαπανών µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι, αν δεν παίζουν ένα ρόλο σχετικής 

αντιστάθµισης της ύπαρξης µιας élite ιδιωτικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον 

αναλαµβάνουν µια λειτουργία παρηγοριάς του εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

ασθενούς. Πρόκειται για µια λειτουργία «καταφυγίου» ή «δεύτερης τύχης»521, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το ύψος του µεριδίου από το οικογενειακό εισόδηµα 

που διατίθεται για την εξεταστική προετοιµασία δεν είναι µεγάλο. 

   Βέβαια, «...η άποψη ότι µεγαλύτερες δαπάνες επιφέρουν κατ’ ανάγκη καλύτερα 

σχολικά αποτελέσµατα ελέγχεται ως µηχανιστική, όχι µόνο για το λόγο ότι τις 

ίδιες υπηρεσίες (ή περίπου τις ίδιες) µπορεί να τις πληρώνουν πιο ακριβά 

πλουσιότερες περιοχές ή οικογένειες (βλ. π.χ. στην Ελλάδα την κοινωνική 

πολιτική τιµών» που ασκούν πολλοί παραδίδοντες ιδιαίτερα µαθήµατα ή και 

ορισµένα φροντιστήρια), αλλά και γιατί οι χαµηλότερες δαπάνες ενδεχοµένως 

προκαλούν ένα αντανακλαστικό αντιστάθµισης του µειονεκτήµατος, εκφραζόµενο 

σε κινητοποίηση των µη χρηµατικών πόρων της οικογένειας (π.χ. πολύωρη 

βοήθεια από γονείς, αύξηση προσωπικής προσπάθειας των µαθητών ιδίως στην 

επαρχία κ.λ.π.), κάτι που µένει ανοιχτό προς διερεύνηση»522.  

 
 

                                                           
519 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 162. 
 
520 Τα προβλήµατα των φτωχών νοικοκυριών που έµµεσα επηρεάζουν και την εκπαίδευση των παιδιών είναι επίσης η στενότητα 
χώρου, οι ελλείψεις στον εξοπλισµό της κατοικίας και στα καταναλωτικά αγαθά, η περιορισµένη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών της 
υγείας, βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ Χ., Οικογένεια και σχολική επίδοση. Η σύµπτωση µιας σχέσης, στο Νέα Παιδεία, 74, 1995, σ. 121-128. 
521 Βλ. ό.π., σ. 173. Όπως αναφέρεται «οι φτωχές οικογένειες, κυρίως οι αγροτικές, οι πολύτεκνες, καθώς και ολόκληρες 

περιοχές  της χώρας όπως η Θράκη, η Ανατ. Μακεδονία, Πελοπόννησος, η ∆υτ. Στερεά και ορισµένα νησιά αποτελούν 

τους φτωχούς συγγενείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης κάθε είδους...»  

 
522 Βλ. ό.π., σ. 177. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 47 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας. 

Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ                

Ή / ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Μόνο     

φροντιστήριο 

Μόνο        
ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και        
τα δύο 

Τίποτε 

Έως 200.000 δρχ  27 

40.9% 

 2 

 3.0% 

 8 

12.1% 

 29 

43.9% 

200-400.000 δρχ. 141 

 51.6% 

27 

  9.9% 

 41 

15.0% 

64 

 23.4% 

400-600.000 δρχ 127 

 46.2% 

46 

 16.7% 

65 

 23.6% 

37 

 13.5% 

600-800.000 δρχ 47 

 34.3% 

36 

 26.3% 

35 

 25.5% 

19 

 13.9% 

Πάνω από 800.000 δρχ 26 

 28.3% 

17 

 18.5% 

30 

 32.6% 

19 

 20.7% 

∆ε γνωρίζω 261 

 41.0% 

97 

 15.3% 

106 

 16.7% 

172 

 27.0% 

Σύνολο 629 

 42.5% 

225 

 15.2% 

285 

 19.3% 

340 

 23.0% 

Χ2 = 90.555, p = .000, 

df=15 

 
   Αυτή η ιδιωτικοποίηση των σπουδών µε βάση την οικονοµική ιεράρχηση 

φαίνεται επίσης από τον πίνακα 44, όπου διαπιστώνεται ότι στην επιλογή για 

καλύτερο διάβασµα µεταξύ φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, οι 

µαθητές των οποίων το οικογενειακό εισόδηµα είναι ύψους έως 600.000 δρχ 

προτιµούν να είναι καλύτερα διαβασµένοι στο φροντιστήριο, ενώ οι µαθητές 

υψηλότερων εισοδηµατικών κατηγοριών φροντίζουν να είναι καλύτερα 

διαβασµένοι στα ιδιαίτερα µαθήµατα. Αυτό δείχνει ότι για τη µεν πρώτη κατηγορία 

των µαθητών το κύριο εξωσχολικό ενισχυτικό µέσο είναι το φροντιστήριο, ενώ τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα αποτελούν τη βασικότερη εκπαιδευτική στρατηγική συλλογής 

της γνώσης για τους ευπορότερους µαθητές, αξιολογούνται ως σηµαντικότερα 
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και γι’αυτό το διάβασµα σε αυτά είναι περισσότερο συστηµατικό. Αντίθετα, για 

τους µαθητές της χαµηλότερης οικονοµικής κλίµακας το φροντιστήριο αποτελεί 

την καθηµερινότητα της προγύµνασής τους και έτσι δίνεται σε αυτό το βάρος της 

µελέτης. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 48 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε την επιλογή για καλύτερο διάβασµα από τους µαθητές του 

δείγµατος µε βάση το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 

 

 

 
 
   Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (45), τα παιδιά που προέρχονται από τις 

οικογένειες της µικρότερης οικονοµικής επιφάνειας, οµολογούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό ότι παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να 

περνούν την τάξη, ενώ το ανάποδο συµβαίνει µε τους περισσότερο ευηµερούντες 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ : 

 
Στο σχολείο 

Στο 
φροντιστήριο 

Στο ιδιαίτερο 
µάθηµα 

Έως 200.000 δρχ 23 

62.2% 

11 

29.7% 

3 

8.1% 

200-400.000 δρχ. 128 

61.5% 

55 

26.4% 

25 

12.0% 

400-600.000 δρχ 144 

61.3% 

52 

22.1% 

39 

16.6% 

600-800.000 δρχ 62 

53.0% 

24 

20.5% 

31 

26.5% 

Πάνω από 800.000 δρχ  40 

54.8% 

13 

17.8% 

20 

27.4% 

∆ε γνωρίζω 289 

62.7% 

92 

20.0% 

80 

17.4% 

Σύνολο 686 

60.7% 

247 

21.8% 

198 

17.5% 

Χ2 = 21.425, p = .018, 

df=10 
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οικονοµικά µαθητές, για τους οποίους η χρηστικότητα των µαθηµάτων αυτών 

φαίνεται να είναι άλλη από την προαναφερόµενη.  

   Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον -και παρουσιάστηκε και στην προηγούµενη 

ενότητα- είναι ότι  το πρότυπο κατανάλωσης των ασθενεστέρων οικονοµικά 

κατηγοριών είναι σαφώς λιγότερο εκπαιδευτικο-προσανατολισµένο από ό,τι των 

πιο ευνοηµένων κατηγοριών, «κάτι που δείχνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση 

έχει την τάση να µην υπερβαίνει την οικονοµική και κοινωνική λογική (αντίθετα 

δηλ. από την τάση που παρατηρούσαν οι ερευνητές της ελληνικής υπαίθρου 

κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960) µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η όποια 

διαδικασία εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης»523 δείχνοντας έτσι ότι το αίτηµα 

για ίσες ευκαιρίες αποτέλεσε µόνο εκπαιδευτικό στόχο και φραστική εξαγγελία. 
   Με αυτό το σκεπτικό, η παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων είναι η µία µόνο όψη της υλικής στέρησης, που συµπληρώνεται από 

τα χρήµατα που µπορεί να ξοδέψει η οικογένεια για εξωσχολικά βιβλία, για 

επιµορφωτική ψυχαγωγία, για εκδροµές και γενικά τη δυνατότητα οικονοµικής 

αυτάρκειας ώστε να αποφεύγεται η συνεισφορά των παιδιών στην οικογενειακή 

οικονοµία524. Όλα τα παραπάνω είναι σηµαντικές προϋποθέσεις όχι µόνο για τη 

σκοπιµότητα της παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων, αλλά κυρίως για την εκπαιδευτική πορεία του µαθητή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
523 Βλ. ό.π., σ. 178. 
524 Βλ. ΚΥΡΙ∆ΗΣ Α., ., Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο πανεπιστήµιο (1955-85), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1997, σ.116. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49 

Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα απλώς για να περνούν την τάξη µε βάση το µηνιαίο εισόδηµα της 

οικογένειας. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
8.4 Η επίδραση της περιοχής σχολείου και της διαµονής των µαθητών 
στην παρακολούθηση και αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 

 
   Με την ερµηνευτική αποκωδικοποίηση των παρακάτω πινάκων, που αφορούν 

την περιοχή σχολείου και διαµονής των µαθητών, αποτυπώνονται οι έντονες 

γεωγραφικές ανισότητες, που υπερκεράζουν τις σχολικές δοµές και τις 

µετατρέπουν σε απλούς ανακλαστήρες της ήδη υπάρχουσας διάκρισης. 

Προξενεί, αρχικά, εντύπωση το γεγονός ότι τα παιδιά των αγροτικών και 

ηµιαστικών σχολείων συµµετέχουν πολύ περισσότερο, σε σχέση µε τους µαθητές 

                                                                                                                                                                                                                       
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    Ή/ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

Έως 200.000 δρχ 12 

32.4% 

25 

67.6% 

200-400.000 δρχ. 59 

28.4% 

149 

71.6% 

400-600.000 δρχ 50 

24.7% 

188 

75.3% 

600-800.000 δρχ 13 

21.0% 

105 

79.0% 

Πάνω από 800.000 δρχ  18 

11.0% 

55 

89.0% 

∆ε γνωρίζω 123 

26.7% 

337 

73.3% 

Σύνολο 275 

24.3% 

859 

75.7% 

Χ2 = 17.434, p = .004, df=5 
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των αστικών περιοχών, στην παρακολούθηση ιδιωτικού προπαρασκευαστικού 

κέντρου. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά παρακολούθησης 

φροντιστηριακών µαθηµάτων παρουσιάζονται σηµαντικά διογκωµένα σε σχέση 

µε την ίδια έρευνα του 1995, ενώ και σε άλλες έρευνες525 δεν προκύπτει 

αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση στην παρακολούθηση φροντιστηριακών 

µαθηµάτων ανάλογα µε το γεωγραφικό διαµέρισµα κατοικίας του υποψηφίου ή 

την παρακολούθηση φροντιστηριακών µαθηµάτων ανάλογα µε το βαθµό 

αστικότητας. Παρατηρείται έτσι ότι οι αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές 

προσεγγίζουν το πρότυπο κατανάλωσης των αστικών περιοχών, ενώ ο 

φροντιστηριακός θεσµός παρουσιάζεται ευέλικτος και προσαρµόσιµος στις 

τοπικές ανάγκες και δυνατότητες. Η σύγκλιση αυτή ερµηνεύεται από την 

εισοδηµατική βελτίωση των αγροτών και την –ως ένα βαθµό- εξάπλωση στην 

επαρχία  ορισµένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ στην πράξη 

συνλειτουργούν και κάποιοι άλλοι συγκυριακοί παράγοντες, όπως είναι η 

υπερπροσφορά και η ανεργία διπλωµατούχων καθηγητών526. 

   Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά εµφανίζονται εντελώς 

αντεστραµµένα στην παρακολούθηση των ιδιαίτερων µαθηµάτων, στα οποία 

υπερέχουν οι µαθητές των αστικών σχολείων, όπως και στη συνδυαστική χρήση 

των δύο τύπων εξωσχολικών µαθηµάτων. Μάλιστα, στην ερώτηση αν θα 

επέλεγαν φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα, αν είχαν τη δυνατότητα επιλογής, οι 

µαθητές, που το σχολείο τους βρίσκεται σε πόλεις, προτιµούν περισσότερο το 

ιδιαίτερο µάθηµα συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων περιοχών.   

Αξίζει να σχολιαστεί ότι, αν και είναι γνωστή η διαφοροποιητικά ποιοτικότερη 

συµβολή των ιδιαίτερων µαθηµάτων σε σύγκριση µε το φροντιστήριο, τα 

ποσοστά παρακολούθησης των µαθητών σε αυτά τα µαθήµατα ακολουθεί 

φθίνουσα πορεία όσο φθίνει και ο πληθυσµός των περιοχών που βρίσκονται 

αυτά τα σχολεία. 

   Έτσι, τα µη προνοµιούχα παιδιά της µειονεκτικής και αδικηµένης γεωγραφικής 

οµαδοποίησης χρησιµοποιούν κυρίως τα φροντιστηριακά και όχι τα 

εξατοµικευµένα µαθήµατα ως βασικό µέσο της στρατηγικής τους για διάκριση – 

                                                           
525 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Τα Κοινωνικά και τα ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής 
Φλώρινας, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη   α.ε., Θεσσαλονίκη 1997, σ. 113-114. 
526 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 153-156. 
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αρίστευση, λόγω της περιορισµένης γεωγραφικής επέκτασης των τελευταίων, 

αλλά και του υψηλού κόστους τους. Η περιορισµένη παροχή εξειδικευµένων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως είναι τα ιδιαίτερα µαθήµατα, σε ολιγάνθρωπες 

περιοχές φαίνεται και από τα ποσοστά των παιδιών των αγροτικών και 

ηµιαστικών σχολείων, σε σύγκριση µε των αστικών, που δηλώνουν ότι τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα γίνονται σπίτι τους.    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 50 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση την περιοχή σχολείου. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο 
φροντιστήριο 

Μόνο ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και τα δύο Τίποτα 

Αστική 335 

37.2% 

196 

21.8% 

215 

23.9% 

154 

17.1% 

Ηµιαστική 211 

50.1% 

27 

6.4% 

51 

12.1% 

132 

31.4% 

Αγροτική 83 

51.2% 

2 

1.2% 

19 

11.7% 

58 

35.8% 

Σύνολο 629 

42.4% 

225 

15.2% 

285 

19.2% 

344 

23.2% 

Χ2 = 146.043, p = .000, df=6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση την περιοχή διαµονής τους. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο 
φροντιστήριο 

Μόνο ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και τα 
δύο 

Τίποτε 

Αστική 323 

37.5% 

193 

22.4% 

200 

23.2% 

146 

16.9% 

Ηµιαστική 128 

58.7% 

12 

5.5% 

35 

16.1% 

43 

19.7% 

Αγροτική 178 

44.3% 

20 

5.0% 

49 

12.2% 

155 

38.6% 

Σύνολο 629 

42.4% 

225 

15.2% 

284 

19.2% 

344 

23.2% 

Χ2 = 164.654, p = .000, df=6 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 52 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν τα ιδιαίτερα µαθήµατα γίνονται στο σπίτι των µαθητών 

του δείγµατος µε βάση την περιοχή σχολείου. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ     

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 172 

42.7% 

231 

57.3% 

Ηµιαστική 22 

28.6% 

55 

71.4% 

Αγροτική 4 

19.0% 

17 

81.0% 

Σύνολο 198 

39.5% 

303 

60.5% 

Χ2 = 9.228, p = .010, df=2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν τα ιδιαίτερα µαθήµατα γίνονται στο σπίτι των µαθητών 

του δείγµατος µε βάση την περιοχή διαµονής τους. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 169 

43.9% 

216 

56.1% 

Ηµιαστική 16 

34.0% 

31 

66.0% 

Αγροτική 13 

19.1% 

55 

80.9% 

Σύνολο 198 

39.6% 

302 

60.4% 

Χ2 = 15.505, p = .000, df=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 54 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την προτίµηση των µαθητών του δείγµατος σε περίπτωση 

επιλογής µεταξύ φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων µε βάση την περιοχή σχολείου. 

Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΝ ΕΙΧΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ      

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕΣ : 

 Φροντιστήριο Ιδιαίτερο µάθηµα 

Αστική 213 

29.4% 

512 

70.6% 

Ηµιαστική 139 

49.1% 

144 

50.9% 

Αγροτική 51 

49.0% 

53 

51.0% 

Σύνολο 403 

36.2% 

709 

63.8% 

Χ2 = 42.448, p = .000, df=2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 55 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την προτίµηση των µαθητών του δείγµατος σε περίπτωση 

επιλογής µεταξύ φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων µε βάση την περιοχή 

διαµονήςτους. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΝ ΕΙΧΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ      

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕΣ : 

 Φροντιστήριο Ιδιαίτερο µάθηµα 

Αστική 200 

28.7% 

496 

71.3% 

Ηµιαστική 85 

50.0% 

85 

50.0% 

Αγροτική 118 

48.2% 

127 

51.8% 

Σύνολο 403 

36.3% 

708 

63.7% 

Χ2 = 45.948, p = .000, df=2 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Τα παιδιά των αγροτικών και ηµιαστικών περιοχών παρακολουθούν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, γιατί θεωρούν ότι 

τους παρέχουν σιγουριά και ασφάλεια για την αντιµετώπιση των σχολικών 

απαιτήσεων. 

   Οι διαφορές αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε κύριο γνώµονα µόνο τα 

γεωγραφικά στοιχεία χωρίς τον παράλληλο συνυπολογισµό και άλλων 

παραγόντων και µεταβλητών που απορρέουν από τη χωροταξική διάσταση του 

θέµατος. Για τις αποµακρυσµένες περιοχές τέτοιες παράµετροι είναι η υστέρηση  

σε εξωσχολικές πολιτισµικές παροχές, που έχουν να κάνουν µε ιδρύµατα 

µορφωτικού προσανατολισµού (µουσεία, βιβλιοθήκες κ.ά.) ή µορφές ψυχαγωγίας 

(κιν/φος, θέατρο, αθλητισµός). Όσον αφορά τα ενδοσχολικά θέµατα, είναι 

µεγάλες οι ελλείψεις σε υλικό εξοπλισµό και σε διδακτικό προσωπικό, ενώ 

παράλληλα θεωρείται κανόνας και η απειρία των εκπαιδευτικών, που εκκινούν 

την εκπαιδευτική τους σταδιοδροµία από τέτοια επαρχιακά σχολεία527. Επιπλέον, 

                                                           
527 Γι’ αυτό εξάλλου και οι µαθητές των αγροτικών σχολείων δηλώνουν λιγότερο από τους µαθητές των άλλων περιοχών ότι 
παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, γιατί τους παρέχονται νεότεροι καθηγητές  (βλ. πίν.....στο παράρτηµα). 
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συχνά δηµιουργείται µια παιδαγωγική υποκουλτούρα, διαφορετική από την 

αστική, που ασκεί ανασχετική επίδραση στην εκπαιδευτική εξέλιξη των µαθητών, 

οι οποίοι λόγω και του γλωσσικού ιδιώµατος βιώνουν µια επικοινωνιακή 

διάσταση σε σχέση µε την επίσηµη σχολική γλώσσα528. Όλα τα παραπάνω 

κάνουν τους µαθητές τέτοιων σχολείων να αισθάνονται περισσότερο 

αιωρούµενοι και εκτεθειµένοι απέναντι στην εξεταστική πραγµατικότητα και να 

αναζητούν ερείσµατα σε εξωσχολικούς οργανισµούς, όπως είναι τα 

φροντιστήρια, τα οποία φαίνεται να αναλαµβάνουν και ρόλους γεωγραφικής 

αντιστάθµισης. 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 56 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα 

προσφέρουν στους µαθητές του δείγµατος σιγουριά και ασφάλεια για την αντιµετώπιση των 

σχολικών απαιτήσεων µε βάση την περιοχή σχολείου. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 441 

61.6% 

275 

38.4% 

Ηµιαστική 203 

72.2% 

78 

27.8% 

Αγροτική 78 

75.0% 

26 

25.0% 

Σύνολο 722 

65.6% 

379 

34.4% 

Χ2 = 14.657, p = .001, df=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
528 Βλ. ΚΥΡΙ∆ΗΣ Α., ., Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο πανεπιστήµιο (1955-85), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1997, σ. 107. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα 

προσφέρουν στους µαθητές του δείγµατος σιγουριά και ασφάλεια για την αντιµετώπιση των 

σχολικών απαιτήσεων µε βάση την περιοχή διαµονής τους. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 
430 

62.6% 

257 

37.4% 

Ηµιαστική 
121 

70.8% 

50 

29.2% 

Αγροτική 
170 

70.2% 

72 

29.8% 

Σύνολο 
721 

65.5% 

379 

34.5% 

Χ2 = 7.084, p = .029, df=2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

Όµως, παρά την ανάγκη επέκτασης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών  λόγω των 

ελλείψεων, που σηµειώνονται στις υποδοµές της δηµόσιας και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης στην ύπαιθρο, οι καταγγελίες είναι λιγότερες από τους µαθητές 

αυτούς σε σύγκριση µε τους µαθητές της πόλης. Η εξήγηση γι’ αυτό µπορεί να 

βρίσκεται στο ότι στη συνείδηση των παιδιών της υπαίθρου ενεργοποιούνται 

αυτόκλητα και πρωταρχικά οι δικές τους γνωστικές ελλείψεις και όχι αυτές του 

σχολείου, ενώ συχνά δεν υπάρχει πυξίδα σύγκρισης µεταξύ των σχολικών 

παροχών των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών. Εξάλλου, για τα παιδιά των 

αγροτικών σχολείων η ίδρυση ενός τέτοιου συγκροτήµατος κοντά στην περιοχή 

τους θεωρείται αποτέλεσµα προνοµιακής µεταχείρισης απέναντι τους, οπότε 

αποφεύγεται η επικριτική στάση529.   

 
 

                                                                                                                                                                                                                       
 
529 Βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., ό.π., σ. 94. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί το σχολείο παρουσιάζει ελλείψεις µε βάση την 

περιοχή σχολείου. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 
483 

65.2% 

258 

34.8% 

Ηµιαστική 
189 

65.4% 

100 

34.6% 

Αγροτική 
53 

51.0% 

51 

49.0% 

Σύνολο 
725 

63.9% 

409 

36.1% 

Χ2=8.359,p=.015, df=2 

 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Άλλο χαρακτηριστικό δείγµα της γεωγραφικής – εκπαιδευτικής ανισοµέρειας 

αποτυπώνεται στη διάσταση που παρουσιάζεται στις πεποιθήσεις των µαθητών 

για τη συνδροµή των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων στην 

εισαγωγή τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, ανάλογα µε το βαθµό αστικότητας του σχολείου. 

Έτσι, οι µαθητές των αγροτικών και ηµιαστικών σχολείων δηλώνουν σε 

µικρότερο ποσοστό, σε σύγκριση µε τους µαθητές των πόλεων, ότι 

παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί αυτά θα τους 

ενισχύσουν στην εισαγωγή τους σε ιδρύµατα της τριτοβάθµιας βαθµίδας, 

ποσοστό που συνηγορεί στην άποψη για διαφοροποιηµένη χρήση των ιδιωτικών 

εξωσχολικών µαθηµάτων ανάµεσα στα παιδιά της πόλης και της επαρχίας. Όσον 

αφορά τα πρώτα, η χρηστικότητα των µαθηµάτων αυτών συναρτάται στην 

εντατικοποίηση της προπαρασκευής που προσφέρουν για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις. Αντίθετα, για τα παιδιά της γεωγραφικής περιφέρειας τα µαθήµατα 

αυτά λειτουργούν προσδιοριστικά στη συµπλήρωση γνωστικών κενών, 

απαραίτητων για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του σχολείου και τη 

µετάβαση από τη µια τάξη στην άλλη ή στη διεκπεραίωση σχολικών εργασιών. Η 

µεταλαµπάδευση της άκριτης προσήλωσης στις παραδόσεις, που συντελείται 
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από την πρεσβύτερη στη νεότερη γενιά, η χρονική επιβάρυνση των µαθητών για 

απασχόληση στις αγροτικές οικογενειακές εργασίες και «τα συνεπαγόµενα έξοδα 

των σπουδών σε πόλη διαφορετική από αυτή του τόπου κατοικίας των γονέων, 

αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για την απόφαση συνέχισης των σπουδών στην 

τριτοβάθµια βαθµίδα»530. Φυσικά η γεωγραφική ανισότητα δεν αποτυπώνεται 

µόνο στις αυτοπροσδοκίες των µαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, 

αλλά και στα αποτελέσµατα των εξετάσεων για την επιτυχή ή µη πρόσβαση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσα από τα οποία αποκωδικοποιούνται εναργέστερα 

αυτές οι ανισότητες.  Χαρακτηριστική έρευνα είναι αυτή που έγινε στο νοµό 

Ευρυτανίας531, που θεωρείται από τους περισσότερο ορεινούς και 

υποβαθµισµένους νοµούς της χώρας, και διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό επιτυχίας 

στις εισαγωγικές εξετάσεις βρίσκεται περίπου 11,5 ποσοστίαιες µονάδες κάτω 

από το µέσο όρο της υπόλοιπης Ελλάδας, ενώ επιπλέον επισηµαίνεται η 

ανισότητα κέντρου – περιφέρειας µέσα στον ίδιο το νοµό όταν διαπιστώνεται ότι 

το Λύκειο Καρπενησίου λειτουργεί υδροκέφαλα στις επιτυχίες για τα Λύκεια του 

υπολοιπου νοµού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
530 Βλ. ό.π., σ. 101. 
531 Βλ ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗ ΝΤ., Αποτελέσµατα γενικών εξετάσεων 1986-87 Νοµού Ευρυτανίας ή η ανισότητα της εκπαίδευσης, στο 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1988, 41, σ. 46-48. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 59 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί αυτά βα βοηθήσουν την εισαγωγή τους στα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ µε βάση την περιοχή σχολείου. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ 

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟΥ  ΣΕ 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 
406 

54.8% 

335 

45.2% 

Ηµιαστική 
127 

43.9% 

162 

56.1% 

Αγροτική 
44 

42.3% 

60 

57.7% 

Σύνολο 
577 

50.9% 

557 

49.1% 

Χ2 = 13.155, p = .001, df=2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί αυτά βα βοηθήσουν την εισαγωγή τους στα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ µε βάση την περιοχή διαµονής τους. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ 

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟΥ  ΣΕ 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 
391 

54.9% 

321 

45.1% 

Ηµιαστική 
86 

49.4% 

88 

50.6% 

Αγροτική 
100 

40.5% 

147 

59.5% 

Σύνολο 
577 

50.9% 

556 

49.1% 

Χ2 = 15.464, p = .000, df=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 61 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα µόνο για να περνούν την τάξη µε βάση την περιοχή 

διαµονής τους. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ 

ΤΑΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 
149 

20.9% 

563 

79.1% 

Ηµιαστική 
45 

25.9% 

129 

74.1% 

Αγροτική 
81 

32.8% 

166 

67.2% 

Σύνολο 
275 

24.3% 

858 

75.7% 

Χ2 = 14.332, p = .001, df=2 
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8.5 Η επίδραση του φύλου των µαθητών στην παρακολούθηση και 
αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 

 

   Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα αγόρια, σε µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά 

µε τα κορίτσια, κάνουν χρήση των φροντιστηριακών µαθηµάτων και τα τελευταία 

περισσότερο από τα αγόρια συνδυάζουν φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα 

µαζί, εύρηµα που βρίσκεται σε εναρµόνιση µε προηγούµενες αντίστοιχες 

έρευνες532  ενώ δε φαίνεται να επιβεβαιώνονται άλλες ερευνητικές διαπιστώσεις 

για πλεονεκτική χρήση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων κυρίως από 

τα αγόρια533.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 62 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση το φύλο. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

 

  

 

    

 

 

    

 

ΦΥΛΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ                   

Ή / ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Μόνο 

φροντιστήριο 

Μόνο 
ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και τα 
δύο 

Τίποτε 

Αγόρι 
266 

46.2% 

85 

14.8% 

91 

15.8% 

134 

23.3% 

Κορίτσι 
360 

40.0% 

140 

15.5% 

193 

21.4% 

208 

23.1% 

Σύνολο 
626 

42.4% 

225 

15.2% 

284 

19.2% 

342 

23.2% 

Χ2 = 9.134,p = .028, df=3 

                                                           
532 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι. – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και τα  
προβλήµατά της, Ηράκλειο, Παν/µιο Κρήτης, 1988, σ.71, ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μ., Φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1995, σ. 95 
 
533 Βλ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι εισαγωγικές 
εξετάσεις,  τόµ. 1, Αθήνα, εκδ.  Gutenberg, 1998, σ. 205.                             
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Όµως, τα αγόρια, αν και δέχονται περισσότερες πιέσεις από τους γονείς τους για 

την έναρξη παρακολούθησης εξωσχολικών µαθηµάτων (βλ. πίν. 139 

παραρτήµατος), αναγνωρίζουν ότι τα µαθήµατα αυτά προσφέρουν περισσότερη 

και καλύτερη γνώση και καλύτερους και νεότερους καθηγητές (βλ. πίν. 141 

παραρτήµατος), ενώ τα κορίτσια εκτιµούν συνολικότερα την αποτελεσµατικότητα 

των µαθηµάτων αυτών θεωρώντας ότι αποτελούν ένα χρήσιµο θεσµό (βλ. πίν. 

140 παραρτήµατος) που τα βοηθά περισσότερο από το σχολείο, όπως 

διαπιστώνεται και από άλλες ερευνητικές ερµηνείες στατιστικών ευρηµάτων534. 

   Αποκτά ειδικό διερευνητικό ενδιαφέρον η διαφοροποιηµένη τοποθέτηση των 

φύλων σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιοτικής προσφοράς των παράλληλων 

µαθηµάτων, που στους µεν άρρενες συµµέτοχους εντοπίζεται στο γνωσιοθηρικό 

τους χαρακτήρα, ενώ τα κορίτσια επισηµαίνουν την ψυχοσυναισθηµατική τους 

απόχρωση.  

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 63 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, συγκριτικά 

µε το σχολείο, προσφέρουν περισσότερη και καλύτερη γνώση στους µαθητές του δείγµατος µε 

βάση το φύλο. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 
 

ΦΥΛΟ 
ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ; 

 Ναι Όχι 

Αγόρι 
271 

62.4% 

163 

37.6% 

Κορίτσι 
383 

55.9% 

302 

44.1% 

Σύνολο 
654 

58.4% 

465 

41.6% 

Χ2 = 4.664, p = .031, df=1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
534 Βλ. Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη Γ. ό.π., σ. 209-210. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64 

Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα προσφέρουν 

στους µαθητές, εκτός από βαθµολογική βελτίωση, σιγουριά και ασφάλεια για την αντιµετώπιση 

των σχολικών απαιτήσεων µε βάση το φύλο. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Τα 

τελευταία τονίζουν περισσότερο την ψυχολογική διάσταση των µαθηµάτων 

αυτών για τη σιγουριά και την ασφάλεια που τους παρέχουν, γεγονός που 

συνάδει και µε το υψηλότερο εξεταστικό άγχος που τα διακατέχει σε σύγκριση µε 

τα αγόρια535. Φαίνεται, δηλαδή, εδώ καθαρά ότι τα κορίτσια έχουν ανάγκη 

στήριξης και επιβεβαίωσης της επίδοσής τους ή της δυνατότητάς τους για 

επιτυχία. Αυτή η θετική εκτίµηση των κοριτσιών, σε σύγκριση µε αυτή των 

αγοριών, για τη βοήθεια των µαθηµάτων αυτών διαπιστώνεται και από άλλη 

έρευνα536.  Από την άλλη, είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τη διαφορετική 

αξιολόγηση των φροντιστηριακών παροχών, τα αγόρια και τα κορίτσια 

ταυτίζονται όσον αφορά τα αποτελέσµατα αυτών των παροχών, δηλαδή δεν 

ιεραρχούνται ως προς τις φιλοδοξίες για τη µελλοντική τους φοίτηση στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και, κατ’ επέκταση, για την επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση, όσον αφορά την επιθυµητή ένταξη στις πανεπιστηµιακές 

ΦΥΛΟ 

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ; 

 Ναι Όχι 

Αγόρι 257 

60.6% 

167 

39.4% 

Κορίτσι 462 

68.6% 

211 

31.4% 

Σύνολο 719 

65.5% 

378 

34.5% 

Χ2 = 7.435, p = .006, df=1 

                                                           
535 ΝΗΜΑ Ε., ΓΑΛΑΡΙΝΙΩΤΗΣ Ν., ΚΑΨΑΛΗΣ Α., Το άγχος των εξετάσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στο Χάρης Κ.Π. – 
Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, 
Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 929. 
 
536 Βλ. ό.π.                             
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σχολές537. «Και οι ίδιοι οι γονείς έχουν παύσει να διακρίνουν τα παιδιά τους 

ανάλογα µε το φύλο και να εξαρτούν από αυτό τη συνέχιση των σπουδών 

τους»538. 

 
 

 

8.6 Η επίδραση της λυκειακής τάξης φοίτησης των µαθητών στην 
παρακολούθηση και αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 

 
   Η σχολική τάξη που αποτελεί κοµβικό σηµείο στην παρακολούθηση των 

φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων είναι η εναρκτήρια του Λυκείου και 

αυτό είναι αναµενόµενο ως ένα βαθµό, αφού συµπίπτει µε την αλλαγή από τον 

πρώτο στο δεύτερο κύκλο σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος 

είναι ταυτισµένος µε τις πανελλήνιες εξετάσεις, γεγονός που συνεπάγεται 

διαφοροποίηση στο µέγεθος και στην υφή των εκπαιδευτικών απαιτήσεων. 

   Έτσι, ενώ η Α΄τάξη του Ενιαίου Λυκείου δεν έχει κύκλους σπουδών και 

θεωρείται ως «...τάξη παρατήρησης και προβληµατισµού όσον αφορά τις κλίσεις 

και τα ενδιαφέροντα των µαθητών»539 προκειµένου «...να σταθµίσουν τις 

δυνάµεις και τις αδυναµίες τους, να επιβεβαιώσουν κλίσεις και ενδιαφέροντα και 

να αναθεωρήσουν διαπιστώσεις, συµπεράσµατα και αποφάσεις και να 

αποφύγουν την πρόωρη εξειδίκευση»540, παρόλα αυτά στη συνείδηση των 

µαθητών η έναρξη της προετοιµασίας και της εξειδίκευσης έχει ήδη γίνει. 

   Αυτό που προκύπτει ως αξιοσήµαντο από την παρούσα έρευνα σε σύγκριση µε 

την παλαιότερη541, είναι η µετάθεση της προετοιµασίας των µαθητών ένα χρόνο 

πριν, σε σχέση µε το σύστηµα των δεσµών, φαινόµενο που βρίσκεται σε ευθεία 

συνάρτηση και εναρµόνιση µε την µετατόπιση των πανελλήνιων εξετάσεων. Σε 

µια συστηµατική προσπάθεια, λοιπόν, να αποκτήσουν οι µαθητές της Α΄ Λυκείου 

τα απαραίτητα µαθησιακά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να κάνουν την 

                                                           
537 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι 
εισαγωγικές,εξετάσεις, τόµ.1. εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998, σ. 213. 
 
538 Βλ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ Μ., Φιλοδοξίες των µαθητών και σχολική επίδοση : Εµπειρικά δεδοµένα και διαπιστώσεις από λύκεια της 
Κύπρου, στο Νέα Παιδεία, 1996, 79, σ. 25-39. 
539 Βλ.  Στασόπουλος Μ., Η συµβολή του θεσµού του Ενιαίου Λυκείου στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης στο Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Μέσης Εκπαίδευσης – Έκθεση Εργασιών, Λευκωσία 1997, σ.75. 
540 Βλ. ό.π. 
541 Βλ. Πολυχρονάκη Μ., ό.π., σ. 101. 
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κατάλληλη επιλογή των κατευθύνσεων στην επόµενη τάξη, που ξεκινάνε και οι 

πανελλαδικές εξετάσεις, εντάσσουν και την έναρξη των φροντιστηριακών και των 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. Η µικρή χρονική απόσταση που τίθεται µέχρι τις 

πανελλήνιες εξετάσεις επιβάλλει εντατικοποίηση των προσπαθειών µέσα από 

την παροχή πρόσθετης εξωσχολικής διδασκαλίας για την ουσιαστική εκµάθηση 

του τρόπου προετοιµασίας, διαβάσµατος και διαπραγµάτευσης των προς 

εξέταση γνωστικών αντικειµένων. 

   Αξιοσηµείωτο είναι ότι και αρκετοί ξεκινάνε στη Β΄ Λυκείου, ενώ έρευνες 

αποδεικνύουν ότι αν και οι υποψήφιοι και οι επιτυχόντες δε διαφοροποιούνται 

ιδιαίτερα ως προς τη διάρκεια παρακολούθησης φροντιστηρίου, η φοίτηση στο 

φροντιστήριο πάνω από ένα και µέχρι δύο χρόνια συµµετέχει θετικά στη 

συγκρότηση της επίδοσης των µαθητών και στην πραγµατοποίηση των 

πανεπιστηµιακών σπουδών τους542. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 65 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη σχολική τάξη έναρξης φροντιστηρίου από τους µαθητές του 

δείγµατος 

    
Από ποια σχολική 
τάξη άρχισες να 
παρακολουθείς 
φροντιστήριο ; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Α΄ Γυµνασίου 29 1.9 3.3 

Β΄ Γυµνασίου 45 3.0 5.1 

Γ΄ Γυµνασίου 87 5.8 9.9 

Α΄ Λυκείου 354 23.7 40.1 

Β΄ Λυκείου 326 21.9 36.9 

Γ΄ Λυκείου 42 2.8 4.8 

Σύνολο 883 59.2 100.0 

∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 

                                                           
542 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της Επίδοσης και της Αιτιολόγησης. Οι Εισαγωγικές 
Εξετάσεις, τόµ. 2, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1998, σ. 249. 
 



 215

ΠΙΝΑΚΑΣ 66 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη σχολική τάξη έναρξης ιδιαίτερων µαθηµάτων από τους 

µαθητές του δείγµατος 

    
Από ποια σχολική τάξη άρχισες 
να παρακολουθείς ιδιαίτερα 

µαθήµατα ; 
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Α΄ Γυµνασίου 29 1.9 6.0 

Β΄ Γυµνασίου 36 2.4 7.5 

Γ΄ Γυµνασίου 87 5.8 18.1 

Α΄ Λυκείου 150 10.1 31.2 

Β΄ Λυκείου 128 8.6 26.6 

Γ΄ Λυκείου 51 3.4 10.6 

Σύνολο 481 32.3 100.0 

∆εν απάντησαν 36 2.4  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 67 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση τη λυκειακή τάξη φοίτησης. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 

 

ΤΑΞΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Μόνο 

φροντιστήριο 

Μόνο 
ιδιαίτερα 
µαθήµατα

Και τα δύο Τίποτε 

Α΄ Λυκείου 156 

28.8% 

95 

17.5% 

78 

14.4% 

213 

39.3% 

Β΄ Λυκείου 279 

51.9% 

76 

14.1% 

88 

16.4% 

95 

17.7% 

Γ΄Λυκείου 195 

48.3% 

54 

13.4% 

119 

29.5% 

36 

8.9% 

Σύνολο 630 

42.5% 

225 

15.2% 

285 

19.3% 

344 

23.2% 

Χ2 = 175.757, p = .000, df=6 
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   Η πρώτη ανάγνωση του πίνακα δείχνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών 

του Λυκείου καταφεύγει κυρίως στο φροντιστήριο, που αποτελεί µαζικό µέσο 

εξωσχολικής βοήθειας, όπως έχει εξάλλου παρουσιαστεί και προηγουµένως.    

Παρατηρείται, επίσης, µια κλιµάκωση στην κατηγορία των παιδιών που δεν 

παρακολουθούν τίποτε : ενώ ο αριθµός των µαθητών αυτής της κατηγορίας στην 

Α΄ Λυκείου είναι µεγάλος, µειώνεται όσο µεγαλώνουν οι τάξεις και αυξάνει  ο 

βαθµός δυσκολίας των µαθηµάτων. Έτσι στη Γ΄ Λυκείου παρουσιάζεται το 

µικρότερο ποσοστό των παιδιών που δεν παρακολουθούν τίποτε, αν και θα 

µπορούσε να αναµένει κανείς ότι δε θα υπήρχε ουσιαστική διαφορά στα ποσοστά 

παρακολούθησης µεταξύ της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αφού και οι δύο τάξεις 

σηµατοδοτούνται µε πανελλήνιες εξετάσεις. Όµως παρά την εισαγωγή 

πανελλήνιων εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου οι εξετάσεις της τρίτης τάξης 

εξακολουθούν να είναι οι κρισιµότερες  και πιο καθοριστικές για την 

επαγγελµατική σταδιοδροµία των µαθητών, γνώση που έχει αντίβαρο, αν και 

µικρό, στα ποσοστά παρακολούθησης των µαθητών στους εξωσχολικούς φορείς 

γνωστικής ενίσχυσης. 

   Όσον αφορά τα µέσα εξωσχολικής βοήθειας σε σχέση µε την τάξη, τα παιδιά 

της Α΄ Λυκείου παρακολουθούν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες τάξεις 

µόνο ιδιαίτερα  µαθήµατα. αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά που αποφασίζουν από 

την Α΄ Λυκείου να ζητήσουν περισσότερη βοήθεια, ενδιαφέρονται για την επίδοσή 

τους και τις περισσότερες φορές προέρχονται από οικογένειες που τους 

παρέχουν ισχυρό κίνητρο παρώθησης για την παρακολούθηση τέτοιων 

µαθηµάτων και συνήθως εστιάζουν σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, 

που επειδή είναι µεµονωµένο, προτιµάται και η εξατοµικευµένη διδασκαλία του.  

   Τα παιδιά  της Β΄ Λυκείου παρακολουθούν περισσότερο από τους µαθητές των 

άλλων τάξεων µόνο φροντιστήριο, καθότι είναι συνήθως πολλά τα  γνωστικά 

αντικείµενα στα οποία θα διαγωνιστούν και γι΄αυτό κρίνεται ως προσφορότερη 

λύση η φροντιστηριακή βοήθεια. Οι τελειόφοιτοι της Γ΄ Λυκείου συµµετέχουν 

πολύ περισσότερο από τους µαθητές των άλλων δύο τάξεων συνδυαστικά και σε 

φροντιστηριακά και σε ιδιαίτερα µαθήµατα, όπου υπάρχει περισσότερη ανάγκη, 

µιας και είναι απαραίτητη η εντατικοποίηση των προσπαθειών στην έσχατη αυτή 

τάξη. 
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   Όπως είναι αναµενόµενο, διαφοροποιούνται τα κίνητρα και οι λόγοι 

αναζήτησης εξωσχολικής βοήθειας ανάλογα µε την τάξη : έτσι, ενώ η επιδίωξη 

υψηλών βαθµών στο σχολείο είναι ένας σηµαντικός κοινός στόχος, αφού ένα 

ποσοστό της σχολικής βαθµολογίας προσµετράται στον κωδικό πρόσβασης στις 

ανώτερες/ανώτατες σχολές, ο λόγος αυτός φαίνεται να υπολογίζεται περισσότερο 

από τα παιδιά της Α΄ Λυκείου, ενώ φθίνει  το ποσοστό όσο ανεβαίνει η τάξη.  

Παρατηρείται ότι οι µαθητές, όσο µεγαλώνουν οι τάξεις, ορίζουν περισσότερο 

ποιοτικά και µε ακρίβεια τους λόγους που τους ωθούν στην άντληση σχολικής 

γνώσης από εξωσχολικές πηγές. Έτσι, αυξάνεται ραγδαία το ποσοστό των 

µαθητών της Γ΄ Λυκείου, σε σχέση µε τις άλλες δύο τάξεις, που δηλώνουν ότι 

παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί θα βοηθήσουν 

την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 68 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να έχουν υψηλούς βαθµούς στο σχολείο µε βάση τη λυκειακή τάξη 

φοίτησης. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 
 

ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    
Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΧΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ; 

 Ναι Όχι 

Α΄ Λυκείου 219 

67.2% 

107 

32.8% 

Β΄ Λυκείου 276 

62.6% 

165 

37.4% 

Γ΄ Λυκείου 212 

57.6% 

156 

42.4% 

Σύνολο 707 

62.3% 

428 

37.7% 

Χ2 = 6.765, p = .034, df=2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 218

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 69 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ/ΤΕΙ µε βάση τη λυκειακή 

τάξη φοίτησης. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 

 

ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  
Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ 
ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟΥ 
ΣΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ; 

 Ναι Όχι 

Α΄ Λυκείου 100 

30.7% 

226 

69.3% 

Β΄ Λυκείου 223 

50.6% 

218 

49.4% 

Γ΄ Λυκείου 265 

69.3% 

113 

30.7% 

Σύνολο 578 

50.9% 

557 

49.1% 

Χ2 = 103.196, p = .000, df=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι όσο µεγαλώνει η τάξη και οι µαθητές αποκτούν 

περισσότερη εµπειρία µε τις εξετάσεις, τους σχολικούς αλλά και τους 

φροντιστηριακούς µηχανισµούς τόσο περισσότερο αποµυθοποιούν και ασκούν 

κριτική σε αυτούς τους θεσµούς και τις καταστάσεις επανεκτιµώντας τις δυνάµεις 

τους. 

   Φαίνεται ότι το ίδιο το γεγονός των πανελλήνιων εξετάσεων είναι αυτό που 

τροµάζει τα παιδιά και τα κάνει να αναζητούν εξωσχολικά ερείσµατα όχι µόνο για 

τη γνωστική αλλά και για την ψυχοσυναισθηµατική τους κάλυψη. Αυτή η 

ψυχολογική ανασφάλεια δεν είναι έντονη στην Α΄ Λυκείου, που είναι 

απαλλαγµένη από πανελλήνιες εξετάσεις, όσο στη Γ΄ και κυρίως στη Β΄ Λυκείου, 

καθώς οι µαθητές αναγκάζονται για πρώτη φορά και πρωιµότερα να εξεταστούν 

σε πανελλήνιο επίπεδο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 70 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος πιστεύουν ότι τα φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα µπορούν να αντικατασταθούν µε συστηµατική µελέτη στο σχολείο µε 

βάση τη λυκειακή τάξη φοίτησης. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 

 
ΤΑΞΗ 

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ 

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ; 

 Ναι Όχι 

Α΄ Λυκείου 149 

46.1% 

174 

53.9% 

Β΄ Λυκείου 217 

49.2% 

224 

50.8% 

Γ΄ Λυκείου 208 

56.5% 

160 

43.5% 

Σύνολο 574 

50.7% 

558 

49.3% 

Χ2 = 8.082, p = .018, df=2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 71 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να αντλήσουν ψχυχολογική και συναισθηµατική στήριξη από αυτά µε 

βάση τη λυκειακή τάξη φοίτησης. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 
 

ΤΑΞΗ 
ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ; 

 Ναι Όχι 

Α΄ Λυκείου 101 

32.3% 

212 

67.7% 

Β΄ Λυκείου 225 

52.1% 

207 

47.9% 

Γ΄ Λυκείου 168 

47.1% 

189 

52.9% 

Σύνολο 494 

44.8% 

608 

55.2% 

Χ2=29.876,p=.000, df=2
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8.7 Η επίδραση της κατεύθυνσης σπουδών των µαθητών στην 
παρακολούθηση και αιτιολόγηση των παράλληλων µαθηµάτων 

 
   Τα άτοµα, που προγραµµατίζουν µακροπρόθεσµους στόχους αναπτύσουν 

περισσότερο µαχροχρόνιες δοµές συµπεριφοράς του τύπου µέσα – στόχοι. Αυτό 

αυξάνει τα συντελεστικά τους κίνητρα για µάθηση και επίτευξη στο σχολείο543.  

Είναι ευνόητο ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές των µαθητών για τη µεταλυκειακή 

τους εξέλιξη επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη συµµετοχή τους στα παράλληλα 

ιδιωτικά µαθήµατα, καθώς κάθε κατεύθυνση σπουδών αντιστοιχεί σε 

διαφοροποιηµένα γνωστικά και επαγγελµατικά πεδία, γεγονός που προϋποθέτει 

και διαφοροποιηµένη φροντιστηριακή προετοιµασία544.  

Έτσι η ανάγνωση του πίνακα 68 δείχνει ότι τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, που 

έχουν επιλέξει τη θετική κατεύθυνση σπουδών, παρακολουθούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό µόνο φροντιστήριο ή µόνο ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ παρουσιάζουν το 

µικρότερο ποσοστό στην παντελή αποχή από τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα. Φαίνεται δηλαδή ότι για τους µαθητές αυτής της κατεύθυνσης, που  

συγκεντρώνει τις περισσότερες σχολές «κύρους» και τις υψηλότερες γι’ αυτό 

βαθµολογικές βάσεις, η εντατικοποίηση της προετοιµασίας τους, µέσα από την 

υιοθέτηση συγκεκριµένων στρατηγικών και πρακτικών, για την αντιµετώπιση των 

εξεταστικών δοκιµασιών κρίνεται απαραίτητη, όπως εξάλλου φαίνεται και από τον 

πίνακα 71. 

   Μέσα σε αυτή τη δίνη της χρησιµοποίησης των εξεταστικών δοκιµασιών ως 

µέσου αξιολόγησης για την πρόσβαση στα ΑΕΙ/ΤΕΙ οι µαθητές της θετικής 

κατεύθυνσης, σε µεγαλύτερο ποσοστό πάλι, φαίνεται να συναρτούν τη 

συµµετοχή τους στα εξωσχολικά µαθήµατα σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο στόχο 

της εισαγωγής στα ιδρύµατα αυτά, ενώ λόγω ακριβώς του ανταγωνισµού που 
                                                           
543 Βλ. Lens W., Ο ρόλος της προοπτικής του µέλλοντος στα κίνητρα των µαθητών, στο ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ – ΕΥΚΛΕΙ∆Η Α. (επιµ.), Τα 
κίνητρα στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1998, σ. 63 
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συνεπάγεται η επιλογή του συγκεκριµένου κύκλου σπουδών αισθάνονται 

µεγαλύτερη την ανάγκη για άντληση αυτοπεποίθησης, µέσα από τη 

συµπληρωµατική χρησιµοποίηση των παράλληλων µαθηµάτων, σε σχέση µε 

τους µαθητές των άλλων δύο κύκλων. 

Σε άµεση συνάρτηση µε τα παραπάνω, βρίσκεται και η σηµαντικά χαµηλή 

αντιπροσώπευση των παιδιών της θετικής κατεύθυνσης, που συνήθως είναι 

µαθητές υψηλών εκπαιδευτικών επιδόσεων, στη χρησιµοποίηση των 

φροντιστηριακών συµπληρωµάτων εκπαίδευσης ως επικουρικών για τη 

διευκόλυνση προσπέλασης από τη µια τάξη στην άλλη. 

   Αντίθετα, οι µαθητές που έχουν προσανατολιστεί στην τεχνολογική κατεύθυνση 

σπουδών φαίνεται να κάνουν περισσότερο συνδυαστική χρήση φροντιστηρίου 

και ιδιαίτερου µαθήµατος για την προετοιµασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά, σε σχέση µε τους µαθητές των άλλων 

δύο κατευθύνσεων, στη χρησιµοποίηση αυτών των µαθηµάτων για παροχή 

αυτοπεποίθησης, για συστηµατική και οργανωµένη προετοιµασία στις εξετάσεις 

και για εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ κατέχουν την πρώτη θέση στην 

παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων για τη 

διευκόλυνση µετάβασης από τη µια τάξη στην άλλη. Οι µαθητές της τεχνολογικής 

κατεύθυνσης, δηλαδή, αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό το ιδιωτικό δίκτυο 

των εξωσχολικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών ως αναγκαία προσθετική 

παρέµβαση για την αποπεράτωση του Λυκείου και όχι τόσο για µετάβαση στα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, στα οποία ούτως ή άλλως ξέρουν ότι µπορούν να ελπίζουν, µετά τη 

λήξη του δευτεροβάθµιου σχολείου, µέσα από τη νέα διεύρυνση των 

εκπαιδευτικών οδών.  

   Αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα να συσχετιστεί αυτή η εκπαιδευτική «ολιγωρία» 

των µαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης -σε σχέση µε τους µαθητές της  

θετικής κατεύθυνσης- και µε τα επιστηµονικά –επαγγελµατικά πεδία της 

κατεύθυνσής τους, στα οποία οι βαθµολογικές απαιτήσεις δεν είναι και τόσο 

υψηλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βαθµός ευκολίας κάθε κλάδου επενεργεί στις 

σχολικές αποφάσεις των µαθητών και τους αποµακρύνει από την ανίχνευση των 

                                                                                                                                                                                                                       
544 Θεωρείται ότι οι νυν κατευθύνσεις σπουδών συστοιχούν µε το παλαιότερο σύστηµα των δεσµών. Έτσι, η πρώτη και δεύτερη 
δέσµη συστοιχούν µε τη θετική κατεύθυνση των σπουδών, η τρίτη δέσµη µε τη θεωρητική και η τέταρτη δέσµη µε την τεχνολογική 
κατεύθυνση. 
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κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους µπροστά στην εύκολη απόκτηση 

απολυτηρίου ή της άµοχθης εισαγωγής σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα545. 

   Όσον αφορά τους µαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης φαίνεται να 

καταλαµβάνουν µια µεσότητα µεταξύ των µαθητών των άλλων δύο 

κατευθύνσεων, καθώς οι βαθµολογικές βάσεις της κατεύθυνσης αυτής για είσοδο 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν είναι τόσο υψηλές όσο της θετικής 

κατεύθυνσης ούτε τόσο χαµηλές όσο της τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 72 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή / και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τους µαθητές της Β΄  και  Γ΄ Λυκείου του δείγµατος µε βάση την κατεύθυνση 

σπουδών. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ή / ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Μόνο 
φροντιστήριο 

Μόνο 
ιδιαίτερα 
µαθήµατα 

Και τα 
δύο 

Τίποτε 

Θεωρητική 187 

45.3% 

51 

12.3% 

91 

22.0% 

84 

20.3% 

Θετική 209 

55.3% 

64 

16.9% 

79 

20.9% 

26 

6.9% 

Τεχνολογική 72 

51.4% 

15 

10.7% 

35 

25.0% 

18 

12.9% 

Σύνολο 468 

50.3% 

130 

14.0% 

205 

22.0% 

128 

13.7% 

Χ2 = 35.079, p = .000, df=6 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
545 ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, εκδ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2000, σ. 140-41. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 73 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα προσφέρουν 

στους µαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του δείγµατος αυτοπεποίθηση µε βάση την κατεύθυνση 

σπουδών. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    Ή/ΚΑΙ ΤΑ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ; 

 Ναι Όχι 

Θεωρητική 133 

41.2% 

190 

58.8% 

Θετική 185 

54.4% 

155 

45.6% 

Τεχνολογική 56 

47.5% 

62 

52.5% 

Σύνολο 374 

47.9% 

407 

52.1% 

Χ2 = 11.637, p = .003, df=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 74 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του δείγµατος 

παρακολουθούν φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα για να περνούν την τάξη στο σχολείο 

µε βάση την κατεύθυνση σπουδών. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    Ή/ΚΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ 
ΤΑΞΗ; 

 Ναι Όχι 

Θεωρητική 97 

29.5% 

232 

70.5% 

Θετική 48 

13.7% 

302 

86.3% 

Τεχνολογική 42 

34.4% 

80 

65.6% 

Σύνολο 187 

23.3% 

614 

76.7% 

Χ2  = 33.438, p = .000, df=2 

 
 
 
 

 
 



 224

ΠΙΝΑΚΑΣ 75 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του δείγµατος 

παρακολουθούν φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί τους προετοιµάζουν συστηµατικά 

και οργανωµένα για τις εξετάσεις µε βάση την κατεύθυνση σπουδών. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    
Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ 

ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ; 

 Ναι Όχι 

Θεωρητική 247 

75.1% 

82 

24.9% 

Θετική 286 

81.7% 

64 

18.3% 

Τεχνολογική 85 

69.7% 

37 

30.3% 

Σύνολο 618 

77.2% 

183 

22.8% 

Χ2 = 8.810, p = .012, 

df=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 76 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του δείγµατος 

παρακολουθούν φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί θα βοηθήσουν την εισαγωγή τους 

σε ΑΕΙ/ΤΕΙ µε βάση την κατεύθυνση σπουδών. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    
Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ 
ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΟΥ ΣΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ ; 

 Ναι Όχι 

Θεωρητική 175 (53.2%) 154 (46.8%) 

Θετική 232 (66.3%) 118 (33.7%) 

Τεχνολογική 65 (53.3%) 57 (46.7%) 

Σύνολο 472 (58.9%) 329 (41.1%) 

Χ2 = 13.910, p = .001, df=2 
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8.8 Η επίδραση της επίδοσης των µαθητών στην παρακολούθηση των 
παράλληλων µαθηµάτων 

 
   Ο µέσος όρος της φετινής546 επίδοσης των µαθητών που δηλώνουν ότι τα  

συνειδητά ως επικουρικούς της βαθµολογίας τους. 

 

                                                          

 

παράλληλα µαθήµατα συµβάλλουν στην άνοδο της βαθµολογίας τους είναι  

υψηλότερος από αυτούς που το αρνούνται, διαπίστωση που δείχνει ότι οι πιο  

καλοί µαθητές αισθάνονται ότι γίνονται ακόµα καλύτεροι µέσα από το  

φροντιστήριο ή/και τα ιδιαίτερα µαθήµατα, καθώς έχουν περισσότερες απαιτήσεις  

από τους εξωσχολικούς φορείς µάθησης και γι’ αυτό τους χρησιµοποιούν  

   Εξάλλου, µε δεδοµένο ότι η σχολική επιτυχία του παιδιού καθρεφτίζει τα 

στοιχεία της οικογενειακής του προέλευσης και του σχολικού του 

περιβάλλοντος547, οι εξωσχολικές γνώσεις που ο µαθητευόµενος αντλεί από το 

άµεσο οικογενειακό του περιβάλλον σε συνδυασµό µε το εκτεταµένο πλέγµα των 

κοινωνικών διασυνδέσεων που του εξασφαλίζει η καταγωγή του, τού δίνει τη 

δυνατότητα να συµµετέχει στους µαθησιακούς φορείς, περισσότερο για να 

νοµιµοποιήσει ό,τι ήδη έχει εµπεδώσει από το περιβάλλον του548. 

   Αντίθετα, οι µαθητές των χαµηλότερων επιδόσεων δηλώνουν ότι δε βελτιώθηκε 

η βαθµολογία τους, επειδή µπορεί να µην έχουν τα ανάλογα εφόδια ή στόχους 

για να αντλήσουν υποστήριξη απ’ αυτά. 

 

 
 
 
 
 
 

 
546 Εννοείται της επίδοσης του τρέχοντος σχολικού έτους, που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, δηλαδή του 1999-2000. 
547 Βλ. ΜΑΡΓΕΛΗ Α.,  Η σχέση επαγγέλµατος γονέων µε την επίδοση των µαθητών, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1996, 90-91, σ.99-
102. 
 
548 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ Χ., Οικογένεια και σχολική επίδοση. Η σύµπτωση µιας σχέσης, στο Νέα Παιδεία, 1995, 74 σ. 121-128. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77 
Mέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της φετινής επίδοσης των µαθητών για τη βαθµολογική ή µη 

βελτίωσή τους από τα φροντιστήρια ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα 

 
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ           

ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΦΕΤΟΣ 16,626 1,824 16,165 1,977 t = 2,187, 

p = ,029 

 
 

   Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, ο παρακάτω πίνακας (73) δείχνει ότι ο µέσος 

όρος της επίδοσης των µαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα είναι υψηλότερος από τους µαθητές που απορρίπτουν αυτή 

την πρόταση ως βασικό λόγο συµµετοχής τους στα µαθήµατα αυτά. Γίνεται, 

δηλαδή, φανερό ότι οι πιο καλοί µαθητές αντιµετωπίζουν το φροντιστηριακό 

θεσµό ως τον απαραίτητο ενδιάµεσο χώρο που θα τους οδηγήσει στο 

πανεπιστήµιο. Εφόσον, µε τη βαθµολογία επικυρώνεται και αξιολογείται η 

σχολική προσπάθεια, ενώ παράλληλα το κύρος του µαθητή µέσα στην τάξη και 

το επίπεδο ανάπτυξής του επηρεάζουν τις προσδοκίες του549, η επίτευξη 

καλύτερων επιδόσεων στο σχολείο µεταφράζεται ως εισιτήριο εισόδου στα 

πανεπιστήµια και επιβάλλει µια παράλληλη προς το σχολείο επίπονη διαδικασία 

στα φροντιστήρια ή και στο σπίτι550. Εξάλλου, έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των µαθητικών φιλοδοξιών και της σχολικής τους επίδοσης, 

ενώ διαπιστώνεται ότι οι µαθητές οικογενειών υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού 

επιπέδου έχουν µεγαλύτερες εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επαγγελµατικές 

προσδοκίες551. Ταυτόχρονα και οι γονείς των µαθητών µε επιτυχηµένη σχολική 

                                                                                                                                                                                                                       
 
549 Βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΚΗ – ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΑΙ., Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών και οι επιδόσεις των µαθητών, στο Νέα Παιδεία, 1995, 
74, σ. 101-120. 
  
550 Βλ. ΚΑΡΜΑ Κ.Α., Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000, Αθήνα, εκδ. ΚΕΠΕ, 1995. 
 
551 Βλ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ Μ., Φιλοδοξίες των µαθητών και σχολική επίδοση : Εµπειρικά δεδοµένα και διαπιστώσεις από λύκεια της 
Κύπρου, στο Νέα Παιδεία, 1996, 79, σ. 25-39. 
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επίδοση έχουν υψηλές προσδοκίες για το µέλλον των παιδιών τους, τακτικές 

συναντήσεις µε τους δασκάλους, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στα 

παιδιά τους και πιστεύουν στην εκπαίδευση ως αξία και όχι µόνο ως µέσο για 

κοινωνική άνοδο552. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η συµπεριφορά των καλών 

µαθητών συνιστά µια µακροπρόθεσµη επένδυση σε αντίθεση µε τους 

βραχυπρόθεσµους προσανατολισµούς των παιδιών που προέρχονται από 

περιβάλλον χαµηλών προσδοκιών553.  

 

                                                          

   Έτσι, ο µέσος όρος της επίδοσης των µαθητών που δηλώνουν ότι 

παρακολουθούν παράλληλα µαθήµατα για να περνούν την τάξη είναι αρκετά 

χαµηλότερος απ’ αυτούς που το αρνούνται. Φαίνεται, δηλαδή ότι για τους 

µαθητές των χαµηλότερων εκπαιδευτικών επιδόσεων το δίκτυο των ιδιωτικών 

µαθηµάτων αποτελεί ένα διεκπεραιωτικό µέσο επιτυχούς απόληξης της χρονιάς 

µε τη µετάβαση στην επόµενη τάξη. Αναζητείται µόνο η γνώση ή η µέθοδος που 

µπορούν να εξασφαλίσουν απλά την προαγωγή των µαθητών και τη 

διευκόλυνση της ροής τους µέσα στο Λύκειο ως την απόλυσή τους. 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη µια, «...οι φιλοδοξίες του «κακού µαθητή» δεν 

έχουν συγκεκριµένους στόχους και οι ενέργειες ή τα µέσα που χρησιµοποιεί για 

να φτάσει στους στόχους του δεν έχουν οργάνωση, συντονισµό και ρεαλισµό... 

στοιχεία που επιµαρτυρούν το βαθµό ανασφάλειας και την αµφιθυµία της 

διάθεσης»554, ενώ από την άλλη οι προσδοκίες τους είναι εξωπραγµατικές και 

νεφελώδεις όπως των µικρών παιδιών555. Αντίθετα, τα θετικά πλαίσια αναφοράς 

και ο υποστηρικτικός περίγυρος του «καλού µαθητή» τον προσανατολίζουν σε 

φιλοδοξίες υλοποιήσιµες και σε συντονισµένη οργάνωση στόχων και 

ενεργειών556 µε αποτέλεσµα να ορίζει µε περισσότερη ακρίβεια τις επιδιώξεις του. 

  

 

 

 
552 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑ, ό.π. 
553 Βλ. ΣΚΑΥ∆Η ∆., «Συµµόρφωση» και «αντίδραση» στο ελληνικό σχολείο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στο Νέα Παιδεία, 
1995, 74, σ. 36-74. 
 
554 Βλ. Ξανθάκου Γ., Ανδρεαδάκη Ν., Καϊλα Μ., Στάσεις µαθητών απέναντι στις διαδικασίες «βαθµολογίας» - ιεράρχησης µέσα στο 
σχολικό µηχανισµό, στο ΧΙΩΤΑΚΗΣ Σ. (επιµ.), Η κατάργηση των εξετάσεων και βαθµών στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1993, σ. 
160. 
 
555 Βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΚΗ – ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΑΙ., ό.π. 
556 Βλ. Ξανθάκου Γ., Ανδρεαδάκη Ν., Καϊλα Μ., ό.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 78 
Mέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της φετινής επίδοσης των µαθητών για την παρακολούθηση 

φροντιστηρίων ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων για τη διευκόλυνση εισαγωγής τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ή Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟΥ 
ΣΤΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ;                                          

ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΦΕΤΟΣ 17,123 1,685 16,041 1,842 t = 10,086 

p = ,000 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 79 
Mέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της φετινής επίδοσης των µαθητών για την παρακολούθηση 

φροντιστηρίων ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων για τη διευκόλυνση µετάβασής τους από τη µια τάξη 

στην άλλη 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ή Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ;                  

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΦΕΤΟΣ 15,043 1,565 17,088 1,642 t = - 17,773, 

p = ,000 

 
 
   Επιπλέον, η διάκριση µεταξύ µαθητών υψηλότερων και χαµηλότερων 

βαθµολογικών επιδόσεων αποτυπώνεται και στην εναλλακτική προτίµηση 

ανάµεσα στο φροντιστήριο και το ιδιαίτερο µάθηµα. Έτσι, οι καλύτεροι µαθητές 

επιλέγουν το ιδιαίτερο µάθηµα, συγκριτικά µε το φροντιστήριο, ζητώντας 

εξειδικευµένη αντιµετώπιση των κενών και των αδυναµιών τους, των οποίων 

έχουν επίγνωση. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να απορρίπτουν τη µαζικότητα και 

τον συνωστισµό των φροντιστηριακών τάξεων, που πιθανόν δεν 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και απαιτητικές γνωστικές αναζητήσεις τους. 

Έτσι, για άλλη µια φορά προσεπικυρώνεται το κύρος και η υπεροχή των 
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ιδιαίτερων µαθηµάτων, αφού γίνονται αντικείµενο φανερής και αβίαστης επιλογής 

από τους καλούς µαθητές.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 80 
Mέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της φετινής επίδοσης των µαθητών για την επιλογή µεταξύ  

φροντιστηρίου και ιδιαίτερου µαθήµατος 

 
ΑΝ ΕΙΧΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕΣ :    

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΦΕΤΟΣ 16,368 1,829 16,694 1,827 T = - 2,804, 

P = ,005 

 

 

   Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ οι καλοί µαθητές – σύµφωνα µε τον 

πίνακα 72 – δηλώνουν ότι τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα 

συµβάλλουν στη βαθµολογική τους βελτίωση, εν τούτοις αποτιµούν συνολικά 

ότι δεν είναι χρήσιµος θεσµός, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Αυτό 

σηµαίνει ότι αξιολογούν και κρίνουν την αποτελεσµατικότητα αυτών των 

µαθηµάτων όχι µόνο µε βάση τα ποσοτικά κριτήρια της βαθµολογίας, αλλά και 

µε άλλα περισσότερο ποιοτικά, που ίσως αισθάνονται ότι δεν καλύπτονται για 

µια ευρύτερη θετική εκτίµηση. 

   Εξάλλου, η χρονική επιβάρυνση και η ψυχολογική πίεση που βιώνουν, 

ιδιαίτερα οι καλοί µαθητές, λόγω των πρόσθετων αυτών µαθηµάτων 

µεταφράζεται στη συνείδησή τους ως αναγκαίο κακό περισσότερο παρά ως 

θεσµός αποδεδειγµένης εκπαιδευτικής χρησιµότητας ή σκοπιµότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 81 
Mέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της φετινής επίδοσης των µαθητών για τη χρησιµότητα του  

φροντιστηρίου ή/και ιδιαίτερου µαθήµατος 

 
 

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ           
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΘΕΣΜΟΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΦΕΤΟΣ 16,514 1,828 17,222 1,856  t= - 3,814, 

p = ,000 

 

8.9 Σύνοψη συµπερασµάτων 
 
   Η επικράτηση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

παρουσιάζεται ως δεδοµένη κατάσταση, µέσα από την συνειδητοποιηµένη 

προσέλευση σε αυτά και την οµολογία παρακολούθησής τους από το 75% του 

µαθητικού δείγµατος, ποσοστό που παραµένει περίπου σταθερό τα τελευταία 

είκοσι χρόνια, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές που 

εισήχθησαν µε την πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1995 έπεφεραν 

κάποιες τροποποιήσεις στα φροντιστηριακά µεγέθη, που αποτυπώνονται κυρίως 

στη µετάθεση της εναρκτήριας συµµετοχής σε αυτά τα µαθήµατα ένα χρόνο πριν 

(στην Α΄ Λυκείου, αντί της Β΄Λυκείου) και στις διαφοροποιηµένες προτεραιότητες 

στους λόγους παρακολούθησής τους, σε σχέση µε την έρευνα του 1995. Έτσι, η 

διευκόλυνση και η ελαστικότητα για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

µε την παράκαµψη του κλειστού αριθµού εισακτέων οδηγεί σε αποφόρτιση του 

άγχους για την είσοδο στα ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για 

οργάνωση της εξεταστικής προετοιµασίας, κάλυψη σχολικών ελλείψεων και 

απόκτηση υψηλών βαθµών, µιας και η σχολική βαθµολογία προσµετράται στην  

πανεπιστηµιακή είσοδο. Η ποιοτικά συνειδητοποιηµένη προσφυγή στα ιδιωτικά 

προπαρασκευαστικά µαθήµατα αποδεικνύεται από την απαξίωση που δείχνουν 

οι µαθητές του δείγµατος σε εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες ως κινητήριους για 

τη συµµετοχή τους σε αυτά τα µαθήµατα, όπως είναι οι επιρροές των φίλων, των 

γονέων, του συρµού κ.ά., ενώ στη συγκριτική αποτίµησή του σχολικού µε τον 
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φροντιστηριακό θεσµό υπερτιµούν στον τελευταίο κυρίως τη µέθοδο διδασκαλίας 

και την παροχή γνώσεων, σε σχέση µε άλλα «εξωεκπαιδευτικά χαρακτηριστικά», 

δείχνοντας έτσι ότι έχουν εσωτερικοποιήσει τους στόχους για εξεταστική επιτυχία 

και µεταλυκειακές σπουδές. Αυτός ο «εξετασιοκεντρισµός» αποτυπώνεται και 

στην αναζήτηση ψυχοσυναισθηµατικών στηριγµάτων σε σχέση µε τις σχολικές 

απαιτήσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. 

   Παράλληλα, οι ερωτώµενοι αµφισβητούν το δηµόσιο θεσµό της ενισχυτικής 

διδασκαλίας, καθώς εκτιµούν ότι δεν είναι δυνατό να αντικαταστήσει τις ιδιωτικές 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Ο προσανατολισµός αυτός µπορεί να προσφέρει 

αναδιπλώσεις και παρεµβάσεις για γόνιµη προσπέλαση των προβληµατικών του  

σηµείων, µιας και ο θεσµός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι σε θέση να 

παράσχει ουσιαστικά αντισταθµιστικά ερείσµατα, αντί να τυγχάνει µιας χλιαρής 

αντιµετώπισης από τους µαθητές και να µετεωρίζεται µεταξύ σχολικών και 

εξωσχολικών υπηρεσιών. 

   Αντίθετα, ο φροντιστηριακός µηχανισµός καθίσταται δείκτης κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων αφού, λόγω του ιδιωτικοποιηµένου χαρακτήρα του, 

δεν αφήνει περιθώρια για ίσους όρους στην εξεταστική προετοιµασία. Εξάλλου, 

οι ακαδηµαϊκές προσδοκίες των κοινωνικών υποκειµένων εκφράζονται µέσα από 

το σκοπό της συµµετοχής στα φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα. Έτσι, 

όπως οι άνισες διαφορές στην οικογενειακή ιστορία αναπαράγονται στη σχολική 

πορεία του µαθητή µε τον ίδιο τρόπο διπλασιάζονται και στην πορεία του στις 

παρασχολικές οδούς. Γι’ αυτό, µαθητές που προέρχονται από οικογένειες  

υψηλού µορφωτικού υπόβαθρου, ανώτερων επαγγελµατικών θέσεων, µεγάλης 

εισοδηµατικής ευχέρειας και αστικών περιοχών θέτουν στόχους περισσότερο 

φιλόδοξους και µακρόπνοους από τη µετάβαση από τη µια τάξη στην άλλη 

επιλέγοντας γι’ αυτό τη συνδροµή των εξατοµικευµένων µαθηµάτων, που αν και 

αποτελεσµατικότερα, καθίστανται απρόσιτα για τους µαθητές «µειωµένων», σε 

σχέση µε τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά, «προσόντων».  

   Επιπλέον, οι διαφοροποιηµένες απαιτήσεις στις κατευθύνσεις σπουδών 

επηρεάζουν τα ποσοστά συµµετοχής στα ιδιωτικά µαθήµατα, µε άµεση απόρροια 

οι µαθητές της θετικής κατεύθυνσης να παρουσιάζουν πιο εντατικοποιηµένη 

συµµετοχή σε σχέση µε τους µαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης, ενώ όσον 

αφορά το φύλο σηµειώνεται µια οµοιοµορφία στην αποδοχή του φροντιστηριακού 

θεσµού µε µια µικρή διαφοροποίηση όσον αφορά τις αιτίες παρακολούθησής του, 
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που για τα κορίτσια συνοψίζεται στη βίωση θετικού αυτοσυναισθήµατος, ενώ στα 

αγόρια στη θήρα της γνώσης.  

   Συνδυαστικά µε το κοινωνικά προσδιορισµένο οικογενειακό περιβάλλον των 

µαθητών, η επίδοση λειτουργεί, επίσης, ως πυξίδα ανάδειξης διαφοροποιηµένων 

προτιµήσεων. Έτσι, οι καλοί µαθητές δείχνουν µια αβίαστη αποδοχή των 

παράλληλων, και κυρίως των ιδιαίτερων, µαθηµάτων για τη βαθµολογική τους 

ανύψωση, χωρίς να τα θεωρούν απαραίτητα χρήσιµο θεσµό, αλλά ενδιάµεσο 

στάδιο για την επιθυµητή εισαγωγή τους στα τριτοβάθµια ιδρύµατα. Αντίθετα, ο 

µαθητικός πληθυσµός των χαµηλών επιδόσεων βασίζεται σε µικροπρόθεσµες 

προοπτικές, που αφορούν το παρόν και ενδιαφέρεται κυρίως για τη διευκόλυνση 

της ροής του από τη µια τάξη στην άλλη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 233

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
9.1 Λόγοι ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε τα φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο 
 
   Από τα παρακάτω ποσοστά διαφαίνεται άµεσα η παρελθούσα εµπλοκή του 

µεγαλύτερου ποσοστού των ήδη διορισµένων εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό κύκλο 

των µαθηµάτων, ο οποίος φαίνεται να προσφέρει µια σηµαντική εργασιακή 

διέξοδο στους άνεργους διπλωµατούχους557, καθώς αποτελεί συνήθως το πρώτο 

στάδιο της επαγγελµατικής τους κοινωνικοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 82 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος παρέδιδαν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο. 

 

 
Πριν το διορισµό σας στο 
σχολείο ασχοληθήκατε : 

Ν % 

Μόνο µε φροντιστήριο 17 17.5 

Μόνο µε ιδιαίτερα µαθήµατα 14 14.4 

Και µε τα δύο 39 40.2 

Τίποτε από τα δύο 27 27.8 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Επιπλέον, το φροντιστηριακό δίκτυο των µαθηµάτων φαίνεται ν’ 

αντιµετωπίζεται από τους εκπαιδευτικούς µόνο ως φορέας εκτόνωσης της 

ανεργίας τους, ενώ για τους περισσότερους η εντατικοποίηση της διδακτικής 

                                                           
557 Bλ. PANAYOTOPOULOS N., Les Frontistiria  un concours d’ entrée dans l’ enseignment superieur, 

Regards Sociologiques, 2000, 19, 10-11. 
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διαδικασίας, που απαιτεί το ιδιωτικό δίκτυο των εξωσχολικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, αποτελεί φθορά. 

   Σε ευθεία συνάρτηση και εναρµόνιση µε τα παραπάνω βρίσκεται και η 

κατάθεση της µαρτυρίας τους σχετικά µε τον οικονοµικό παράγοντα, ο οποίος 

φαίνεται να βαρύνει περισσότερο από το συναισθηµατικό στην επιλογή αυτής της 

ενασχόλησης. Επίσης, µπορεί να υποθέσει κανείς ότι η προτίµηση της 

φροντιστηριακής απασχόλησης παρουσιάζεται επιβεβληµένη για την αποφυγή 

άλλων εξωεκπαιδευτικών ασχολιών που δε συνάδουν µε το εκπαιδευτικό 

επάγγελµα. Μάλιστα, όπως διαπιστώνεται από άλλη έρευνα, από τους 

εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι είχαν εξασκήσει άλλη δουλειά τα τελευταία 

πέντε χρόνια το 60% δήλωσε ιδιαίτερα µαθήµατα, το 26% σερβιτόροι, το 15% 

πλασιέ διαφόρων ειδών, το 12% οικοδόµοι, µπογιατζήδες κλπ, το 11% φύλακες 

κλπ558. «Η µέγγενη της επιβίωσης αναγκάζει όλους αυτούς τους αδιόριστους 

εκπαιδευτικούς να «µεταθέσουν» τις προσδοκίες τους για τη στιγµή που θα 

διοριστούν στο «σίγουρο» σχολείο»559. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 83 

 
 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο ήταν µια λύση 

ανάγκης για την επιβίωσή τους. 

Η παράδοση φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων ήταν 

µία λύση ανάγκης για την 
επιβίωσή σας ; 

Ν 
% 

Valid % 

Ναι 51 52.6 71.8 

Όχι 20 20.6 28.2 

Σύνολο 71 73.2 100.0 

∆εν τους αφορά 26 26.8  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
                                                           
558 Βλ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ.,  Σχολείο, Τάξη και Ιδεολογία. Τα παραµύθια της σχολικής µας ζωής..., Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, 
σ. 131. 
 
559 Βλ. ΚΑΛΟΥ∆Η Σ., Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού σήµερα, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1993, 29-30, σ. 9-16. 



 235

 

 

 

   Με τον πίνακα 80 επιβεβαιώνονται ως ένα βαθµό οι όροι εκµετάλλευσης που 

τίθενται από τους εργοδότες των φροντιστηριακών καταστηµάτων, οι οποίοι 

διατηρούν σε πολύ χαµηλές τιµές το ύψος της ωριαίας αποζηµίωσης των 

εκπαιδευτικών που απασχολούν, ενώ τα ιδιαίτερα µαθήµατα, αν και θεωρούνται 

πιο προσοδοφόρα, κοστολογούνται πολύ φθηνότερα στους αρχάριους 

εκπαιδευτικούς, που ούτως άλλως τα αντιµετωπίζουν ως µια ευκαιριακή 

απασχόληση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 84 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο προέκυψε επειδή 

επρόκειτο για µια αρκετά κερδοφόρα απασχόληση. 

 
Η ενασχόληση µε τα  

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα έγινε επειδή 

επρόκειτο για µια κερδοφόρα 
απασχόληση ; 

Ν % 

Ναι 15 15.5 

Όχι 56 57.7 

∆εν τους αφορά  26 26.8 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Από τους παρακάτω πίνακες διαπιστώνεται ότι η αγάπη για τα παιδιά και το 

διδασκαλικό επάγγελµα, η ελαστικότητα του ωραρίου και η άνεση χρόνου, η 

ανάγκη για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, οι παρακλήσεις γνωστών και 

φίλων και η έλλειψη καλύτερης απασχόλησης δε φαίνεται να αξιολογούνται ως 

σηµαντικοί παράγοντες, όσο οι βιοποριστικοί λόγοι, που ώθησαν τους 

εκπαιδευτικούς του δείγµατος στην ενασχόλησή τους µε τα φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα. Η απροθυµία των εκπαιδευτικών για παρα-εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και το αίσθηµα αγγαρείας που φαίνεται να τους διακατέχει σε 
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σχέση µε αυτές πρέπει να σχετίζεται µε το γεγονός ότι πρόκειται για εργασία 

συµπληρωµατική και δευτερεύουσα, που υπολείπεται των σχολικών ευθυνών, 

ενώ κατά διαστήµατα δέχεται τη δηµόσια κατακραυγή.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 85 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο προέκυψε από την 

αγάπη τους για το επάγγελµά τους και τα παιδιά. 

 
Η παράδοση φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

προέκυψε από την αγάπη σας 
για το επάγγελµά σας  και τα 

παιδιά ; 

Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 22 22.7 31.0 

Όχι 49 50.5 69.0 

Σύνολο  71 73.2 100.0 

∆εν τους αφορά 26 26.8  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 86 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο προέκυψε λόγω της 

ελαστικότητας του ωραρίου και της άνεσης του χρόνου. 

 
Η ενασχόληση µε τα  

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα έγινε λόγω της 

ελαστικότητας του ωραρίου και 
της άνεσης του χρόνου; 

Ν % 

Ναι 5 5.2 

Όχι 66 68.0 

∆εν τους αφορά 26 26.8 

Σύνολο 97 100.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 87 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο προέκυψε λόγω της 

ανάγκης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. 

 
Η ενασχόληση µε τα  

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα προέκυψε λόγω της 
ανάγκης αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου σας; 

Ν % 

Ναι 1 1.0 

Όχι 70 72.2 

∆εν τους αφορά 26 26.8 

Σύνολο 97 100.0 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 88 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο προέκυψε λόγω των 

παρακλήσεων συναδέλφων και γνωστών. 

 

 
Η ενασχόληση µε τα  

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα έγινε λόγω των 

παρακλήσεων συναδέλφων και 
γνωστών; 

Ν % 

Ναι 10 10.3 

Όχι 61 62.9 

∆εν τους αφορά 26 26.8 

Σύνολο 97 100.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 89 

Η ενασχόληση µε τα  
φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα προέκυψε επειδή δεν 

είχατε  τίποτε καλύτερο να 
κάνετε; 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν η ενασχόληση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τα 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα πριν το διορισµό τους στο σχολείο προέκυψε επειδή δεν 

είχαν τίποτε καλύτερο να κάνουν. 

 

Ν % 

Ναι 3 3.1 

Όχι 68 70.1 

∆εν τους αφορά 26 26.8 

Σύνολο 97 100.0 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν για τα παιδιά τους κυρίως τη 

συνδυαστική χρήση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων ή µόνο τα 

τελευταία, καθώς φαίνεται ότι και οι ίδιοι από την εµπειρία τους γνωρίζουν την 

αποτελεσµατικότητα της κατ’ οίκον παράδοσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 90 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από τα παιδιά των εκπαιδευτικών του δείγµατος. 

 

Τα παιδιά σας παρακολουθούν  : Ν % 
Valid 

% 

Μόνο φροντιστήριο 4 4.1 6.3 

Μόνο ιδιαίτερα µαθήµατα 14 14.4 22.2 

Και τα δύο 15 15.5 23.8 

Τίποτε από τα δύο 13 13.4 20.6 

∆εν είναι σε ηλικία να παρακολουθούν 

φροντιστήριο ή/και ιδιαίτερο µάθηµα 
17 17.5 27.0 

 

Σύνολο 63 64.9 100.0 

∆εν τους αφορά 31 32.0  

∆εν απάντησαν 3 3.1  

Σύνολο 97 100.0  
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9.2 Συστάσεις εκπαιδευτικών σε γονείς και µαθητές για τη βελτίωση της 
επίδοσης των τελευταίων 

   Το 32% των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει ότι οι γονείς ζητούν από αυτούς 

συστάσεις για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα 

παιδιά τους φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. Για τους Έλληνες γονείς, η  

µόρφωση των παιδιών, ως πεµπτουσία των οικογενειακών φροντίδων, αποτελεί 

πολυδάπανη υπόθεση. «Αυτό όµως γίνεται χωρίς τη συνεργασία και την 

καθοδήγηση του σχολείου. Οι δύο θεσµοί µοιάζουν να έχουν από τη µια κοινό 

στόχο στον οποίο αναλώνουν όλη τους την ενέργεια και από την άλλη, να 

κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις αγνοώντας το ένα τις προσπάθειες του 

άλλου. Αυτή η αντίφαση έχει αρνητικά αποτελέσµατα για όλους τους 

ενδιαφερόµενους»560. 

   Πάντως, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να πρακτορεύσουν, 

δηλαδή να κάνουν συγκεκριµένες αναφορές για αρµόδιους καθηγητές, ενώ δεν 

αποφεύγουν γενικά να δώσουν πληροφορίες ή να αποτρέψουν τους γονείς από 

τη χρήση τέτοιων µαθηµάτων, αφού και οι ίδιοι αναγνωρίζουν τελικά τη 

χρησιµότητά τους. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 91 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι γονείς ζητούν από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος 

συστάσεις για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα παιδιά τους 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. 

 
Οι γονείς ζητούν από εσάς 
συστάσεις για εκπ/κούς που θα 
διδάξουν φροντιστηριακά ή/και 
ιδιαίτερα µαθήµατα ; 

Ν % 

Ναι 31 32.0 

Όχι 66 68.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
                                                           
560 Βλ. ΨΑΛΤΗ Α., ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Μ., Συνεργασία Γονιών – Σχολείου : πραγµατικότητα ή ουτοπία για την Ελλάδα ;, στο 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 86, 1996, σελ. 57-60. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 92 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος κάνουν συγκεκριµένες 

αναφορές σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς που νοµίζουν ότι είναι καλοί, σε γονείς που ζητούν 

συστάσεις για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα παιδιά τους 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. 

 
Κάνετε συγκεκριµένες αναφορές 
σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς ; 

Ν % 

Ναι 10 10.3 

Όχι 21 21.6 

∆εν τους αφορά 66 68.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 93 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αρνούνται να δώσουν 

πληροφορίες σε γονείς που ζητούν συστάσεις για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

που θα διδάξουν στα παιδιά τους φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. 

 
Αρνείστε να δώσετε 

πληροφορίες για κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς ; 

Ν % 

Ναι 12 12.4 

Όχι 19 19.6 

∆εν τους αφορά 66 68.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 94 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αποτρέπουν τους γονείς 

των µαθητών τους από τη χρήση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Αποτρέπετε τους γονείς από τη 
χρήση φροντιστηριακών ή/και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων ; 

Ν % 

Ναι 10 10.3 

Όχι 21 21.6 

∆εν τους αφορά 66 68.0 
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Σύνολο 97 100.0 

   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό παραδέχονται ότι 

οι µαθητές τους τούς ζητούν συµβουλές για την καλυτέρευση της επίδοσής τους 

(πίν. 91).  Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην προσανατολιστική τους προσπάθεια για 

παροχή βοήθειας στα παιδιά δεν απεµπλέκονται από το πρόβληµα, ούτε 

επιλέγουν κυρίως να τους συστήσουν περισσότερο διάβασµα (πίν. 92) ή να τα 

παραπέµψουν σε κατάλληλα βιβλία (πίν. 93) ή αρµόδιους εκπαιδευτικούς (πίν. 

94), αλλά µε προσωπική ανάµειξη δοκιµάζουν να είναι πιο αναλυτικοί και να 

λύνουν τις απορίες τους (πίν. 95) και να τους παρέχουν συστηµατικά ψυχολογική 

στήριξη (πίν. 96). Οµολογούν ότι είναι συµµέτοχοι στα προβλήµατα των µαθητών 

τους, ενώ είναι πολύ χαµηλά τα εκατοστιαία ποσοστά που τους παρουσιάζουν να 

πρακτορεύουν πελατειακά σε εκπαιδευτικούς που παραδίδουν εξωσχολικά 

µαθήµατα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 95 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές ζητούν συµβουλές από τους εκπαιδευτικούς 

του δείγµατος για τη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης. 

 
Οι µαθητές σάς ζητούν 

συµβουλές  για τη βελτίωση της 
σχολικής τους επίδοσης ; 

Ν % 

Ναι 83 85.6 

Όχι 14 14.4 

Σύνολο 97 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 96 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος παρακινούν τους µαθητές, 

που ζητούν συµβουλές για τη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, να διαβάζουν περισσότερο. 

 
Τους µαθητές, που ζητούν συµβουλές  
για τη βελτίωση της σχολικής τους 
επίδοσης,   τους παρακινείτε να 

διαβάζουν περισσότερο ; 

Ν % 

Ναι 33 34.0 

Όχι 49 50.5 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

∆εν τους αφορά 14 14.4 
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Σύνολο 97 100.0 

ΠΙΝΑΚΑΣ 97 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος παραπέµπουν τους 

µαθητές, που ζητούν συµβουλές για τη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, σε συγκεκριµένα 

βιβλία. 

 
Τους µαθητές, που ζητούν 

συµβουλές  για τη βελτίωση της 
σχολικής τους επίδοσης,   τους 
παραπέµπετε  σε  συγκεκριµένα 

βιβλία; 

Ν % 

Ναι 27 27.8 

Όχι 55 56.7 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

∆εν τους αφορά 14 14.4 

Σύνολο 97 100.0 

 

Ν % 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 98 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος συστήνουν στους µαθητές, 

που ζητούν συµβουλές για τη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, αρµόδιους εκπαιδευτικούς 

για να  καλύψουν τα κενά τους. 

 
Στους µαθητές, που ζητούν 

συµβουλές  για τη βελτίωση της 
σχολικής τους επίδοσης,   τους 

συστήνετε  αρµόδιους 
εκπαιδευτικούς ; 

Ναι 4 4.1 

Όχι 78 80.4 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

∆εν τους αφορά 14 14.4 

Σύνολο 97 100.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 99 

Ν % 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος προσπαθούν να είναι πιο 

αναλυτικοί και να λύνουν τις απορίες των µαθητών, που τους ζητούν συµβουλές για τη βελτίωση 

της σχολικής τους επίδοσης. 

 
Προσπαθείστε να είστε πιο 

αναλυτικοί και να λύνετε τις απορίες 
των µαθητών που ζητούν 

συµβουλές  για τη βελτίωση της 
σχολικής τους επίδοσης; 

Ναι 71 73.2 

Όχι 11 11.3 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

∆εν τους αφορά 14 14.4 

Σύνολο 97 100.0 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 100 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος φροντίζουν συστηµατικά 

να παρέχουν ψυχολογική στήριξη στους µαθητές, που τους ζητούν συµβουλές για τη βελτίωση 

της σχολικής τους επίδοσης. 

 
Τους µαθητές, που ζητούν 

συµβουλές  για τη βελτίωση της 
σχολικής τους επίδοσης,   τους 
παρέχετε ψυχολογική στήριξη; 

Ν % 

Ναι 44 45.9 

Όχι 38 39.2 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

∆εν τους αφορά 14 14.4 

Σύνολο 97 100.0 
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9.3 ∆ιαπιστώσεις εκπαιδευτικών σχετικά µε την παρακολούθηση 
φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

 
   Περίπου οι µισοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν την παρακολούθηση 

φροντιστηριακών µαθηµάτων στους µαθητές τους, ενώ η παρακολούθηση µόνο 

ιδιαίτερων µαθηµάτων περνάει απαρατήρητη, καθώς συχνά και τα ίδια τα παιδιά 

το αποσιωπούν ή το κρύβουν ή τέλος πάντων δε διευκρινίζεται πάντοτε ο τύπος 

της φροντιστηριακής βοήθειας που δέχονται. Επίσης, αρκετοί καθηγητές 

γνωρίζουν ότι οι µαθητές τους συµµετέχουν και στους δύο τύπους µαθηµάτων 

εξωσχολικής ενίσχυσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 101 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη διαπίστωση παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων από τους µαθητές των εκπαιδευτικών του δείγµατος. 

Η πλειοψηφία των µαθητών σας 
παρακολουθεί  : 

Ν % 

Μόνο φροντιστήριο 49 50.5 

Μόνο ιδιαίτερα µαθήµατα 1 1.0 

Και τα δύο 25 25.8 

Τίποτε από τα δύο 15 15.5 

∆εν απάντησαν 7 7.2 

Σύνολο 97 100.0 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 102 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές που παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα παρουσιάζουν βαθµολογική βελτίωση σε σχέση µε τους µαθητές που δεν 

παρακολουθούν, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

 
Οι µαθητές που παρακολουθούν 
φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα παρουσιάζουν 
βαθµολογική βελτίωση ; 

Ν % 

Ναι 69 71.1 
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Όχι 21 21.6 

∆εν απάντησαν 7 7.2 

Σύνολο 97 100.0 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όλοι οι µαθητές 

χρειάζονται φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα. 

Οι µαθητές που παρουσιάζουν καλύτερη εκπαιδευτική ιστορία δεν έχουν άµεση 

ανάγκη για φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, σύµφωνα µε τους 

καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι µέτριοι και οι αδύναµοι 

µαθητές χρήζουν ιδιαίτερης και ενισχυµένης εξωσχολικής βοήθειας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 103 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την αναγκαιότητα των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων ανάλογα µε τη βαθµολογική επίδοση των µαθητών, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς 

του δείγµατος. 

 
Τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα είναι περισσότερο χρήσιµα 
σε µαθητές : 

Ν % 

Άριστους 5 5.2 

Μέτριους 26 26.8 

Αδύναµους 26 26.8 

Όλους 34 35.1 

Κανένα 5 5.2 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Για άλλη µια φορά διαπιστώνεται η υπεροχή των ιδιαίτερων µαθηµάτων στην 

παροχή ουσιαστικής και αποτελεσµατικής βοήθειας στους µαθητές, σε σύγκριση 

µε τα φροντιστηριακά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 104 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν βοηθάνε περισσότερο τα φροντιστηριακά ή τα ιδιαίτερα 

µαθήµατα σύµφωνα µε την εµπειρία των εκπαιδευτικών του δείγµατος. 

 
Με βάση την πείρα σας 
διαπιστώνετε ότι βοηθάει 

περισσότερο : 
Ν % 

Το φροντιστήριο 14 14.4 

Το ιδιαίτερο µάθηµα 78 80.4 

∆εν τους αφορά 5 5.2 

Σύνολο 97 100.0 

 
9.4 Λόγοι παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος 
 

                                                          

   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος σε υψηλό ποσοστό εκτιµούν ότι ο κυριότερος 

λόγος συµµετοχής των µαθητών στα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα 

είναι η επιθυµία τους για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο λόγος αυτός, 

αν και δεν κατατάσσεται πρώτος στα ερωτηµατολόγια των µαθητών, είναι ένας 

από τους σηµαντικότερους, σύµφωνα και µε άλλα ερευνητικά πορίσµατα ότι η 

πλειοψηφία των µαθητών του λυκείου διατηρεί προσδοκίες για πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση και επάγγελµα ανάλογου κύρους561. Η προτεραιότητα, που δόθηκε 

στην παρουσίασή του από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος, συνιστά ίσως, 

εκτός από εµπειρικό βίωµα, προβολή και των δικών τους πεποιθήσεων και 

αξιών, καθώς η µετουσίωση των εξετάσεων σε γενικό στόχο της ελληνικής 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας αντανακλάται στις οικογένειες  των µαθητών, από 

το επίσηµο κράτος, τους εκπαιδευτικούς, τους φροντιστές και κάθε επίσηµο ή µη 

εκπαιδευτικό φορέα562. Έτσι, υπό την ψυχολογική απειλή της βαθµολογίας και 

της απόρριψης, που η κρισιµότητα των γενικών εξετάσεων µεταφράζει σε 

σχολική αποτυχία, οι µαθητές επιδιώκουν την εντατική προετοιµασία τους στην 

αντιµετώπιση αυτών των εξεταστικών διαδικασιών (βλ. πίν....). 
 

561 Βλ. KOSTAKIS A.G., The Occupational Choices of Greek Youth : An Empirical Analysis of the Contribution of 
Information and Socioeconomic Variables, Centre of Planning and Economic Research, Athens 1990, σ. 102. 
 
562 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Πανελλαδικές Γενικές εξετάσεις : στρατηγικός σχεδιασµός για «µια θέση στον ήλιο», στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
1998, 74, σ. 34-37. 



 247

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι οικογένειες των µαθητών µετέρχονται όλων των 

δυνατών µεθοδεύσεων, που συµπυκνώνονται στον καθορισµό προτεραιοτήτων 

των οικονοµικών τους πόρων και αφορούν το επίπεδο του συµπληρωµατικού, 

άτυπου, αλλά νοµιµοποιηµένου εκπαιδευτικού φορέα των φροντιστηρίων, 

προκειµένου ν’ αυξηθούν οι πιθανότητες εισαγωγής των γόνων τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση563. Με αυτό τον τρόπο «τα κίνητρα για επίδοση 

εξυπηρετούν την απόκτηση επιθυµητών τίτλων και ιδιαίτερα την εισαγωγή στα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ. Σε αυτή τη βάση, όµως, δεν υπάρχει δυνατότητα να οικοδοµηθούν 

επικοινωνιακές δραστηριότητες στο σχολικό βιόκοσµο, παρά µόνο συµπεριφορές 

που επιδιώκονται µε σκοπιµότητες.  Έτσι, η στάση των νέων απέναντι στο 

σχολείο µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας χρησιµοθηρικός και υστερόβουλος 

τρόπος προσαρµογής στη µαθησιακή διαδικασία και στις απαιτήσεις του 

σχολείου» 564. 

   ∆εύτερο, πλειοψηφικά, κίνητρο για την έναρξη φροντιστηριακών σπουδών 

είναι, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος, η αναζήτηση 

βαθµολογικής πριµοδότησης των µαθητών, εφόσον «η θετική αξιολόγηση της 

µαθητικής επίδοσης αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την 

ολοκλήρωση των σπουδών και κατά συνέπεια της εντάξεως του πρώην 

εκπαιδευόµενου σε κάποια επαγγελµατική οµάδα, που κατά τα αναµενόµενα, θα 

αποτελέσει την ταυτότητα της κοινωνικής του θέσης»565. Έτσι, η επιδίωξη ολοένα 

και υψηλότερης επίδοσης  λειτουργεί ως αυτονόητος σκοπός της σχολικής ζωής 

για τους νέους και όχι ως κίνητρο µάθησης. «Υπεύθυνες γι’ αυτό είναι η 

φιλοσοφία και η σκοποθεσία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς 

επίσης το είδος και οι στρατηγικές µε τις οποίες αυτές πραγµατοποιούνται, όπως  

π.χ. οι επιλεκτικοί µηχανισµοί»566. 

                                                                                                                                                                                                                       
 
563 Βλ. ό.π. 
564 Βλ. ΓΟΥ∆ΗΡΑ ∆., Αξιολογική διάσταση των σχέσεων δασκάλων και µαθητών στον παιδαγωγικό βιόκοσµο, στο Νέα Παιδεία, 
1996, 78, σ. 129-149. 
 
565 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Οι κοινωνικές προεκτάσεις του συστήµατος αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
1994, 79, σ. 24-31. 
 
 
566 Βλ. ΓΟΥ∆ΗΡΑ ∆., Αξιολογική διάσταση των σχέσεων δασκάλων και µαθητών στον παιδαγωγικό βιόκοσµο, στο Νέα Παιδεία, 
1996, 78, σ. 129-149. 
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   Αυτή η «θήρα» υψηλότερων επιδόσεων, αποδυναµώνει την εκπαιδευτική 

λειτουργία του εποικοδοµητικού διαλόγου διδασκόντων και διδασκοµένων και τη 

δηµιουργική και συµµετοχική κατάκτηση της γνώσης567, ενώ αντίκειται στις τάσεις 

των παιδιών για αυτοπραγµάτωση και ανεξαρτησία, αυξάνοντας την ψυχική τους 

κόπωση568. 

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρατηρείται ένα φαινόµενο απονοµής υψηλών βαθµών 

στο Λύκειο, γεγονός που δρα ως µηχανισµός διατήρησης του µαθητικού 

πληθυσµού στο σχολικό σύστηµα, ενώ καµιά απολύτως επίσηµη εκπαιδευτική 

πολιτική δεν επέβαλε αυτήν την ελαστικοποίηση του τρόπου βαθµολόγησης. «Οι 

καθηγητές υπό την πίεση γενικότερων κοινωνικών παραγόντων, αλλά και δικών 

τους επιλογών (άτυπη σύνδεση µε παραπαιδεία και αφορολόγητα οικονοµικά 

συµφέροντα) µετατράπηκαν σε «κέντρο χάραξης» και εφαρµογής εκπαιδευτικής 

πολιτικής και µάλιστα σε ένα θέµα εκπαιδευτικής και οικονοµικής αιχµής 

χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πρωτοπορήσουν και ν’ αναβαθµίσουν το ρόλο 

τους»569. 

   Σε συνάρτηση µε τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων στους µέτριους ή αδύναµους 

µαθητές βρίσκεται και ο τρίτος ποσοστιαία λόγος παρακολούθησης των 

µαθηµάτων αυτών. Έτσι, οι µαθητές οριακών εκπαιδευτικών επιδόσεων είναι 

αναγκασµένοι να κάνουν χρήση αυτών των µαθηµάτων, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν τη στοιχειώδη σχολική κινητικότητα µέχρι τη λήψη του 

ακαδηµαϊκού απολυτηρίου. 

 
 

                                                          

 
 
 
 
 

 
567 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Κριτική της αποστήθισης ως µαθησιακής µεθόδου και κριτηρίου για την αξιολόγηση της µαθητικής επίδοσης, 
στο Σύγχρονη Εκπαίδευση,1994, 77, σ. 21-28.  
 
 
568 Βλ. ΓΟΥ∆ΗΡΑΣ 
569 Βλ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ., Εξέλιξη µαθητικών ροών και βαθµολογιών στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση της Ελλάδας, στο Τα 
Εκπαιδευτικά, 1994, 33, σ. 98-107. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 105 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί θα βοηθήσουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, σύµφωνα µε τους 

εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα γιατί θα βοηθήσουν 
την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ/ΤΕΙ; 

Ν % 

Ναι 55 56.7 

Όχι 41 42.3 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 106 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα για να έχουν υψηλούς βαθµούς στο σχολείο σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς 

του δείγµατος. 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα για να έχουν υψηλούς 

βαθµούς στο σχολείο; 

Ν % 

Ναι 46 47.4 

Όχι 50 51.5 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 107 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα για να περνούν την τάξη σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

 
 

Οι µαθητές παρακολουθούν 
φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα για να περνούν την τάξη ; 
Ν % 

Ναι 44 45.4 

Όχι 52 53.6 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 108 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί τους προετοιµάζουν συστηµατικά και οργανωµένα για τις εξετάσεις, 

σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

 

Οι µαθητές παρακολουθούν 
φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα γιατί τους προετοιµάζουν 
συστηµατικά και οργανωµένα για τις 

εξετάσεις ; 

Ν % 

Ναι 40 41.2 

Όχι 56 57.7 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
 

   Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος επισηµαίνουν, όπως θα 

φανεί παρακάτω, µια πληθώρα ενδοσχολικών παραγόντων, που 

υπολειτουργούν, ωθώντας έτσι τους µαθητές στο παρασχολικό δίκτυο των 

ιδιωτικών µαθηµάτων, εν τούτοις οι σχολικές ελλείψεις δεν αναφέρονται 

πλειοψηφικά στις πρώτες αιτίες παρακολούθησης αυτών των µαθηµάτων. 

Αντίθετα, η ευθύνη για την αναζήτηση παρακολούθησης των φροντιστηριακών 
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ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων αποδίδεται στον «εκπαιδευτικό φετιχισµό» των 

µαθητών, ο οποίος όµως, όπως έχει παρουσιαστεί, είναι αποτέλεσµα της 

πολιτικής και φιλοσοφίας του ίδιου του σχολείου.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 109 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί το σχολείο παρουσιάζει ελλείψεις, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος. 

% 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα γιατί το σχολείο  
παρουσιάζει ελλείψεις ; 

Ν 

Ναι 27 27.8 

Όχι 69 71.1 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
 
   Αυτή η τάση «απενοχοποίησης», ως ένα βαθµό, των εκπαιδευτικών 

φανερώνεται και από τα ποσοστά µε τα οποία δηλώνονται οι εξωσχολικοί 

παράγοντες έναρξης φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων, όπως τα 

αισθήµατα κατωτερότητας, ο συρµός, οι φίλοι και οι γονικές πιέσεις. Αυτοί οι 

παράγοντες, αν και συγκαταλέγονται τελευταίοι, υπερτιµώνται στη συνείδηση των 

καθηγητών και δηλώνονται µε πολύ υψηλότερα ποσοστά (βλ. παράρτηµα) σε 

σχέση µε τους µαθητές.  
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9.5 Παράγοντες καθοριστικοί στην εξάπλωση των φροντιστηριακών και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος 

 
   Στην ενότητα αυτή οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσφέρουν πληροφορίες 

για την αλληλεπίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων οι οποίοι 

διαµορφώνουν τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, και 

συνεκδοχικά και έµµεσα του φροντιστηρίου, και για τον τρόπο που οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί βιώνουν τη σχολική εµπειρία, δρουν και συµπεριφέρονται, στοιχεία 

τα οποία θεωρούνται εξίσου σηµαντικά για το νόηµα που αποκτά ο εκπαιδευτικός 

θεσµός στην πράξη. Έτσι, µέσα στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού συντίθεται από δύο όψεις : της κανονιστικής νοµοθεσίας 

και της δυναµικής της σχολικής πράξης, όµως ειδικά η τελευταία µέσα από την 

αλληλεπίδραση των ατόµων καθιστά συνδιαµορφωτικό το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στην πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών570.  

                                                          

   Είναι όµως χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος σε πολύ υψηλό 

ποσοστό και βαθµό θεωρούν ότι µε τον µεγάλο αριθµό µαθητών ανά τάξη 

απονευρώνεται βαθµιαία η θετική επίδραση της διδασκαλίας τους και 

δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη παραεκπαιδευτικών θεσµών 

διδασκαλίας και µάθησης. Το κλίµα συνωστισµού που προκαλεί η πολυπληθής 

παρουσία των παιδιών αποσυντονίζει συχνά τη διδασκαλία και την οδηγεί σε µια 

παρέκκλιση των στόχων του περιεχοµένου της προς χάριν παρατηρήσεων 

πειθαρχίας και ησυχίας µέσα στην τάξη. Εξάλλου, ο µεγάλος αριθµός ατόµων σε 

µια αίθουσα δυσχεραίνει τον άξονα της ορατότητας και τον άξονα της 

εξατοµίκευσης και της φυσικής προσέγγισης των µαθητών, άξονες που 

θεωρούνται απαραίτητοι στην άντληση της γνώσης571. 

   Σε συνάρτηση µε το παραπάνω βρίσκεται και ο δεύτερος, κατά σειρά  

πλειοψηφίας, παράγοντας που ευνοεί την επέκταση των φροντιστηριακών 

ιδρυµάτων, σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευτικών του δείγµατος, και είναι ο 

περιορισµένος χρόνος  διδασκαλίας. Έτσι, στις τάξεις µε µεγάλο αριθµό ατόµων 

 
570 Βλ. ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, εκδ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2000, σ. 19. 
571 Βλ. ΣΟΛΟΜΩΝ Ι., Η αρχιτεκτονική της αξιολόγησης : µια κοινωνιολογική προσέγγιση του σχολικού χώρου ως µηχανισµού 
αξιολόγησης,, στο ΧΙΩΤΑΚΗΣ Σ. (επιµ.), Η κατάργηση των εξετάσεων και βαθµών στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1993, σ. 167. 
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επιβάλλεται εκ των πραγµάτων η περιστολή του διδακτικού χρόνου, ενώ ειδικά 

για το Λύκειο οι πολλές αργίες αποτελούν σηµαντική χρονική επιβάρυνση στην 

ολοκλήρωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, καθώς υπονοµεύεται σηµαντικά 

ο χρόνος των επαναλήψεων. Γι’ αυτό άλλωστε υιοθετείται από τους µαθητές η 

παράλληλα και θεσµικά προστατευµένη «παραπαιδεία» ως εκπαιδευτική 

στρατηγική και πρακτική στην προσπάθειά τους για την αντιµετώπιση των 

εξεταστικών δοκιµασιών. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 110 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι ο µεγάλος 

αριθµός των µαθητών ανά τάξη δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Ο µεγάλος αρθµός των µαθητών 
ανά τάξη  ευνοεί την εξάπλωση 
των φροντιστηριακών ή/και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 65 67.0 81.3 

Αρκετά 10 10.3 12.5 

Λίγο 5 5.2 6.3 

Καθόλου    

Σύνολο 80 82.5 100.0 

∆εν απάντησαν 17 17.5  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 111 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι ο 

περιορισµένος χρόνος διδασκαλίας των µαθηµάτων δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην 

εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Ο περιορισµένος χρόνος 
διδασκαλίας ευνοεί την 

εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 4,8 49.5 60.0 

Αρκετά 21 21.6 26.3 

Λίγο 7 7.2 8.8 

Καθόλου 4 4.1 5.0 

Σύνολο 80 82.5 100.0 

∆εν απάντησαν 17 17.5  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

                                                          

   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν, σε σηµαντικό βαθµό, το χαµηλό 

επίπεδο των µαθητών ως βασικό λόγο αναζήτησης φροντιστηριακής 

αντιστάθµισης, θεώρηση που συνάδει και µε την προηγούµενη επισήµανση τους 

για την αναγκαιότητα παρακολούθησης φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων κυρίως από τους µέτριους και αδύναµους µαθητές. Το θέµα όµως 

είναι κατά πόσο φέρουν εκπαιδευτική ευθύνη για τις µικρές επιδόσεις των 

µαθητών τους, αφού  «η µαθησιακή συµπεριφορά εκλαµβάνεται ως πρωτογενής 

πρόθεση των µαθητών  για ενέργεια ή παράλειψη ή ως µη δυνατότητά τους και 

όχι ως προϊόν της διαλεκτικής σχέσης του φορέα της γνώσης και των 

υποκειµένων προς τα οποία αυτή η γνώση κατευθύνεται»572. 

Σύµφωνα µε έρευνα το 89% των µαθητών θεωρούν ότι η σχολική 

επιτυχία/αποτυχία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τον εκπαιδευτικό573. Είναι όµως 

παρακινδυνευµένο να υποστηριχθεί ότι οι προσδοκίες των διδασκόντων εν γένει 

 
572 Βλ. ΓΚΑΝΙ∆ΟΥ Α., - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Οι στόχοι του ελληνικού σχολείου και η απόδοση των µαθητών, στο Φιλόλογος, 
1990, 61, σ. 212-225. 
 
573 Βλ. ΜΠΟΜΠΑ Λ., Η φωνή των ίδιων των µαθητών : αυτά πιστεύω για τον εκπαιδευτικό, στο Νέα Παιδεία, 1995, 75, σ.148-169. 
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προκαθορίζουν το επίπεδο µάθησης και επίδοσης των µαθητών, ενώ «το 

καλύτερο είναι να δεχθούµε ότι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις 

επιδόσεις των µαθητών µε την έννοια µάλλον ότι τις διατηρούν στο επίπεδο που 

βρίσκονται ή ενεργοποιούν τις δυνάµει λανθάνουσες ικανότητες να εκδηλωθούν 

... και όχι ότι µεταβάλλουν ριζικά και δραµατικά την πορεία εξέλιξης της επίδοσης 

των µαθητών»574. 

   Γενικά όσο κοµβικός και αν είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η αλληλεπίδραση 

µεταξύ εκπαιδευτικού, µαθητή και µορφωτικού υλικού καθορίζει συνολικά τη 

µαθησιακή διαδικασία και γι’ αυτό δεν είναι αποδεκτό να χρεώνονται τα 

οποιαδήποτε αποτελέσµατα σε έναν µόνο από αυτούς τους παράγοντες575. 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 112 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το χαµηλό 

επίπεδο των µαθητών δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

  
Το χαµηλό επίπεδο των 

µαθητών  ευνοεί την εξάπλωση 
των φροντιστηριακών ή/και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 39 40.2 52.0 

Αρκετά 29 29.9 38.7 

Λίγο 7 7.2 9.3 

Καθόλου    

Σύνολο 75 77.3 100.0 

∆εν απάντησαν 22 22.7  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

                                                          

   Η ακαταλληλότητα των βιβλίων, για τους µαθητές και τους καθηγητές, είναι 

ένας επίσης σηµαντικός ανασχετικός παράγοντας στην οµαλή λειτουργία του 
 

574 Βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΚΗ – ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΑΙ., Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών και οι επιδόσεις των µαθητών, στο Νέα Παιδεία, 1995, 
74, σ. 101-120. 
 
575 Βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ., Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο σχολείο. ∆υσκολίες – Προϋποθέσεις – ∆υσκολίες στο ΧΙΩΤΑΚΗΣ 
Σ. (επιµ.), Η κατάργηση των εξετάσεων και βαθµών στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1993, σ. 230. 
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σχολείου, αλλά ευνοϊκός στην καθιέρωση του φροντιστηρίου. Η προτεραιότητα µε 

την οποία δηλώνεται αυτή η παράµετρος πρέπει να συσχετιστεί µε τη δυσφορία 

των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ανακατατάξεις στην ύλη και την εισαγωγή νέων 

βιβλίων, που έγιναν µε την πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Η έλλειψη 

προσαρµογής και εξοικείωσης µε τους νέους τρόπους εργασίας των καινούριων 

σχολικών εγχειριδίων από τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς µπορεί να αποτελέσει 

ισχυρό άλλοθι για τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων για την αύξηση της 

πελατείας τους. Βιβλία δυσνόητα σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό ατόµων 

ανά τάξη, τον περιορισµένο χρόνο διδασκαλίας, για την επίλυση των αποριών, 

και το χαµηλό επίπεδο των µαθητών, που περιγράφτηκαν παραπάνω, οδηγούν 

σε µια συνονθυλευµατική ανάµειξη πληθώρας εκπαιδευτικών επιδιώξεων, που 

δηµιουργούν τελικά µια εκρηκτική κατάσταση για βιώσιµες και 

πραγµατοποιήσιµες διδακτικές στρατηγικές. Επιπλέον, η προσκόλληση των 

δηµόσιων εκπαιδευτικών στο ένα και µοναδικό σχολικό βιβλίο και η οργάνωση 

της µάθησης και της προσέγγισης ενός γνωστικού αντικειµένου γύρω από αυτό 

οδηγεί σε µια µονόπλευρη αξίωση επιβολής της γνώσης πάνω στην αναζήτηση 

της αλήθειας. Αξίζει να αντιπαρατεθεί εδώ η διαφοροποιηµένη µεθοδολογία των 

φροντιστηριακών διδακτηρίων, τα οποία χρησιµοποιούν πλούσια βιβλιογραφική 

παραγωγή576 για την προσέγγιση/κάλυψη ενός γνωστικού περιεχοµένου και 

επιµένουν στην έµπρακτη κατανόησή του, ανεξάρτητα από τις λεκτικές 

διατυπώσεις ενός συγκεκριµένου εγχειριδίου. Έτσι, «σχετικοποιείται η απόλυτη 

εγκυρότητα του επίσηµου βιβλίου και η ταύτιση του αντικειµένου της διδασκαλίας 

µε τη συγκεκριµένη παρουσίασή του στο υποχρεωτικό βιβλίο», γεγονός που 

διευρύνει τους µαθησιακούς ορίζοντες των µαθητών. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 
576 Χρειάζεται ν’ αναφερθεί εδώ ότι «η ανάπτυξη των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συνοδεύτηκε και µε την 
παραγωγή εξωσχολικού διδακτικού υλικού, κυρίως διδακτικών βιβλίων. Αναπτύχθηκε σταδιακά ένας ολόκληρος εκδοτικός κόσµος 
από επαγγελµατίες εκδότες, εκδότες συγγραφείς, εκπαιδευτικούς – συγγραφείς, διανοµείς, βιβλιοπώλες που απευθύνονται στο κοινό 
των φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων. Στο ογκώδες αυτό υλικό αποτυπώνεται µε αρκετά προφανή τρόπο ο 
συµπληρωµατικός ρόλος της εξωσχολικής δραστηριότητας και η αναπαραγωγή της σχέσης µε τη γνώση που παράγεται στο σχολικό 
σύστηµα», βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο, 
Ρόδος, εκδ. Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 89-90. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 113 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι τα 

ακατάλληλα βιβλία για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος 

στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Τα ακατάλληλα βιβλία για τους 

µαθητές και τους εκπαιδευτικούς  
ευνοούν την εξάπλωση των 
φροντιστηριακών ή/και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 39 40.2 53.4 

Αρκετά 29 29.9 39.7 

Λίγο 4 4.1 5.5 

Καθόλου 1 1.0 1.4 

Σύνολο 73 75.3 100.0 

∆εν απάντησαν 29 24.7  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

   Η συχνότητα των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων –φαινόµενο τακτικής 

περιοδικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα- αποτελεί παρεµποδιστικό 

παράγοντα για την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου και ενισχυτικό για τον 

πολλαπλασιασµό των παραεκπαιδευτικών κέντρων, σύµφωνα µε τους 

εκπαιδευτικούς του δείγµατος. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι το 

σχετικά υψηλό ποσοστό καταγραφής αυτής της παρατήρησης ενδέχεται να είναι 

απόρροια της συναισθηµατικής φόρτισης που βίωναν οι εκπαιδευτικοί απέναντι 

στις αλλεπάλληλες και καινοφανείς µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις, που άρχισαν 

να εισάγονται από το 1995, ενώ το συγκεκριµένο διάστηµα διεξαγωγής της 

έρευνας υπήρχε µια σχετική αναστάτωση λόγω των επερχόµενων εξετάσεων, 

που συµπλήρωναν µόλις δύο χρόνια εφαρµογής τους µε το νέο σύστηµα. 

   Η εµβρυακή µορφή της νέας µεταρρύθµισης δεν άφηνε περιθώρια για 

οικειοποίηση των εκπαιδευτικών ιδεών της από τους καθηγητές του δείγµατος, 

ενώ η πολυδιάσπαση των µαθητών σε ένα µεγάλο αριθµό γνωστικών 

αντικειµένων, στα οποία εξετάζονταν πανελληνίως, θεωρήθηκε εξαρχής ως 

προποµπός της φροντιστηριακής εξάπλωσης. Το κλίµα έντασης, που 

προκαλείται µε κάθε εκπαιδευτική αλλαγή και συχνά πυροδοτείται ακόµα 
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περισσότερο από τα ίδια τα φροντιστήρια, αυξάνει τα αισθήµατα ανασφάλειας και 

άγχους των µαθητών, οι οποίοι ως αντιστάθµισµα καταφεύγουν στα ιδιωτικά 

εξωσχολικά κέντρα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 114 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι οι συχνές 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Οι συχνές εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις ευνοούν την 
εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 36 37.1 51.4 

Αρκετά 20 20.6 28.6 

Λίγο 12 12.4 17.1 

Καθόλου 2 2.1 2.9 

Σύνολο 70 72.2 100.0 

∆εν απάντησαν 27 27.8  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

                                                          

   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος εκτιµούν επίσης ότι η υποτίµηση του έργου του 

σχολείου από την κοινωνία, λόγω της αδυναµίας του να εξασφαλίσει κάποιο 

επαγγελµατικό µέλλον στους µαθητές, οδηγεί στην προσφυγή τους στα 

φροντιστήρια για την αναζήτηση καλύτερης τύχης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

η οποία αναµένεται να προσπορίσει στον υποψήφιο ορισµένα οφέλη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι µέσα από αυτή την υποβάθµιση των σχολικών τίτλων 

σπουδών δηµιουργείται µια κατωφερή τάση στο κύρος και το γόητρο των 

διδασκόντων για το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν. Από άλλα ερευνητικά 

ευρήµατα διαπιστώνεται ότι το κύρος του διδασκαλικού επαγγέλµατος δεν 

αποτελεί λόγο ικανοποίησης µεταξύ των δέκα πρώτων577. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί θα κατεύθυναν τα παιδιά τους σε µια εσκεµµένη στροφή προς 

σταδιοδροµίες άλλες από τη διδασκαλία, όµως πάνω από τους µισούς καθηγητές 

 
577 Βλ. ΑΓΓΕΛΗ Λ., Απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για το επάγγελµά τους, στο Τα Εκπαιδευτικά, 
1987, 9, σ. 103-110. 
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απάντησαν ότι θα επέλεγαν το ίδιο επάγγελµα, αν είχαν µια δεύτερη ευκαιρία 

απόφασης στις σπουδές τους και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας – µε δεδοµένη 

την εκπαιδευτική τους  πείρα -578. Γενικά, η επιλογή του επαγγέλµατος του 

εκπαιδευτικού δεν αποφασίζεται στην τύχη, ούτε αποτελεί λύση ανάγκης, αλλά 

στηρίζεται σε σταθµισµένες και εκλογικευµένες ενέργειες µέσα από τη 

χρησιµοποίηση ρεαλιστικών, συνδυαστικών και ποιοτικών κριτηρίων579.  
   Πάντως η κοινωνική παραβίαση του «σχολικού συµβολαίου», σύµφωνα µε το 

οποίο η συµµόρφωση στους σχολικούς κανόνες εγγυάται επαγγελµατική και 

κοινωνική καταξίωση, µπορεί να επιφέρει έντονους κραδασµούς στο εσωτερικό 

των σχολείων και µπορεί να οδηγήσει µέχρι και στην οργάνωση κουλτούρας 

εναντίον του580. 
 
 

Ν % 

ΠΙΝΑΚΑΣ 115 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η υποτίµηση 

του σχολικού έργου από την κοινωνία, λόγω της αδυναµίας του να εξασφαλίσει κάποιο 

επαγγελµατικό µέλλον στους µαθητές, δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η κοινωνική υποτίµηση του 
σχολικού έργου ευνοεί την 

εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Valid 
% 

Πολύ 36 37.1 47.4 

Αρκετά 31 32.0 40.8 

Λίγο 5 5.2 6.6 

Καθόλου 4 4.1 5.3 

Σύνολο 76 78.4 100.0 

                                                           
578 Βλ. ό.π. και επίσης βλ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Πόσο ικανοποιηµένοι είναι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί από το επάγγελµά τους, 
στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 1ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 427. 
 
579 Βλ. ΧΑΛΚΙΑ Κ., & ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ Α., Λόγοι ένταξης των διαφόρων επαγγελµατιών στην αγορά εκπαιδευτικής 
εργασίας, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 
1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 414-415. 
 
580 Βλ. ΣΚΑΥ∆Η ∆., «Συµµόρφωση» και «αντίδραση» στο ελληνικό σχολείο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στο Νέα Παιδεία, 
1995, 74, σ. 36-74. 
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∆εν απάντησαν 21 21.6  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

 

 

                                                          

   Η δοµηµένη επαγγελµατική κατάρτιση θεωρείται γενικά ότι αποτελεί βασικό όρο 

αυτοπραγµάτωσης µέσα στο εργασιακό γίγνεσθαι. Ειδικά, όµως, όσον αφορά τον 

εκπαιδευτικό, ο βαθµός κατάρτισής του αναδεικνύει και το βαθµό σχέσης του µε 

τη γνώση και τις δυνατότητες επιλογών των παιδαγωγικών πρακτικών581.  

   Ωστόσο, συχνά και λόγω κάλυψης σχολικών αναγκών, υπάρχει η 

αδιαµαρτύρητη αποδοχή της διδασκαλίας γνωστικών αντικειµένων, στα οποία οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξειδικευτεί. Είναι λογικό να αναµένει κανείς ότι εφόσον 

πρόκειται για µαθήµατα, που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο, αυτή η έλλειψη 

γνωστικής κατάρτισης θα σπρώξει τους µαθητές στην αναζήτηση επικουρικής 

υποστήριξης από τους ιδιωτικούς εξωσχολικούς θεσµούς. Ευρύτερα, ένα 

επιπλέον πρόβληµα  στην επαγγελµατική κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών 

είναι το λεγόµενο «σοκ της πράξης», καθώς «η εκπαίδευση των υποψήφιων 

καθηγητών Γυµνασίου και Λυκείου δε συµβάλλει ικανοποιητικά στη 

συνειδητοποίηση του ρόλου τους στο σχολείο, δηλαδή η κατάρτισή τους δεν 

επικεντρώνεται θεωρητικά στην παιδαγωγική τους αποστολή, στον 

προβληµατισµό  τους γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία και στη 

µεθοδευµένη µύησή τους στη σχολική πράξη»582.  Αντίθετα, οι φροντιστηριακές 

συνθήκες εργασίας είναι διαφορετικές για τους εκπαιδευτικούς, καθώς απαιτείται 

απόλυτη εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείµενο και η πίεση για λογοδότηση, σε 

περίπτωση γνωστικών κενών ή αποτυχίας των µαθητών, είναι µεγάλη.   

 

 
 
 
 

 
581 Βλ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Π., Ο εκπαιδευτικός και η σχέση του µε τη γνώση, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1993, 29-30, σ. 214-221. 
 
582 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος. Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, 1984, σ. 103. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 116 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η διδασκαλία 

µαθηµάτων από καθηγητές που δεν είναι εξειδικευµένοι σε αυτά δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος 

στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η έλλειψη εξειδίκευσης των  
εκπαιδευτικών ευνοεί την 

εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 32 33.0 42.1 

Αρκετά 26 26.8 34.2 

Λίγο 15 15.5 19.7 

Καθόλου 3 3.1 3.9 

Σύνολο 76 78.4 100.0 

∆εν απάντησαν 21 21.6  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

                                                          

   Ο «αναχρονισµός» των Αναλυτικών Προγραµµάτων αναφέρεται στη 

δυσαρέσκεια που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος σε σχέση µε τα νέα 

αναλυτικά προγράµµατα, στα οποία αισθάνονται µάλλον να υπολανθάνει µια 

θεώρηση των υποκειµένων ως αντικειµένων, τα οποία ουδέποτε ρωτήθηκαν για 

τους στόχους και τη νοηµατοδήτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία 

εµπλέκονται583, ενώ το περίγραµµα των παιδαγωγικών αρχών που υφίστανται 

µέσα σε αυτό το πρόγραµµα αποδεικνύεται αρκετά ακαθόριστο και ασαφές. 

Επιπλέον, οι ενδείξεις γνωστικής υστέρησης και στασιµότητας ανάµεσα σε 

σηµαντικά ποσοστά µαθητών Λυκείου584, όπως διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος, δείχνουν πέρα από µια αποτυχία των 

προηγούµενων εκπαιδευτικών βαθµίδων  για οικοδόµηση στέρεου γνωστικού 

υποβάθρου για τις λυκειακές σπουδές και µια έλλειψη συµβατότητας και 

συντονισµού µεταξύ των απαιτήσεων των Αναλυτικών Προγραµµάτων και της 
 

583 Βλ. ΓΚΑΝΙ∆ΟΥ Α., - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Οι στόχοι του ελληνικού σχολείου και η απόδοση των µαθητών, στο Φιλόλογος, 
1990, 61, σ. 212-225. 
 
584 Βλ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ∆Η Ν., Γνωστική ανάπτυξη µαθητών Λυκείου : Θεωρητικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις, στο Παιδαγωγική 
Επιθεώρηση,1997, τ. 25, σ. 7-41. 
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γνωστικής ανάπτυξης των µαθητών. Γενικά, αυτή η εµµονή σε διδακτικές 

προσεγγίσεις «κάλυψης της ύλης» και σε αξιολογικές µεθόδους «αναµετάδοσης 

των γνώσεων» οδηγούν σε άρση της γνωστικής αυτονόµησης των µαθητών και 

της επάρκειάς τους σε νοητικά εφόδια, ενώ αυτό που διαπιστώνεται πίσω από 

όλα αυτά είναι η αναντιστοιχία ανάµεσα στο επίσηµο και στο πραγµατικό σχολικό 

πρόγραµµα, καθώς οι επίσηµες διακηρύξεις και προδιαγραφές ενός 

προγράµµατος αποδεικνύονται συχνά ψευδώνυµες σε σχέση µε τη βιωµένη 

πραγµατικότητα αποτελώντας µέρος µιας δηµαγωγικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής585. 

 

Ν % 

ΠΙΝΑΚΑΣ 117 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι τα 

αναχρονιστικά αναλυτικά προγράµµατα δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Τα αναχρονιστικά αναλυτικά 
προγράµµατα ευνοούν την 

εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Valid 
% 

Πολύ 31 32.0 45.6 

Αρκετά 28 28.9 41.2 

Λίγο 7 7.2 10.3 

Καθόλου 2 2.1 2.9 

Σύνολο 68 70.1 100.0 

∆εν απάντησαν 29 29.9  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
 
   Η ανεπάρκεια σε οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας λαµβάνεται επίσης ως 

παράγοντας, που επηρεάζει αρνητικά την οµαλή λειτουργία του σχολείου 

ευνοώντας την εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων.   

Τα οπτικο-ακουστικά µέσα και υλικά θεωρούνται χρήσιµα κυρίως στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. «Η επένδυση ενός λόγου µε εικόνες και ήχους 
                                                                                                                                                                                                                       
 
585 Βλ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Γ., Σχολικό πρόγραµµα και παραπρόγραµµα, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1983, 13, σ. 74-81. 
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αποτελεί εµπλουτισµό και προσφέρει σε διδάσκοντα και διδασκοµένους µια 

αντικειµενικότητα εύκολα αφοµοιώσιµη. Οφείλουν όµως, διδάσκων και 

διδασκόµενοι να έχουν µυηθεί... στη σηµειολογία του ήχου και της εικόνας»586.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Βέβαια, αποτελεί συχνό φαινόµενο στα σχολεία η φθορά των οπτικοακουστικών 

µέσων πληροφόρησης λόγω αχρηστίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί αρκετές φορές 

εξωτερικεύουν αισθήµατα αντιπαλότητας και περιφρόνησης απέναντί τους 

εξαιτίας της άγνοιας χρησιµοποίησής τους587, ενώ άλλες φορές «...οχυρώνονται 

συχνά πίσω από τη δικαιολογία ότι δεν κάνουν πολλά πράγµατα, γιατί δεν έχουν 

τα µέσα, εφόσον δεν έχουν τα πάντα»588.  

   Μάλιστα ερευνητικά δεδοµένα παρουσιάζουν τους νεότερους στην υπηρεσία 

εκπαιδευτικούς (1-5 έτη) να επιµένουν περισσότερο στη χρήση τους σε σχέση µε 

τους παλιούς εκπαιδευτικούς (11-35 έτη) και τους µέσης υπηρεσιακής 

αρχαιότητας (6-10 έτη)589.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
586 Βλ. Βλ. ΒΑΜΒΟΥΚΑ Μ., ΚΑΝΑΚΗ Ι., Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας και µάθησης, 
στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1997, 25, σ. 81. 
 
 
587 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Έλληνες ∆άσκαλοι : Εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1992, σ. 100. 
 
588 Βλ. ΒΑΜΒΟΥΚΑ Μ., ΚΑΝΑΚΗ Ι., Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας και µάθησης, στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1997, 25, σ. 61-86. 
 
 
589 Βλ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Μ., ΚΑΝΑΚΗΣ Ι., Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας και µάθησης, 
στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1997, 25, σ. 61-86. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 118 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η ανεπάρκεια 

σε οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η ανεπάρκεια σε οπτικοακουστικά µέσα 
διδασκαλίας ευνοεί την εξάπλωση των 
φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 26 26.8 37.7 

Αρκετά 25 25.8 36.2 

Λίγο 13 13.4 18.8 

Καθόλου 5 5.2 7.2 

Σύνολο 69 71.1 100.0 

∆εν απάντησαν 28 28.9  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
 
   Η ανεπαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας επιπλέον παράγοντας 

που ευνοεί «αρκετά» την άνθιση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων, σύµφωνα µε τους καθηγητές του δείγµατος. Παρά το γεγονός ότι 

επιµόρφωση εφαρµόζεται σε διάφορα στάδια της θητείας των εκπαιδευτικών και 

όχι µόνο στην αρχή, ωστόσο συχνά βιώνουν ότι υπάρχει διάσταση εφαρµογής 

ανάµεσα στα πραγµατικά προβλήµατα της εκπαιδευτικής καθηµερινότητας που 

αντιµετωπίζουν και της εκπαιδευτικής θεωρίας των σεµιναριακών διαλέξεων των 

οποίων καθίστανται κοινωνοί. 

   «Το ζητούµενο πίσω απ’ όλα αυτά είναι να πάψουν οι εκπαιδευτικοί να είναι 

µόνοι τους σε µια νησίδα θεωριών, νοµοθετηµάτων, αναδιαρθρώσεων και 

συσσωρευµένων προβληµάτων, µόνοι τους αντιµέτωποι µε  την αναγκαία πράξη 

που δεν είναι δυνατή και της οποίας την ολοκλήρωση, µε τα εφόδια που 

διαθέτουν αδυνατούν να υποσχεθούν. Θα πρέπει, πάντως, να επαναλάβουµε ότι 

η ενεργός εµπλοκή των εκπαιδευτικών σε ειδικά προγράµµατα κατάρτισης και 

ευαισθητοποίησης, προγράµµατα σχεδιασµένα µε τόλµη και σοβαρότητα, µπορεί 
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να προκαλέσει κατά ένα συστηµατικό τρόπο και την αλλαγή των 

αναπαραστάσεων και στάσεών τους, οι οποίες είναι ουσιαστικά εξελίξιµες και 

σύστοιχες των ευρύτερων, υποβοηθητικών ή απαγορευτικών περιστάσεων590».  
   Προτείνεται, λοιπόν, η εµπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη δηµιουργία 

προγραµµάτων πειραµατικής υφής µε εγγυητές της εξέλιξης τους επίσηµους 

εκπαιδευτικούς - ερευνητικούς φορείς, όπως είναι το πανεπιστήµιο, που να 

µπορούν να διατυπώσουν αρχές και να διευθύνουν ερευνητικές εργασίες µε 

στοχοθετηµένο και χρονοθετηµένο πλαίσιο εργασίας. 

 

Ν % 

ΠΙΝΑΚΑΣ 119 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η ανεπαρκής 

επιµόρφωση δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η ανεπαρκής επιµόρφωση 
ευνοεί την εξάπλωση των 
φροντιστηριακών ή/και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Valid 
% 

Πολύ 23 23.7 33.3 

Αρκετά 37 38.1 53.6 

Λίγο 6 6.2 8.7 

Καθόλου 3 3.1 4.3 

Σύνολο 69 71.1 100.0 

∆εν απάντησαν 28 28.9  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
   Η απροθυµία ορισµένων εκπαιδευτικών ν’ αναπτύξουν το διδακτικό τους έργο 

είναι ένας ακόµα παράγοντας «ήπιων ποσοστών», που αναφέρεται από τους 

καθηγητές του δείγµατος, ως επιβαρυντικός στη διεύρυνση των παρασχολικών 

υπηρεσιών. Η χρησιµοποίηση ατοµοκεντρικών ή/και κερδοσκοπικών 

µεθοδεύσεων και η ύπαρξη ιδιοτελών προθέσεων για την κωλυσιεργία της 

διδασκαλίας δεν αποτελούν εύκολα µια εµπειρικά ελέγξιµη πραγµατικότητα, 

καθώς και τα ποσοστά µέσα από τα οποία δηλώνονται τέτοιες καταγγελίες είναι, 
                                                           

590 ΚΑΪΛΑ Μ. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 

147. 
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κάποιες φορές, επίπλαστα λόγω συναδελφικότητας. Πάντως, αρκετές φορές, η 

συχνή γεωγραφική κινητικότητα των εκπαιδευτικών, ειδικότερα των νέων, και η 

επίγνωση της κατάστασης αυτής από µέρους τους συντελεί στην εξασθένιση του 

ενδιαφέροντός τους, εφόσον δε διαβλέπουν τις επαγγελµατικές τους προοπτικές 

στη δυναµική του συγκεκριµένου σχολείου. 

Valid 
% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 120 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η απροθυµία 

µερικών συναδέλφων ν’ αναπτύξουν το διδακτικό τους έργο δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην 

εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η απροθυµία µερικών 

εκπαιδευτικών ευνοεί την 
εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Πολύ 21 21.6 31.3 

Αρκετά 26 26.8 38.8 

Λίγο 16 16.5 23.9 

Καθόλου 4 4.1 6.0 

Σύνολο 67 69.1 100.0 

∆εν απάντησαν 30 30.9  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

                                                                                                                                                                                                                      

   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η περιορισµένη παιδαγωγική 

ελευθερία αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα της φροντιστηριακής επέκτασης, 

καθώς συχνά αισθάνονται ότι το εκπαιδευτικό τους έργο αποτελεί µέρος µιας 

διελκυστίνδας µεταξύ της προσωπικής τους βούλησης και των υπουργικών 

υποδείξεων. Αυτή η δέσµευση της ελευθερίας για παιδαγωγική δράση και 

πρωτοβουλία παρακάµπτεται ως ένα βαθµό από τα φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα, των οποίων η παραεκπαιδευτική διάσταση, αν και θεσµικά 

προστατευµένη, δικαιολογεί την ελαστικότητα στον τρόπο διεξαγωγής του 

µαθήµατος και προγραµµατισµού της διδακτέας ύλης. Αντίθετα, «η ιεραρχική 

διοίκηση και ο γραφειοκρατικός έλεγχος του εκπαιδευτικού συστήµατος 

υπονοµεύουν την υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού, στεγανοποιούν την 
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εκπαιδευτική διαδικασία και αντίκεινται στο βασικό αξίωµα της αυτονοµίας του 

ατόµου ως κύριου στόχου της αγωγής»591, ενώ η συνειδητοποίηση του χρέους 

του εκπαιδευτικού απέναντι στον µαθητή πυροδοτεί αντιστάσεις στην 

προσπάθεια χειραγώγησής του από την επίσηµη ιδεολογία. Επίσης, και σε άλλες 

ερευνητικές προσπάθειες επισηµαίνεται ως σηµαντικότερη η ανάγκη των 

εκπαιδευτικών για αυτονοµία, δηλαδή η ανάγκη για άσκηση ελέγχου στις 

συνθήκες δουλειάς τους, για επιρροή στην οργάνωση και συµµετοχή στη λήψη 

αποφάσεων για τη χρησιµοποίηση των πηγών και των µέσων οργάνωσης, που 

τους αφορούν592. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 121 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η 

περιορισµένη παιδαγωγική ελευθερία δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η περιορισµένη παιδαγωγική 
ελευθερία ευνοεί την εξάπλωση 
των φροντιστηριακών ή/και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 14 14.4 23.7 

Αρκετά 23 23.7 39.0 

Λίγο 17 17.5 28.8 

Καθόλου 5 5.2 8.5 

Σύνολο 59 60.8 100.0 

∆εν απάντησαν 38 39.2  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
   Η συστέγαση µε ένα ή περισσότερα σχολεία και η εναλλαγή ωραρίου 

αποτελούν ένα ζεύγος παραµέτρων που αλληλοκαθορίζονται και 

συνδιαµορφώνονται λόγω του αυξηµένου στεγαστικού προβλήµατος που 

συναντάται στα µεγάλα αστικά κέντρα και σηµειώνονται από τους εκπαιδευτικούς 

                                                           
591 Βλ. ΞΩΧΕΛΛΗ Π., Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος. Μια έρευνα για την αυτοαντίληψη και τις στάσεις των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, 1984, σ. 107. 
 
592 Βλ. ΖΑΒΛΑΝΟΥ Μ., Ελλείψεις στον τοµέα των ανθρωπίνων αναγκών των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, στο 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1985, 3, σ. 47-56. 
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του δείγµατος ως έσχατες στην εξάπλωση της φροντιστηριακής αγοράς, καθώς 

ήδη λαµβάνονται µέτρα για τον περιορισµό της «διπλοβάρδιας». Η λειτουργία 

των σχολείων µε κυλιόµενο ωράριο έχει κριθεί προβληµατική καθώς 

παρουσιάζεται µειωµένη η διανοητική δραστηριοποίηση τόσοτων µαθητών όσο 

και των εκπαιδευτικών593. Πάντως, «το πρόβληµα παρουσιάζει βέβαια 

µεγαλύτερη οξύτητα για τους µαθητές, οι οποίοι εκτός από το υποχρεωτικό 

επισκέπτονται και µια σειρά «παράλληλων σχολείων», τα οποία προκειµένου να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της πελατείας τους, φροντίζουν να συγκροτούν 

τµήµατα τέτοια που να καλύπτουν όλες τις εκδοχές»594. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 122 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η συστέγαση 

µε άλλο σχολείο δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

 
Η συστέγαση µε άλλο σχολείο  
ευνοεί την εξάπλωση των 
φροντιστηριακών ή / και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 6 6.2 10.0 

Αρκετά 22 22.7 36.7 

Λίγο 14 14.4 23.3 

Καθόλου 18 18.6 30.0 

Σύνολο 60 61.9 100.0 

∆εν απάντησαν 37 38.1  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
 
 
 
 
 

                                                           
593 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., ΛΕΟΝΤΑΡΗ Α., ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ Ε., Στάσεις των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων απέναντι στη 
λειτουργία των σχολείων µε κυλιόµενο ωράριο, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1996, 90-91, σ. 68-76. 
 
594 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Έλληνες ∆άσκαλοι : Εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1992, σ. 77. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 123 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η εναλλαγή 

ωραρίου δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. 

 
Η εναλλαγή του ωραρίου  ευνοεί 

την εξάπλωση των 
φροντιστηριακών ή / και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 12 12.4 22.2 

Αρκετά 20 20.6 37.0 

Λίγο 5 5.2 9.3 

Καθόλου 17 17.5 31.5 

Σύνολο 54 55.7 100.0 

∆εν απάντησαν 43 44.3  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 

                                                          

   Σε αρκετά µικρό ποσοστό, σε σχέση µε τις άλλες παραµέτρους, και 

πλειοψηφικά στην κατηγορία «λίγο» οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι οι παλαιότεροι 

συνάδελφοι προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους στους νεότερους και 

αυτό µπορεί να λειτουργήσει ως µια µικρή εστία προβληµάτων για την εξάπλωση 

των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων. Η παράµετρος αυτή ως 

παρεµποδιστική σχετίζεται και µε την περιορισµένη παιδαγωγική ελευθερία, αλλά 

και την ανεπαρκή επιµόρφωση, που περιγράφτηκαν παραπάνω. Οι παλαιοί 

εκπαιδευτικοί, λόγω της πείρας που διαθέτουν, θεωρούν τους εαυτούς τους 

περισσότερο αρµόδιους ν’ αναλάβουν, κατά κάποιο τρόπο, τη µύηση των 

νεότερων στη σχολική πράξη αµφισβητώντας, πολλές φορές, τη σύγχρονη 

επιστηµονική γνώση που οι τελευταίοι εισηγούνται595. Οι νέοι όροι πρόσληψης 

και διορισµού των εκπαιδευτικών µέσα από ένα «σύνθετο σύστηµα»596 

εξεταστικών δοκιµασιών και άλλων συνεκτιµώµενων κριτηρίων για τη διακρίβωση 
 

595 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι.Ε., Έλληνες ∆άσκαλοι : Εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1992, σ. 109. 
 
596 Βλ. ΠΑΠΑ Γ., Τα σχέδια για ανώτερες σπουδές των τελειόφοιτων Γενικών Λυκείων. Μια εµπειρική κοινωνικοοικονοµική 
ανάλυση βασισµένη σε στοιχεία της περιοχής Αθηνών, στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο 
Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989. 
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ειδικών και γενικών γνώσεων, αναµένεται να επιφέρει πόλωση στις σχέσεις 

µεταξύ των διαφορετικών γενεών, ειδικά σε απόπειρες επιβολής κατεστηµένων 

ιδεών των πρεσβύτερων στους νεοδιόριστους, που αυτοπροβάλλονται ως 

γνώστες των εκπαιδευτικών πραγµάτων επικαλούµενοι τα αξιοκρατικά κριτήρια 

πλήρωσης της θέσης τους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 124 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η 

προσπάθεια των παλαιότερων συναδέλφων να επιβάλουν τις απόψεις τους στους νέους 

δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος στην εξάπλωση των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. 

 
Η προσπάθεια των παλαιότερων 
εκπαιδευτικών να επιβάλουν τις 

απόψεις τους στους νέους ευνοεί την 
εξάπλωση των φροντιστηριακών 
ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων; 

Ν % 

Valid 
% 

Πολύ 3 3.1 5.3 

Αρκετά 11 11.3 19.3 

Λίγο 22 22.7 38.6 

Καθόλου 21 21.6 36.8 

Σύνολο 57 58.8 100.0 

∆εν απάντησαν 40 41.2  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 125 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος πιστεύουν ότι είναι 

ουσιαστικό το έργο που προσφέρουν οι συνάδελφοι τους που ασχολούνται µε την ιδιωτική αγορά 

των µαθηµάτων. 

 
Πιστεύετε ότι είναι ουσιαστικό το έργο 
που προσφέρουν οι συνάδελφοι σας 

που ασχολούνται µε την ιδιωτική αγορά 
των µαθηµάτων ; 

Ν % 

Συµφωνώ  απόλυτα 7 7.2 

Συµφωνώ αρκετά 54 55.7 
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∆ιαφωνώ αρκετά 19 19.6 

∆ιαφωνώ απόλυτα 9 9.3 

∆εν απάντησαν 8 8.2 

Σύνολο 97 100.0 

 

 

 

   Οι καθηγητές της φροντιστηριακής – παρασχολικής αγοράς, λόγω συγκυριών 

που δεν τους επέτρεψαν την επαγγελµατική εξασφάλιση του ∆ηµοσίου, είναι 

αυτοί που ελέγχουν και κυριαρχούν στα πεδία της ιδιωτικής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, καθώς η ανεργία που υφίστανται νοµιµοποιεί, ως ένα βαθµό, την 

ενασχόλησή τους µε αυτήν. 

 

9.6 Συγκριτική αποτίµηση σχολικού και φροντιστηριακού θεσµού σύµφωνα 
µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος 

 
   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η υπεροχή του σχολείου έναντι των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων έγκειται κυρίως στην 

αντικειµενικότερη αξιολόγηση, στην περισσότερη και καλύτερη γνώση και στην 

ψυχοσυναισθηµατική στήριξη που παρέχει στους µαθητές του. 

Όσον αφορά την αντικειµενικότητα της αξιολόγησης, είναι αναµενόµενο να έχει τα 

πρωτεία το σχολείο, εφόσον θεωρείται πρωταρχικός θεσµός στην εισαγωγή και  

εφαρµογή τυπικών και επίσηµων αξιολογικών κριτηρίων σχετικά όχι µόνο µε την 

επίδοση, αλλά και µε τη διαγωγή των µαθητών του. Αντίθετα µε τα σχολικά, στα 

φροντιστηριακά διδακτήρια ο στόχος δεν είναι κυρίως η διάγνωση των νοητικών 

και αντιληπτικών ικανοτήτων των µαθητών και η κατάταξή τους σε ορισµένες 

βαθµολογικές ιεραρχήσεις, όσο η παροχή εκπαιδευτικών στρατηγικών για την 

επιτυχή ανταπόκριση στις ενδο - εξωσχολικές εξεταστικές δοκιµασίες και η 

γενικότερη βελτίωση της επίδοσής τους. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος 

φαίνεται να θεωρούν ότι η ιδιωτικοποίηση των εξωσχολικών µαθηµάτων 

λειτουργεί στερητικά στη διακρίβωση της αντικειµενικότητας, καθότι συχνά οι 

εκπαιδευτικοί των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων παρουσιάζονται 

χαριστικοί στην αξιολόγηση της επιδόσεως των µαθητών τους χάριν εµπορικών 

σκοπιµοτήτων.      



 272

 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 126 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο προσφέρει αντικειµενικότερη αξιολόγηση. 

 
Προσφέρει αντικειµενικότερη 

αξιολόγηση : 
Ν % 

Το σχολείο 71 73.2 

Το φροντιστήριο 7 7.2 

∆εν απάντησαν 19 19.6 

Σύνολο 97 100.0 

 

                                                          

   Με βάση τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα επισηµαίνεται ότι οι καθηγητές ως 

υλοποιητές των σχολικών προγραµµάτων αυτοαποκαλούνται ως οι κυριότεροι 

εκπρόσωποι στην παροχή περισσότερης και καλύτερης γνώσης στους µαθητές 

τους, εφόσον «αισθάνονται ότι ο ρόλος τους συναρτάται µε την τήρηση των όρων 

ενός θεσµοποιηµένου παιχνιδιού, το οποίο νοµιµοποιείται εξαιτίας και εν ονόµατι 

της γνώσης της δικής τους και της γνώσης ως αδιαµφισβήτητου αγαθού... Οι 

συγκεκριµένοι κανόνες επιφυλάσουν στον καθηγητή την εξουσία του ως κατόχου 

της γνώσης του και ως διαµεσολαβητή και κάθε επιχείρηση διατάραξης της 

ισορροπίας του τελετουργικού σε σχέση µε τον εξουσιαστικό του ρόλο συνιστούν 

αµφισβήτηση του αγαθού της γνώσης και διακινδύνευση του συστήµατος αξιών 

εν ονόµατι του οποίου λειτουργεί το σχολείο»597. 

   Έτσι, το σχολείο θεωρείται η κυψέλη µετάδοσης των βασικών γνώσεων, των 

οποίων η εντατική συστηµατοποίηση και οργάνωση γίνεται στο φροντιστήριο, το 

οποίο φαίνεται να λειτουργεί ως συµπληρωµατικό εργαλείο µάθησης της 

σχολικής ύλης. Από την άλλη, όµως, το σχολείο ενοχοποιείται ότι µετέτρεψε τη 

γνώση σε αντικείµενο, που παρέχεται σαν κάτι δεδοµένο, υπέρκοσµο και 
 

597 Βλ. ΣΚΑΥ∆Η ∆., «Συµµόρφωση» και «αντίδραση» στο ελληνικό σχολείο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στο Νέα Παιδεία, 
1995, 74, σ. 36-74. 
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αδιαπραγµάτευτο, ενώ απουσίασε η διαδικασία, η οικοδόµηση, η γνώση-προϊόν, 

η οποία οδηγεί σε αναζήτηση απαντήσεων πάνω σε ερωτήµατα που τα ίδια τα 

άτοµα θέτουν και δίνει νόηµα ύπαρξης στα δρώντα πρόσωπα598. Έτσι 

«επιχειρείται εµφύτευση γνώσεων κοινών για όλους χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 

η ατοµικότητα»599. 

    Όσον αφορά την παράµετρο αυτή, παρουσιάζεται µια διάσταση απόψεων 

µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, καθώς οι τελευταίοι διατείνονται ότι η 

περισσότερη και καλύτερη γνώση είναι το δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα των 

φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων έναντι του σχολείου (βλ.....σ. 136;). 

Εξάλλου στη γνώση βασίζεται η αναγκαιότητα της προσθετικής παρέµβασης 

αυτών των εξωσχολικών µαθηµάτων, στα οποία συχνά η γνωστική ύλη 

ολοκληρώνεται πρωιµότερα του σχολείου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 127 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο προσφέρει περισσότερη και καλύτερη γνώση. 

 
Προσφέρει περισσότερη και 

καλυτερη γνώση : 
Ν % 

Το σχολείο 57 58.8 

Το φροντιστήριο 20 20.6 

∆εν απάντησαν 20 20.6 

Σύνολο 97 100.0 

 

                                                                                                                                                                                                                      

   Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι µαρτυρίες των µαθητών που προηγήθηκαν, όπως και 

άλλα παραγόµενα ερευνητικά πονήµατα κλυδωνίζουν τον ισχυρισµό του 

δηµόσιου διδακτικού προσωπικού της έρευνας για την άντληση περισσότερης 

ψυχοσυναισθηµατικής στήριξης των µαθητών από το σχολείο παρά από το 

φροντιστήριο. Ερευνητικά ευρήµατα επισηµαίνουν ότι οι φοιτητές  

εγκαταλείποντας τη  σχολική πραγµατικότητα είναι «επιφορτισµένοι» 

περισσότερο µε συναισθήµατα δυσαρέσκειας και απογοήτευσης  από τη 
 

 
598 Βλ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Π., Ο εκπαιδευτικός και η σχέση του µε τη γνώση, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1993, 29-30, σ. 214-221. 
 
599 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Κριτική της αποστήθισης ως µαθησιακής µεθόδου και κριτηρίου για την αξιολόγηση της µαθητικής επίδοσης, 
στο Σύγχρονη Εκπαίδευση,1994, 77, σ. 21-28.  
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συµπεριφορά του εκπαιδευτικού600, o oποίος δρα περισσότερο ως δηµόσιος 

υπάλληλος, δηλαδή ως γραφειοκράτης, παρά ως παιδαγωγός601. Μάλιστα στην 

ίδια έρευνα επισηµαίνεται ότι «οι καθηγητές Λυκείου είναι εκείνοι που 

εκδηλώνουν περισσότερο αρνητική στάση απέναντι στους µαθητές τους602». 

  Άλλωστε, οι εκτιµήσεις των καθηγητών ότι τα φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 

µαθήµατα υπερτερούν από το σχολείο σε σχέση µε το περιβάλλον, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και το παιδαγωγικό κλίµα δε συνάδουν µε την παρούσα 

καταγραφή για παροχή περισσότερης ψυχοσυναισθηµατικής στήριξης των 

µαθητών από την επίσηµη εκπαίδευση. Η αλήθεια αυτής της άποψης, έτσι όπως 

την εννοούν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, µπορεί να βρίσκεται στις 

µακροχρόνιες σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, 

ιδιαίτερα των αστικών σχολείων, και στην απουσία ιδιοτελών σκοπιµοτήτων, 

χαρακτηριστικό που προσδίδει στη σχέση περισσότερο συναισθηµατική 

αυθεντικότητα και ειλικρίνεια.    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 128 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο παρέχει περισσότερη συναισθηµατική και ψυχολογική  στήριξη. 

 
Παρέχει περισσότερη 

συναισθηµατική και ψυχολογική 
στήριξη : 

Ν % 

Το σχολείο 39 40.2 

Το φροντιστήριο 34 35.1 

∆εν απάντησαν 24 24.7 

Σύνολο 97 100.0 

 

                                                                                                                                                                                                                      

   Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αναγνωρίζουν ότι το περιβάλλον των 

φροντιστηριακών µονάδων είναι περισσότερο άνετο και ευχάριστο από αυτό των 

σχολικών. Έτσι, παρά το γεγονός ότι έρευνες που αφορούν την περιβαλλοντική 

ψυχοκοινωνιολογία αποδυναµώνουν τη σχέση υλικών χαρακτηριστικών ενός 
 

 
600 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Σκιαγράφηση των Κοινωνικοποιητικών 
Μηνυµάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1997, σ. 194. 
 
601 Βλ. ό.π., σ. 205. 
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κτηρίου και συµπεριφοράς, καθώς «ο χρήστης δεν αντιδρά παθητικά στα 

περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, αλλά συνεργάζεται µαζί τους κατά τρόπους 

σύνθετους ανάλογα µε τις εµπειρίες του, τη λειτουργία που συντελείται στο 

συγκεκριµένο χώρο, τα κίνητρά του, τις προσδοκίες του και πολλούς άλλους 

παράγοντες»603, είναι χαρακτηριστικό ότι γενικά στην Ελλάδα δεν προωθούνται 

αλλαγές στην αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων, καθώς εξακολουθούν να 

χτίζονται µε ενιαία σχέδια του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων και µε 

κατασκευαστικές αδυναµίες, που βασίζονται στην προχειρότητα και στην 

εξασφάλιση του εύκολου κέρδους604. Αντίθετα, τα φροντιστήρια ακολουθώντας 

τις αλλαγές των Αναλυτικών Προγραµµάτων, τη διάδοση των αρχών της ανοιχτής 

εκπαίδευσης, την έµφαση στην ανοιχτή διδασκαλία δίνουν βαρύτητα στο θέµα 

του περιβάλλοντος της µάθησης, καθώς διαπιστώνεται ότι η καταλληλότερη 

υλικοτεχνική υποδοµή εξασφαλίζει καλύτερες προϋποθέσεις στην εκπαιδευτική 

διαδικασία605. Επιπλέον, ο σχετικά περιορισµένος φροντιστηριακός χώρος, σε 

σχέση µε τον σχολικό, υποστηρίζεται ότι έχει καλύτερα αποτελέσµατα και στην 

κοινωνικοποίηση των µαθητών, αφού έχουν εποπτεία των όσων συµβαίνουν 

στον κοινωνικό περίγυρο του µαθησιακού περιβάλλοντός τους606. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 129 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο προσφέρει πιο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον. 

 
Προσφέρει πιο άνετο και 
ευχάριστο περιβάλλον : 

Ν % 

Το σχολείο 28 28.9 

Το φροντιστήριο 59 60.8 

∆εν απάντησαν 10 10.3 

Σύνολο 97 100.0 

 

                                                                                                                                                                                                                       
602 Βλ. ό.π., σ. 203. 
603 Βλ. ΣΑΡΑΦΑΝΑ – ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ Γ., Η αρχιτεκτονική σαν παράγοντας επέµβασης στην εκπαιδευτική λειτουργία, στο Σύγχρονα 
Θέµατα, 1985, 25, σ. 73-75. 
 
604 Βλ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Σ., Οργάνωση του φυσικού χώρου του σχολείου και συµπεριφορά των µαθητών, στο Νέα Παιδεία, 74, 1995, 
σ. 135-146. 
 
605 Βλ. ό.π. 
606 Βλ. ό.π. 
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   Προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση η παραδοχή των εκπαιδευτικών του δείγµατος για 

τους καλύτερους και νεότερους καθηγητές που διαθέτει το φροντιστήριο σε 

σχέση µε το σχολείο. Πέρα από το γεγονός ότι ο ισχυρισµός αυτός, εκ πρώτης 

όψεως, µοιάζει επιδεικτικά ή υποκριτικά αυτοκριτικός, ωστόσο έχει µια 

δικαιολογητική βάση σχετικά µε το νεαρό της ηλικίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί που 

παραδίδουν ιδιωτικά µαθήµατα είναι κυρίως νέοι, που δεν έχουν προλάβει να 

διοριστούν, ενώ έρευνες αποδεικνύουν ότι τα θετικά σχόλια των µαθητών 

επικεντρώνονται κυρίως στους νεότερους καθηγητές607, οι περισσότεροι από 

τους οποίους δηλώνουν µε τη σειρά τους ότι βρίσκονται κοντά στους µαθητές 

τους µέσα και έξω από το σχολείο, σε αντίθεση µε τους εκπαιδευτικούς µεγάλης 

ηλικίας που τους κρατούν σε απόσταση608. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι για να 

είναι βιώσιµη η θητεία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών µέσα στις ανταγωνιστικές 

συνθήκες της ελεύθερης αγοράς των παρασχολικών µαθηµάτων οφείλουν να 

είναι αποτελεσµατικοί και καλύτεροι από τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς, 

προκειµένου ο µαθητής – πελάτης να αισθάνεται την πλεονεκτικά 

διαφοροποιηµένη συµβολή τους. Εξάλλου, η φήµη ενός φροντιστηρίου βασίζεται 

κυρίως στο ικανό στελεχιακό δυναµικό του και γι’ αυτό εφαρµόζονται αυστηρά 

κριτήρια επιλογής, γεγονός που ευνοείται από την υπερπροσφορά 

διπλωµατούχων καθηγητών, ενώ στο σχολείο  ο τρόπος διορισµού µέχρι 

πρόσφατα δε βασιζόταν σε αξιοκρατικούς δείκτες, αλλά στη χρονική 

προτεραιότητα κτήσης του πτυχίου.  

Προσφέρει καλύτερους και 
νεότερους καθηγητές : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 130 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο παρέχει καλύτερους και νεώτερους καθηγητές. 

 

Ν % 

Το σχολείο 19 19.6 

Το φροντιστήριο 51 52.6 

                                                           
607 Βλ. ΜΠΟΜΠΑ Λ., Η φωνή των ίδιων των µαθητών : αυτά πιστεύω για τον εκπαιδευτικό, στο Νέα Παιδεία, 1995, 75, σ.148-169. 
 
608 Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η Η., ΓΙΟΚΡΟΥΣΗ – ΚΟΛΣ ∆., Το σχολικό κλίµα : Θέσεις και κρίσεις των 
καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 1993, 10, σ. 139-155. 
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∆εν απάντησαν 27 27.8 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Όπως έχει επισηµανθεί ήδη στην ανάλυση του ερωτηµατολογίου των µαθητών, 

οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ εκπαιδευτικών των φροντιστηριακών ή/και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων και µαθητών είναι πιο φιλικές και δηµοκρατικές από ό,τι 

των εκπαιδευτικών του σχολείου, γεγονός που το παραδέχονται και οι τελευταίοι. 

Αυτή η παραδοχή πρέπει να έχει ως ένα βαθµό βιωµατική αξία και να στηρίζεται 

στην προηγούµενη εµπειρία των νυν διορισµένων καθηγητών στο 

φροντιστηριακό δίκτυο των µαθηµάτων, ενώ από την άλλη είναι ορθολογικό να 

υποστηρίξει κανείς ότι το ζεστό και δηµοκρατικό κλίµα µέσα στις φροντιστηριακές 

τάξεις πηγάζει και από την αδέσµευτη και την κατά προαίρεση παρακολούθησή 

τους και την απουσία αξιολογικής διαβάθµισης. 

           

% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 131 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο παρέχει πιο φιλικές και δηµοκρατικές σχέσεις µε τους διδάσκοντες. 

 
Παρέχει πιο φιλικές και 

δηµοκρατικές σχέσεις µε τους 
διδάσκοντες : 

Ν 

Το σχολείο 30 30.9 

Το φροντιστήριο 44 45.4 

∆εν απάντησαν 23 23.7 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Παρουσιάζει ενδιαφέρον, επίσης, η εκτίµηση των δηµόσιων εκπαιδευτικών για 

την εφαρµογή αποτελεσµατικότερης µεθόδου διδασκαλίας από τους 

συναφέλφους τους, που εργάζονται στην παρασχολική – φροντιστηριακή αγορά. 

Έτσι, ενώ έχει ειπωθεί ότι το φροντιστήριο δε λειτουργεί ως χώρος εκπαιδευτικών 

πειραµατισµών, αλλά ως συµπληρωµατικός, σε σχέση µε το σχολείο, θεσµός 

µάθησης, αναγκάζοντας τον ωροµίσθιο φροντιστή να παραµένει πιστός στη 

διδασκόµενη στο σχολείο ύλη και µετατρέποντάς τον έτσι σε ακούσιο εκτελεστή 
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των σχολικών επιταγών609, ωστόσο οι περιορισµοί αυτοί δεν τον εµποδίζουν να 

επινοεί νέους τρόπους για να παρακάµπτει τον έλεγχο που περιέχεται στο 

διδακτικό υλικό ή να µετασχηµατίζει τη λογική του. Ο ανταγωνισµός, όχι µόνο µε 

το σχολείο αλλά κυρίως µε τους άλλους οµοειδείς οργανισµούς, είναι αυτός που 

αναγκάζει τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό να αναζητά διαρκώς εστίες πληροφοριών και 

συνταγών δράσης στην κατάστρωση εκπαιδευτικών στρατηγικών και 

διδασκαλίας. Έτσι, ακολουθεί ένα ενεργητικό τρόπο παρέµβασης στο διδακτικό 

έργο, καθώς χειρίζεται τους γνωστικούς και αξιολογικούς του κώδικες 

διαφοροποιηµένα, όταν οδηγεί διαφορετικά παιδιά στην κατάκτηση της γνώσης, 

και αναγνωρίζοντας την προσωπική πορεία των µαθητών του οργανώνει ένα 

δίκτυο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο610.  

   Αντίθετα, ο δηµόσιος εκπαιδευτικός λόγω των ενδοσχολικών και εξωσχολικών 

δυσκολιών που αντιµετωπίζει, έτσι όπως περιγράφτηκαν παραπάνω, και κυρίως 

στη διαχείριση του χρόνου και της ύλης, παρεµποδίζεται στην άσκηση 

µετασχηµατιστικών µεθοδεύσεων µέσα από τον προγραµµατισµό της 

διδασκαλίας και την επιλογή των µέσων για τη διεξαγωγή της. Το αποτέλεσµα 

είναι ότι µέσα από την οργάνωση των διδακτικών και µαθησιακών διαδικασιών ο 

εκπαιδευτικός δεν καθιστά τον µαθητή συµµέτοχο και συνυπεύθυνο των 

σχολικών δραστηριοτήτων ούτε του  παρέχει δυνατότητες  αυτενέργειας611, αφού 

«η διδακτική ευθύνη ... σε συνδυασµό µε την επιστηµολογική ευθύνη οδηγεί τους 

καθηγητές να αντιλαµβάνονται για µάθηµα και άρα για διδακτική διαδικασία µόνο 

αυτή κατά την οποία οι ίδιοι παρουσιάζουν ένα θέµα και τα παιδιά 

παρακολουθούν»612. 

   Επιπλέον, καθηγητές, θετικών κυρίως ειδικοτήτων, µε περιορισµένη ειδική 

µόρφωση σε θέµατα ∆ιδακτικής και Παιδαγωγικών υιοθετούν συµπεριφορές 

«διδακτικής µνήµης»613 που έχουν οικοδοµηθεί από την εποχή που οι ίδιοι ήταν 

µαθητές ή φοιτητές ή από την πολύχρονη δοκιµασία τους στη σχολικη τάξη. 

                                                           
609 Βλ. ΚΑΛΟΥ∆Η Σ., Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού σήµερα, στο Τα Εκπαιδευτικά, 1993, 29-30, σ. 9-16. 
 
610 Βλ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Έκφραση, 1993, σ. 151-152. 
611 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Σκιαγράφηση των Κοινωνικοποιητικών 
Μηνυµάτων του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 1997, σ. 177. 
 
612 Βλ. ΤΖΕΚΑΚΗ Μ., ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών : Το όνοµα του Ρόδου, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗΣ Μ., (επιµ.), 
Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο,Ρόδος, εκδ. Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 49-50. 
 
613 Βλ. ό.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 132 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το 

φροντιστήριο ή το  σχολείο προσφέρει αποτελεσµατικότερη µέθοδο διδασκαλίας. 

 
Προσφέρει αποτελεσµατικότερη 

µέθοδο διδασκαλίας : 
Ν % 

Το σχολείο 35 36.1 

Το φροντιστήριο 39 40.2 

∆εν απάντησαν 23 23.7 

Σύνολο 97 100.0 

 
 
  
 
9.7 Λόγοι ενασχόλησης των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε το ιδιωτικό δίκτυο 

των µαθηµάτων 
 

    Με βάση τη συνεκτίµηση των απαντήσεων της πλειοψηφίας, είναι 

αξιοπρόσεκτο ότι υπάρχει απροσχηµάτιστη παραδοχή, από ένα σηµαντικό 

ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγµατος, ότι η παράδοση ιδιαίτερων 

µαθηµάτων από δηµόσιους εκπαιδευτικούς είναι αληθής, επιβεβαιώνοντας έτσι, 

εκ των έσω, τις µέχρι τώρα «ανυπόστατες εντυπώσεις» του κοινωνικού 

περίγυρου για τις δραστηριότητες αυτές. Αυτή η αξιοσέβαστη ανοιχτή οµολογία 

των εκπαιδευτικών του δείγµατος αποδεικνύει, αν µη τι άλλο, µια έντιµη και 

καλοπροαίρετη διάθεση αποφυγής εκπαιδευτικού στρουθοκαµηλισµού και έναν 

προβληµατισµό για επανατοποθέτηση του φαινοµένου σε νέες βάσεις µέσα από 

τις προσωπικές, βιωµατικές τους καταθέσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 133 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος έχουν διαπιστώσει από την 

εµπειρία τους ότι κάποιοι συνάδελφοι τους παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι. 

 
Έχετε διαπιστώσει ότι ορισµένοι 

εκπαιδευτικοί παραδίδουν 
ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι ; 

Ν % 

Ναι, είναι πολλοί 31 32.0 

Ναι, είναι αρκετοί 40 41.2 

Ναι, είναι λίγοι 22 22.7 

Όχι, δεν είναι κανένας 3 3.1 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Σε αρµονία µε τη δικαιολογητική βάση που τέθηκε στην αρχή για το βασικότερο 

λόγο ενασχόλησης των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε τα φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα βρίσκεται, επίσης, αυτή η οµολογία για τη µειονεκτική 

οικονοµική θέση τους, η οποία αποτελεί έναν ακόµα ενδεικτικό παράγοντα 

υποχρηµατοδότησης της δηµόσιας εκπαίδευσης. 

   Η εκτίµηση αυτή περιέχει σίγουρα έναν πυρήνα αλήθειας, καθώς «...το επίπεδο 

ζωής του εκπαιδευτικού ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως τουλάχιστον 

εκφράζεται από τα επίσηµα εισοδήµατά του, µειώνεται όχι µόνο απόλυτα, αλλά 

και ως προς το µέσο επίπεδο ζωής στη χώρα, όπως αυτό εκφράζεται από το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ, το οποίο αντιθέτως βαίνει βελτιούµενο»614.  Ακόµα, από άλλη 

έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που αναγκάζονται να 

στραφούν σε δεύτερη δουλειά ποικίλλει ανάλογα µε την ειδικότητά τους. Έτσι, 

στην αναγκαστική αναζήτηση άλλων πόρων στρέφονται το 31,2 % των 

θεολόγων, το 45,8% των φιλολόγων, το 54,5% των γυµναστών, το 58,3% των 

εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών615, ενώ από την άλλη οι προσδοκίες, που 

υφίστανται σε άλλους εργασιακούς τοµείς, για οικονοµική αναβάθµιση µέσω 
                                                           
614 Βλ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ∆απάνες, κόστος, χρηµατοδότηση της δηµόσιας εκπαίδευσης την εικοσαετία 1970-1980. Τάσεις-
εξελίξεις, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, 1990. 
615 Βλ. ΜΟΥΧΑΓΙΕΡ Χ.Σ., Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού. Μια έρευνα για τον Έλληνα εκπαιδευτικό της Μέσης 
Εκπαίδευσης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1985, σ. 25. 
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υπηρεσιακής ανέλιξης είναι ανύπαρκτες για το διδακτικό προσωπικό της 

δηµόσιας εκπαίδευσης, αφού είναι περιορισµένος ο αριθµός των θέσεων για 

προϊστάµενες αρχές. Γι’ αυτό και η κινητικότητά τους είναι περισσότερο οριζόντια 

-επιλογή σχολείου µε βάση γεωγραφικά ή κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια- παρά 

ιεραρχική –βελτίωση βαθµού ή προαγωγές-616. 

 

   Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι στην ανοιχτή ερώτηση που δόθηκε σε αυτή την 

ενότητα σχετικά µε τους λόγους ενασχόλησης των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα, καταγράφτηκαν πολλά σχόλια, τα περισσότερα από τα οποία 

αφορούν ακριβώς την οικονοµική διάσταση του θέµατος. Έτσι, σύµφωνα µε 

αυτές τις µαρτυρίες «το κράτος θα πρέπει να αµείβει ικανοποιητικά τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να µην κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα», «οι καθηγητές να 

πληρώνονται µε µισθούς Ευρώπης», «όσοι παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα 

βασικά το κάνουν για να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους και λιγότερο για να 

αποκτήσουν πλούτο, γι’ αυτό και όταν σταµατήσει η οικονοµική στενότητα, τα 

σταµατούν». Υπάρχει όµως και ο αντίλογος : «Παν µέτρον άριστον. Αρκετοί 

έχουν περισσότερες ώρες στα ιδιαίτερα µαθήµατα απ’ όσες στο σχολείο». Γενικά, 

όµως περιπτώσεις σαν την τελευταία θα πρέπει να θεωρηθούν µεµονωµένες και 

όχι ενδεικτικές, όπως ήταν και το συγκεκριµένο σχόλιο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 134 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι οι 

συνάδελφοι τους που παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι προσπαθούν να συµπληρώσουν 

τα πενιχρά τους εισοδήµατα. 

Οι εκπ/κοί που παραδίδουν 
ιδιαίτερα µαθήµατα προσπαθούν 
να συµπληρώσουν τα πενιχρά 

τους εισοδήµατα; 

Ν % 

Ναι 85 87.6 

Όχι 8 8.2 

∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

                                                                                                                                                                                                                       
 
616 Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ Κ., Με ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το επάγγελµά του, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοι 
Κυριακίδη, 1982, σ. 23. 
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Σύνολο 97 100.0 

 

 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που οι δηµόσιοι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος παραδέχονται ότι οι συνάδελφοι τους παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα για να συµπληρώσουν τις γλίσχρες αποδοχές τους, µε το ίδιο 

ποσοστό απαντούν ότι οι τελευταίοι δεν έχουν τάσεις κερδοσκοπίας 

εκµεταλλευόµενοι την αγωνία των παιδιών (βλ. πίν.131), αλλά ούτε και 

υποτιµούν το διδακτικό τους έργο µέσα στην τάξη (βλ. πίν. 132), προκειµένου να 

αναδείξουν καλύτερες διδακτικές πτυχές τους στο εξατοµικευµένο µάθηµα. Γι’ 

αυτό, εξάλλου, δεν κρίνουν την ενέργεια αυτή ως παράνοµη και αντιδεοντολογική 

(βλ. πίν.133). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 135 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι οι 

συνάδελφοι τους που παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι κερδοσκοπούν σε βάρος των 

παιδιών εκµεταλλευόµενοι την αγωνία τους. 

 
Οι εκπ/κοί που παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα 
κερδοσκοπούν σε βάρος των 
παιδιών εκµεταλλευόµενοι την 

αγωνία τους; 

Ν % 

Ναι 8 8.2 

Όχι 85 87.6 

∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

Σύνολο 97 100.0 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι οι 

συνάδελφοι τους που παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι υποτιµούν το διδακτικό τους έργο 

µέσα στην τάξη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 136 

 
Οι εκπ/κοί που παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα υποτιµούν το 
διδακτικό τους έργο µέσα στην 

τάξη; 

Ν % 

Ναι 8 8.2 

Όχι 85 87.6 

∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

Σύνολο 97 100.0 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 137 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι η παράδοση 

ιδιαίτερων µαθηµάτων στο σπίτι από δηµόσιους εκπαιδευτικούς δεν είναι µόνο µια πράξη 

παράνοµη, αλλά και αντιδεοντολογική. 

 
Οι εκπ/κοί που παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα κάνουν µια 
πράξη παράνοµη και 
αντιδεοντολογική; 

Ν % 

Ναι 18 18.6 

Όχι 75 77.3 

∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

Σύνολο 97 100.0 

 

 

   Μάλιστα, η διαµαρτυρία των δηµόσιων εκπαιδευτικών για τη µειονεκτική 

µισθολογική τους κατάσταση, ως βασικού κινήτρου ενασχόλησης µε τα ιδιωτικά 

µαθήµατα, ισχυροποιείται ακόµα περισσότερο από την καθολική σχεδόν άρνησή 
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τους ν’ αποδεχθούν τον υπερβολικό ζήλο ή την αγάπη για τα παιδιά ως κινητήρια 

πρόφαση ανάµειξής τους µε το παρασχολικό δίκτυο των µαθηµάτων (βλ. 

πίν.134).          

   Επίσης, δε φαίνεται να τρέφουν ροµαντικές αυταπάτες, ότι τάχα οι δηµόσιοι 

διδάσκοντες των ιδιαίτερων µαθηµάτων ανταποκρίνονται απλώς στις επίµονες 

εκκλήσεις των µαθητών τους για περαιτέρω γνωστική ενίσχυση προσφέροντας 

έτσι κοινωνικό έργο (βλ. πίν.135). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 138 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι οι 

συνάδελφοι τους που παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι διακατέχονται από υπέρµετρο 

ζήλο και αγάπη για τα παιδιά και προσπαθούν ακόµα και στον ελεύθερο χρόνο τους να τα 

βοηθήσουν. 

 
Οι εκπ/κοί που παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα 
διακατέχονται από υπερβολικό 
ζήλο και αγάπη για τα παιδιά; 

Ν % 

Ναι 4 4.1 

Όχι 89 91.8 

∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

Σύνολο 97 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 139 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι οι 

συνάδελφοι τους που παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι ανταποκρίνονται απλώς στις 

εκκλήσεις των µαθητών για  την περαιτέρω γνωστική ενίσχυσή τους προσφέροντας κοινωνικό 

έργο. 

 
Οι εκπ/κοί που παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα 
ανταποκρίνονται απλώς στις 
εκκλήσεις των µαθητών για 

γνωστική ενίσχυση ; 

Ν % 

Ναι 17 17.5 

Όχι 76 78.4 
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∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

Σύνολο 97 100.0 

 
   Ωστόσο, όλες οι παραπάνω πεποιθήσεις, που ως ένα βαθµό διακατέχονται και 

από ένα πνεύµα συναδελφικής αλληλεγγύης, φαίνεται να αποτελούν 

αµφιλεγόµενες διατυπώσεις σε σχέση µε την πλειοψηφική θεώρηση των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος ότι το κράτος δε θα έπρεπε να παρέχει την 

ελευθερία και τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν εξωσχολικά 

µαθήµατα, αν το επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται στη δηµόσια ή 

ιδιωτική εκπαίδευση. Η αντίφαση αυτή µπορεί να υπερβαθεί µόνο µε τη 

συνεκτίµηση του πίνακα 137 στον οποίο διατυπώνεται η πίστη ότι η καθιέρωση 

της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο µπορεί να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου 

το φροντιστηριακό ή/και ιδιαίτερο µάθηµα. Είναι ευλογοφανές και αναµενόµενο οι 

δηµόσιοι εκπαιδευτικοί να υπερασπίζονται το θεσµό της ενισχυτικής διδασκαλίας, 

στον οποίο οι ίδιοι έχουν τον πρώτο λόγο και τη µεγαλύτερη δυνητική ευχέρεια 

διδασκαλίας µέσα σε αυτόν, ενώ από την άλλη αποτελεί µια νόµιµη διέξοδο 

εκτόνωσης των οικονοµικά δυσχερών απολαβών τους. Έτσι, µε αυτό το σκεπτικό 

µάλλον αποποιούνται την ασύδοτη παράδοση των εξωσχολικών µαθηµάτων, η 

οποία ως ένα βαθµό απειλεί µε εκτοπισµό και αχρηστία το ίδιο το σχολείο. 

   Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση µε αυτή την ερώτηση, που αφορά τη 

δυνατότητα αντικατάστασης των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

από την ενισχυτική διδασκαλία ορισµένοι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν γραπτά τις 

επιφυλάξεις τους, όπως : «µπορεί να γίνει, αν οργανωθεί σωστά και µε την 

έναρξη του σχολικού έτους», «αν οι καθηγητές πληρώνονται αµέσως, και όχι 

όπως τώρα, θ’ ασχοληθούν οι καλύτεροι και αυτό θα κρατήσει τα παιδιά στην 

ενισχυτική» ή αλλού αναφέρεται µε θυµηδία ότι «αυτό µπορεί να γίνει µετά από 

τριάντα χρόνια». Ο προβληµατισµός των εκπαιδευτικών γύρω από αυτό το θέµα 

της ενισχυτικής διδασκαλίας αποτυπώνει ευκρινώς την αναγνώρισή τους για την 

προβληµατική λειτουργία του θεσµού, τον οποίο φαίνεται ότι θέλουν να τον 

διατηρήσουν και γι’ αυτό προτείνουν όρους για την εξυγίανσή του.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 140 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι το κράτος θα 

έπρεπε να παρέχει την ελευθερία και τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν 

εξωσχολικά µαθήµατα αν το επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται στη δηµόσια ή ιδιωτική 

εκπαίδευση. 

 

Το κράτος πρέπει να παρέχει την 
ελευθερία και τη δυνατότητα σε όλους 

τους εκπ/κούς να προσφέρουν 
εξωσχολικά µαθήµατα; 

Ν % 

Ναι 29 29.9 

Όχι 64 66.0 

∆εν τους αφορά 1 1.0 

∆εν απάντησαν 3 3.1 

Σύνολο 97 100.0 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 141 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος πιστεύουν ότι η 

καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο µπορεί ν’ αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου το 

φροντιστηριακό ή/και ιδιαίτερο µάθηµα. 
 

Πιστεύετε ότι η καθιέρωση της 
ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο 

µπορεί ν’ αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου 
το φροντιστηριακό ή/και ιδιαίτερο 

µάθηµα; 

Ν % 

Ναι 59 60.8 

Όχι 37 38.1 

∆εν απάντησαν 1 1.0 

Σύνολο 97 100.0 
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9.8 Σύνοψη συµπερασµάτων 

 

   Αποκτά ιδιαίτερη παιδαγωγική – ερευνητική σηµαντικότητα το πόσο οµόγνωµοι 

παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος απέναντι στα παράλληλα ιδιωτικά 

µαθήµατα, µέσα από τα υψηλά ποσοστά αποδοχής της καταλληλότητας αυτών 

των µαθηµάτων, κυρίως των ιδιαίτερων, για όλους τους µαθητές και ακόµα 

περισσότερο για τα παιδιά τους, γεγονός που «νοµιµοποιεί» ακόµα περισσότερο 

την αναγκαιότητα επέκτασης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 

εξωεκπαιδευτικούς θεσµικούς χώρους.  

   Οι ερµηνευτικές καταγραφές για την παρακολούθηση των ιδιωτικών 

µαθηµάτων, που ασπάζονται οι διδάσκοντες, συµβαδίζουν σε γενικές γραµµές µε 

αυτές των διδασκοµένων, καθώς το πρίσµα αντιµετώπισης των εισαγωγικών 

εξετάσεων ως κοµβικών στο µεταίχµιο της σχολικής και κοινωνικής ζωής είναι 

κοινό. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί εµφορούνται από τη φιλοσοφία 

της άµεσης και επιτόπιας αντιµετώπισης των γνωστικών κενών των µαθητών και 

την άρνηση πρακτόρευσης στα ιδιωτικά προπαρασκευαστικά µαθήµατα µε 

οποιοδήποτε τρόπο, ωστόσο η προσφυγή στα µαθήµατα αυτά κρίνεται αναγκαία 

λόγω της συλλογικής βούλησης και νοοτροπίας για θήρα της γνώσης, των 

βαθµών και των τριτοβάθµιων σπουδών. 

   Μέσα στα πλαίσια αυτά, η συγκριτική αποτίµηση µεταξύ σχολικού και 

φροντιστηριακού θεσµού, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών, δείχνει 

τον πρώτο να υπερτερεί στην αξιολόγηση, στη γνωστική και 

ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, ενώ τον δεύτερο να υπερισχύει στο περιβάλλον, 

στο εκπαιδευτικό δυναµικό και στις σχέσεις που αυτό αναπτύσει µε τους µαθητές 

του και στη µέθοδο διδασκαλίας. 

   Παράλληλα, επισηµαίνεται έµµεσα η αναγκαιότητα να απονευρωθεί η αρνητική 

επίδραση οριµένων παραγόντων που δρουν παρεµποδιστικά στο εργασιακό 

τους γίγνεσθαι τροφοδοτώντας έτσι τα παράλληλα του σχολείου µαθήµατα και οι 

σπουδαιότεροι από αυτούς είναι όχι µόνο υλικής, αλλά και παιδαγωγικής 

φύσεως, όπως είναι ο µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τάξη, ο περιορισµένος 

χρόνος διδασκαλίας,  το χαµηλό επίπεδο των µαθητών, η ακαταλληλότητα των 

βιβλίων, η συχνότητα των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, η κοινωνική 

υποτίµηση του σχολικού έργου, η έλλειψη εξειδίκευσης των καθηγητών κ.ά. 
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   Οικονοµικοί είναι οι κυριότεροι λόγοι εµπλοκής των εκπαιδευτικών µε το δίκτυο 

των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων, είτε µε τη µορφή του 

βιοπορισµού πριν το διορισµό τους, είτε µε τη µορφή της πενιχρότητας των 

αποδοχών µετά τη µονιµοποίησή τους. Η παραοικονοµική αυτή δραστηριότητα 

δηλώνεται ευθαρσώς και τονίζεται ότι δεν πρόκειται για µια δυναµική οικονοµική 

επιλογή, αλλά για µια επιβεβληµένη συνθήκη δυσχερών µισθοδοτικών 

δεδοµένων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ενισχυτική διδασκαλία αντιµετωπίζεται 

ευοίωνα ως προοπτική, όσον αφορά την πράξη και τη ρεαλιστική παρέµβαση, 

που µπορεί να προσιδιάσει στο µέγεθος του προβλήµατος.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

10.1 Καταληκτικές επισηµάνσεις 
 

                                                          

   Το σχολείο ως κρατικός θεσµός και ως εκπαιδευτικός χωρόχρονος 

αντιµετωπίζει δυσχέρειες εσωτερικής λειτουργικότητας, ενδοεπικοινωνίας και 

ανάληψης κοινωνικού ρόλου και αποτελεσµατικότητας. Παρά την ανοιχτότητα του 

ερωτήµατος για την επιλεκτική ή πολυσυλλεκτική έκφανση του σχολικού θεσµού, 

το ζήτηµα είναι ότι και οι δύο αυτές πτυχές τροφοδοτούν το εξωσχολικό 

φαινόµενο των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων µαθηµάτων, που καλείται να 

προσφέρει τη συνδροµή του σε υστερούντες και υπερτερούντες µαθητές617, 

λειτουργώντας κυρίως ως διδακτική και όχι ως µετα-διδακτική βοήθεια, δηλαδή 

παρεµβαίνοντας στη µαθησιακή διαδικασία της ίδιας σχολικής σχέσης µε τη 

γνώση και όχι στη σχέση µε τη γνώση αυτή καθ’ εαυτή. 

   Οι συγκεκριµένες ερευνητικές διαπιστώσεις που προέκυψαν συνοψίζονται στην 

καθολικότητα της αποδοχής των ιδιωτικών παρασχολικών δικτύων τόσο από 

τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος και στην 

αναπόσβεστη τάση συµµετοχής σε αυτά, παρά την καθιέρωση της έσχατης 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, που άρχισε να εφαρµόζεται το 1995, και της 

οποίας σηµαντική επιδίωξη ήταν και η µείωση των παραεκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, ως «φαινοµένου κοινωνικής παρενέργειας»618, µε την κατάργηση του 

κλειστού αριθµού εισακτέων και την εισαγωγή ενός πιο ανοικτού και ευέλικτου 

συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση619. 

   Έτσι, ενώ «το Ενιαίο Σχολείο, ως παιδαγωγική φιλοσοφία, θεωρήθηκε ότι θα 

προσφέρει το αντίδοτο στα άνισα κοινωνικά αποτελέσµατα που προκαλούσε η 

 
617 Βλ. ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., (επιµ.), Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ Σχολείο-Φροντιστήριο-Ιδιαίτερο,Ρόδος, εκδ. 
Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 84. 
 
618 Βλ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, 
εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, Σ. 63. 
 
619 Βλ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., στο Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου, Η µετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο (πρακτικά), Αθήνα, 
εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989, Σ. 63. 
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κάθετη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος»620 µε το νεότευκτο 

νοµοθετικό πλαίσιο η δυνατότητα επιλογής κλάδων προεπαγγελµατικής 

κατάρτισης είναι εφικτή µόνο στα Τεχνικά – Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια 

(Τ.Ε.Ε.), ενώ το Ενιαίο Λύκειο και ως γνωστικό περιεχόµενο και ως σύστηµα 

απολυτηρίων εξετάσεων κατευθύνει αποκλειστικά τους µαθητές στην επόµενη 

βαθµίδα σπουδών621.  

   Τελικά, η επιβίωση των ιδιωτικών θεσµών και πρακτικών που µορφοποιήθηκαν 

παράλληλα προς το εκπαιδευτικό σύστηµα, παρά τις αλλεπάλληλες 

µεταρρυθµιστικές ενέργειες στον εξεταστικό µηχανισµό, αποδεικνύει τις 

εξαρτήσεις τους όχι τόσο από τις σχολικές διαδικασίες όσο από την κοινωνική 

νοοτροπία της απόκτησης µορφωτικών πιστοποιητικών µε απώτερο στόχο την 

κοινωνική κινητικότητα διαµέσου της εκπαιδευτικής622.  

                                                          

   Το φροντιστήριο, µε οποιαδήποτε µορφή του, αποτελώντας µια ιστορική 

πραγµατικότητα διαµορφωµένη από ένα σύνολο κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

συγκυριών, έχει εµφιλοχωρήσει στη συνείδηση των Ελλήνων ως µια πρακτική 

εξασφάλισης ατοµικής και οικογενειακής καταξίωσης διαµέσου των αυξηµένων 

ευκαιριών που παρέχει για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

   Η επέκταση της ιδιωτικής παροχής εκπαιδευτικών αγαθών θεωρείται ότι 

συµβαδίζει µε τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα συµβάλει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας 

και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Όµως, για το κόστος και την 

αποδοτικότητα µιας κοινωνικής υπηρεσίας, όπως είναι η εκπαίδευση, χρειάζεται 

να συνεκτιµάται, εκτός από το ατοµικό, και το κοινωνικό όφελος, που 

συνεπάγεται την προώθηση πολιτιστικών και κοινωνικών στόχων623.  

   Έτσι, η αποδοχή συµπόρευσης της επίσηµης εκπαίδευσης µε το ιδιωτικό 

παραεκπαιδευτικό δίκτυο µαθηµάτων και η οικοδόµηση της σχολικής 

αξιολόγησης µε κριτήρια κοινωνικής προέλευσης και οικονοµικών δεδοµένων 
 

620 Βλ. ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, εκδ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2000, σ. 34. 
 
 
621 Βλ. ό.π., σ. 217-218. 
622 Βλ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ – ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ Ε., ΡΟΥΣΣΑΚΗ Γ., Η Μετάβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση : Κόστος, Προσδοκίες και 
Πολιτικές, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 
1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 908. 
 
623 Βλ. ΠΕΤΜΕΖΙ∆ΟΥ – ΤΣΟΥΛΟΥΒΗ Μ., Κοινωνικές τάξεις και µηχανισµός κοινωνικής αναπαραγωγής, Εξάντας, 
Αθήνα  1987, σελ. 186-190. 
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οδηγεί στη σµίλευση ανισωτικών εκπαιδευτικών προτύπων, που αντιβαίνουν στις 

προθέσεις της επίσηµης πολιτείας και σε πρωταρχικά ζητήµατα ηθικής τάξης624. 

   Εξάλλου, «µε βάση την αρχή της ίσης δηµοσιονοµικής µεταχείρισης των 

πολιτών θα έπρεπε να παρέχεται η ίδια δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευτικών 

ευκαιριών, ευκολιών και εµπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των 

παιδιών ανεξαρτήτως οικογενειακής και κοινωνικής καταγωγής»625 και όχι «το 

πολιτιστικό µειονέκτηµα να χρησιµεύει ως άλλοθι για τη συγκάλυψη των άνισων 

αποτελεσµάτων του σχολείου και τη µείωση των ευθυνών του»626. 

«Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι στην Ελλάδα «πρώτον ουδέποτε υλοποιήθηκε 

η αρχική «κρίσιµη» και αναγκαία µάζα επενδύσεων στο συνολικό εκπαιδευτικό 

και ερευνητικό σύστηµα που θα επέτρεπε την «άριστη αξιοποίηση» και την 

πλήρη απασχόληση του συνολικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναµικού»627. 

Αυτή η ανεπαρκής οικονοµική στήριξη του εκπαιδευτικού συστήµατος σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε οι δαπάνες των «παράλληλων» εκπαιδευτικών υπηρεσιών να 

πλησιάζουν τις δηµόσιες δαπάνες  για τη µέση εκπαίδευση οδήγησε σε ένα 

φαύλο κύκλο αλληλεπίδρασης χαµηλών δαπανών και υπολειτουργικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Η έλλειψη κονδυλίων και η µη αξιοποίηση των 

διατιθέµενων αποτελούν τις δύο όψεις µίας και µόνης πραγµατικότητας : της 

απουσίας ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής θεώρησης και πολιτικής και πιο 

συγκεκριµένα, της απουσίας προγραµµατισµού, για την ιεράρχηση των 

εκπαιδευτικών προβληµάτων628. 

   ∆ιαφαίνεται, λοιπόν, το σύνθετο του ζητήµατος  στην απόδοση ευθυνών για τις 

ανισότητες επιτυχίας, δηλαδή για το αν οι σχολικές δοµές και η ύπαρξη 

παραπληρωµατικών εκπαιδευτικών διόδων γεννούν ανισότητες, ή στην 

                                                           
624 Βλ. ΜΑΡΓΕΛΗ Α.,  Η σχέση επαγγέλµατος γονέων µε την επίδοση των µαθητών, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1996, 90-91, σ.99-
102. 
  
625 Βλ. ΣΑΪΤΗ Α., Management στη δηµόσια εκπαίδευση : η περίπτωση χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων, στο 
Νέα Παιδεία, 2001, 98, σ. 92-109. 
 
626 ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, εκδ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2000, σ. 128. 
 
 
627 Βλ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Σ., Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985. Το ασύµπτωτο µιας σχέσης,  εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 
1987, σ. 553. 
 
 
628 Βλ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Σ., ό.π. 
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πραγµατικότητα οι κοινωνικές ανισότητες, µε τη µορφή µορφωτικών, 

εισοδηµατικών ή χωροταξικών διαιρέσεων, υπερκεράζουν τις σχολικές δοµές και 

τις µετατρέπουν σε απλούς ανακλαστήρες της ήδη υπάρχουσας διάκρισης629.   

   Χρειάζεται, όµως, να υπογραµµιστεί ότι η τµήση της ανισότητας ευκαιριών σε 

ξεχωριστές µεταβλητές κοινωνικών κατηγοριών είναι υπεραπλουστευµένη, µιας 

και η εκπαιδευτική ανισότητα είναι ένας κόµβος συµπαραδηλώσεων και 

πολλαπλών νοηµάτων και «αποτέλεσµα ενός δείκτη κοινωνικών διακρίσεων και 

προνοµίων που εκφράζει ένα σύνολο από ανισότητες, που λειτουργούν 

αθροιστικά630». 

   Επιπλέον, η εκπαιδευτική ανισότητα είναι το ένα επίπεδο της ολότητας των 

ανισοτήτων του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, αφού η εκπαίδευση 

λειτουργεί µέσα στο κοινωνικό σώµα όχι µονοσήµαντα ως θεσµός ιδιαίτερων 

γνωρισµάτων, αλλά συνυπάρχει ιδεολογικά και µε τους άλλους κοινωνικούς 

θεσµούς και τα µορφώµατα που δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν 

συγκεκριµένες ανάγκες. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση, µε τις πολύµορφες εκφάνσεις 

και πτυχές της, επίσηµες και µη, θα πρέπει ν’ αντιµετωπιστεί στα πλαίσια µιας 

ολιστικής θεώρησης και οπτικής. 

 
10.2 Προτάσεις 

 
   Πρόθεσή µου είναι η εργασία αυτή, όχι να δώσει ένα «συνταγολόγιο» έτοιµων 

και γι’ αυτό αµφίβολων σε εφαρµογή λύσεων, αλλά να συµβάλει στον 

προβληµατισµό και στο διάλογο ανάµεσα στους ερευνητές και στους 

εκπροσώπους της εκπαιδευτικής – κοινωνικής πολιτικής. 

Συχνά θεωρείται ότι η διαπίστωση του προβλήµατος και µόνο αρκεί για την 

κωδικογράφηση απαντήσεων και την προώθηση λύσεων. Έτσι, όµως, το 

σύµπτωµα του προβλήµατος εικονοποιείται και µεταφράζεται χωρίς να 

κατανοείται στην ολότητά του, εφόσον δε γίνεται η αποδόµησή του απέναντι στις 

πολλαπλές αιτίες που συντελούνται. Γι’ αυτό και η καταµέτρηση της 

αποδοτικότητας µιας δηµόσιας ή ιδιωτικής κοινωνικής υπηρεσίας κρίνεται 

                                                           
629 Βλ. ΚΑΪΛΑ Μ. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 178. 
630 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο πανεπιστήµιο (1955-85), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1997, σ. 264. 
 



 293

ιδιαίτερα δύσκολη, σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και βιβλιογραφία631, εφόσον η 

έξοδος από το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν µπορεί να είναι απλουστευτικά 

µονοσήµαντη, γιατί έτσι και η λύση µένει βραχύπνοη και αρίζωτη. 

   «Το ερώτηµα που προκύπτει κατά το σχεδιασµό εκπαιδευτικών καινοτοµιών 

είναι κατά πόσο η δευτερογενής κοινωνικοποίηση, η οποία συντελείται στο 

σχολείο, µπορεί να λειτουργήσει αντισταθµιστικά στους ήδη περιορισµένους 

κοινωνικούς ορίζοντες εκτεταµένων αριθµητικά οµάδων του µαθητικού 

πληθυσµού»632, καθώς ο περισχολικός χώρος αφήνεται στην ανεξέλεγκτη, αν και 

όχι αναγκαστικά κακής ποιότητας, ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία όµως 

χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την εµπορικότητα και την πλήρη έλλειψη 

συνεργασίας µε το σχολείο. 

   Το φαινόµενο των φροντιστηριακών µαθηµάτων είναι αδύνατο να καταγραφεί 

µε κάποιες αξιώσεις εξαντλητικότητας, αν δε γίνει συνεκτίµηση των ερευνητικών  

ευρηµάτων και άλλων χωρών όπου λειτουργούν φροντιστήρια. Η εστία κινήτρων 

που ωθεί στο φροντιστηριακό θεσµό, η δικαιολογητική βάση του κοινωνικού 

µηχανισµού λειτουργίας των φροντιστηρίων και το πρίσµα πολιτικής 

αντιµετώπισης του θεσµού στις χώρες ευδοκίµησής του µπορούν να οδηγήσουν 

σε µια κατάσταση συνολικότερης θέασης και συνειδητοποίησης των 

συντεταγµένων του προβλήµατος και στην υιοθέτηση περισσότερο µεστών 

πρακτικών στη διαχείρισή του. 

   Ως προς αυτό το σηµείο, παρουσιάζουν ζωτικό ερευνητικό ενδιαφέρον οι -

ανεξερεύνητες µέχρι σήµερα - εκτιµήσεις των γονέων των µαθητών, που 

συµµετέχουν ή απέχουν από την αγορά των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων, καθώς η αποτύπωση των απόψεων τους µπορεί να δώσει, 

περισσότερο εµπεριστατωµένα, ψήγµατα της κοινωνικής νοοτροπίας και τη 

διάχυση των αντιλήψεων για την εκπαίδευση, καθώς αποτελούν ευρύ τµήµα του 

κοινωνικού σώµατος. Παράλληλα, ειδικό διερευνητικό ενδιαφέρον αποκτά και η 

καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε το 

φροντιστηριακό θεσµό, µιας και σίγουρα µπορούν να σκιαγραφήσουν σε βάθος 

                                                           
631 Βλ. ΚΑΖΑΜΙΑ Α., Η ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση : ∆ιεθνείς προοπτικές και προβληµατισµοί για την Ελλάδα, στο 
Εκπαίδευση και Επάγγελµα, 1991, 3, σ. 18. 
 
632 Βλ.ΚΩΤΤΟΥΛΑ Μ., Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί, εκδ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2000, σ. 128. 
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τον τρόπο λειτουργίας όχι µόνο της εξωσχολικής ιδιωτικής διδασκαλίας, αλλά και 

τις ελλείψεις στο περιεχόµενο της σχολικής διδασκαλίας.  

Βέβαια, «...την ίδια στιγµή δεκάδες χιλιάδες διπλωµατούχοι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν το φάσµα της ανεργίας, της προσωρινής, αγχώδους 

υποαπασχόλησης ή της ετεροαπασχόλησης, ενώ ... η δηµιουργία ενός δικτύου 

περισχολικών υπηρεσιών, µη ιδιωτικών και καλής ποιότητας, είναι όχι µόνο 

ευκταία αλλά και εφικτή στην Ελλάδα, χάρη στην ευτυχή συγκυρία της ύπαρξης 

αυτού του ανεκµετάλλευτου δυναµικού καταρτισµένων εκπαιδευτικών»633. 

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο θεσµός της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν είναι 

δυνατό να αντιµετωπίζεται ούτε ως «παρα-διδακτική» µορφή διδασκαλίας, αλλά 

ούτε ως πλοηγός της εκπαιδευτικής πολιτικής και πράξης. Χρειάζεται να 

περιέλθει  στο µικροσκόπιο της ερευνητικής επαγρύπνησης υπό την 

προϋπόθεση της επινόησης και εφαρµογής συγκεκριµένων πολιτικών που θα 

ενισχύουν τη συνεργασία µεταξύ σχολικού δικτύου και ενισχυτικής διδασκαλίας, 

περιορίζοντας ταυτόχρονα τις παρενέργειες της παράλληλης και συχνά 

αλληλοεπικαλυπτόµενης λειτουργίας τους634, ενώ παράλληλα απαιτούνται 

εσωτερικές ανατροπές απόψεων και παραστάσεων για τη διδακτική διαδικασία, 

καθώς η παράπλευρη λειτουργία των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων έχει οικοδοµήσει ένα συµπαγές σύνολο αντιλήψεων για τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια αλλαγής τους. 

   Ο µετασχηµατισµός της κοινωνικής πολιτικής και η ολοκλήρωση της 

ανακατανοµής των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν µέσα από τη δηµιουργία νέων ενδιάµεσων κοινωνικών 

θεσµών για την εφαρµογή εξειδικευµένων και ευέλικτων κοινωνικών 

προγραµµάτων, τα οποία θα υλοποιηθούν από την τοπική κοινωνία. Κοινωνικές 

και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες µπορούν να επωµιστούν ένα µεγάλο µέρος 

αρµοδιοτήτων του δηµόσιου φορέα επιτυγχάνοντας έτσι µείωση του κόστους και 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών635. 

                                                           
633 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Τοπικές περισχολικές δράσεις για την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας, στο Νέα Παιδεία, 1996, 
78, σ. 33-48. 
 
634 Βλ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 177. 
 
635 Βλ. ΧΤΟΥΡΗ Σ.Ν., Μεταβιοµηχανική κοινωνία και η κοινωνία της πληροφορίας. Παγκόσµια ∆ίκτυα. Ο ρόλος τους στη Νέα 
Κοινωνική ∆ιαφοροποίηση, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997, σ. 101-102. 
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   Μέσα από την ωρίµανση µιας ανοιχτόθωρης αντίληψης για την ενσωµάτωση 

του σχολείου στο περιβάλλον του µπορεί να επιτευχθεί η «αποσυγκέντρωση» 

του εκπαιδευτικού συστήµατος, δηλαδή η ανάθεση παιδαγωγικών αρµοδιοτήτων 

σε κέντρα νεότητας, παιδαγωγικά σωµατεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ώστε να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες συνεργασίας µε εξωτερικούς φορείς636. 

   Αυτό που απαιτείται είναι να παρακαµφθούν τα σηµερινά στενά δηµοσιονοµικά 

περιθώρια και  να υπάρξει «ταχεία αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης ανά 

µαθητή µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος αλλά και του 

πλεονάζοντος εκπαιδευτικού δυναµικού της χώρας και την πλήρη αξιοποίηση της 

υπάρχουσας σχολικής υλικοτεχνικής υποδοµής, ώστε να εµπλουτιστούν τα 

προγράµµατα των σχολείων µε πρόσθετες υπηρεσίες ποιότητας για τις οποίες 

υπάρχει έντονη κοινωνική ζήτηση»637. 

   Πηγές χρηµατοδότησης για τις δράσεις ενός τέτοιου δικτύου θα µπορούσαν να 

αποδειχθούν πολλοί φορείς, εκτός του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι 

επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τις διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας ως 

κοινωνικού προβλήµατος, όπως είναι οργανισµοί ή επιχειρήσεις, δηµόσιες και 

ιδιωτικές, των οποίων ο χώρος ευθύνης εµπλέκεται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

µε το φαινόµενο και τις συνέπειές του ευνοώντας έτσι την αριστοποίηση της 

χρήσης των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων638.  

   Σταδιακά χρειάζεται να µετασχηµατιστεί και η «νοµιµοποίηση» της οικονοµικής 

νοοτροπίας των Ελλήνων, «σύµφωνα µε την οποία κάθε ενεργός φορέας 

προσβλέπει στην εξασφάλιση εισοδήµατος µέσα από µικροπολιτικούς 

χειρισµούς, παρά µέσα από τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσµατικότητάς του στην αγορά (οποιαδήποτε αγορά, των αγαθών και 

υπηρεσιών ή των εκπαιδευτικών προσόντων και των ακαδηµαϊκών θέσεων), 

                                                                                                                                                                                                                       
 
636 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Τοπικές περισχολικές δράσεις για την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας, στο Νέα Παιδεία, 1996, 
78, σ. 33-48. 
 
637 Βλ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 178. 
 
638 Βλ. ό.π. 
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καθώς µια τέτοια λογική επιδρά διασπαστικά στην οργανωµένη συλλογική δράση 

και εµποδίζει την ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης»639.  

   Ανεξάρτητα από τις παραπάνω προτάσεις, σύµφωνα µε την Γ. 

Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη ο κυβερνητικός στόχος για µείωση της έκτασης 

των φροντιστηριακών µαθηµάτων απέχει πολύ από το να αρχίσει να 

πραγµατοποιείται, ενώ συνεχίζει ότι «η πρόβλεψη είναι ότι δε θα 

πραγµατοποιηθεί, όσο η ζήτηση για πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παραµένει σε 

υψηλά επίπεδα»640, καθώς προκαλεί, αλλά και βασίζεται στον εκπαιδευτικό 

πληθωρισµό των επαγγελµάτων641, αφού επαγγέλµατα, που πριν 

στελεχώνονταν από απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τώρα 

απαιτούν άτοµα µε µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. «Η καταχρηστική, όµως, 

υπερπλήρωση των πανεπιστηµίων δεν αποτελεί τη λύση για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της πληθώρας των υποψηφίων»642. 

   Έτσι, παράλληλα µε την ενισχυτική διδασκαλία είναι απαραίτητη η 

«αναβάθµιση του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στο Λύκειο, ο 

οποίος θα βοηθήσει τους υποψηφίους να µη συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις 

τους µόνο σε σχολές µε υψηλό κοινωνικό προφίλ και να αποκτήσουν δυνατότητα 

συνειδητότερης επιλογής για το µέλλον τους»643. Επιπλέον, οι παρεµβάσεις στην 

αγορά εργασίας µπορούν να διευρύνουν τις δυνατότητες επιλογών των 

αποφοίτων του Λυκείου και να βελτιώσουν τη συµβατότητα του περιεχοµένου 

των σπουδών του τόσο µε τις σπουδές στην επόµενη βαθµίδα, όσο και µε κάθε 

πιθανή µελλοντική άµεση ή έµµεση απασχόληση644. 
                                                           
639 Βλ. ΠΕΤΜΕΖΙ∆ΟΥ – ΤΣΟΥΛΟΥΒΗ Μ., Κοινωνικές τάξεις και µηχανισµός κοινωνικής αναπαραγωγής, Εξάντας, 

Αθήνα  1987, σελ. 186-190. 

 
640 Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥ∆ΩΡΙ∆Η Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι 
εισαγωγικές,εξετάσεις, τόµ.1. εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998, σ.110. 
 
641 Βλ. ΤROW M., Προβλήµατα της µετάβασης από την ελιτιστική στην µαζική τριτοβάθµια εκπαίδευση, στο Κελπανίδης Μ. (επιµ.), 
Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση ΙΙ, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 371. 
 
642 Βλ. ΚΥΡΙ∆Η Α., ., Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο πανεπιστήµιο (1955-85), Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
1997, σ. 96. 
 
643 Βλ. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Ι. – ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και τα προβλήµατά της, Ηράκλειο, Παν/µιο 
Κρήτης, 1988. 
 
644 Βλ.ΚΑΡΑΤΖΙΑ – ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ Ε., ΡΟΥΣΣΑΚΗ Γ., Η Μετάβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση : Κόστος, Προσδοκίες και 
Πολιτικές, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 
1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 919. 
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   Είναι αντικειµενική η ανάγκη να περιοριστεί ο κοινωνιογενής φόβος απώλειας 

του προνοµίου της διανοητικής εργασίας, λύση που µπορεί να προκύψει µέσα 

από την «αποδέσµευση των πανεπιστηµιακών πτυχίων από την άµεση 

επαγγελµατική τους χρήση, δηλαδή το πτυχίο να µη δίνει αυτόµατο δικαίωµα 

άσκησης ορισµένου διανοητικού επαγγέλµατος, αλλά να χρειάζεται πρόσθετη 

ειδίκευση µε πρόσθετο δίπλωµα επαγγελµατικής επάρκειας»645.  

   Για την υποβοήθηση της γνωστικής ανάπτυξης και αυτονόµησης των µαθητών, 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τη µαζική εισροή της νέας γνώσης 

και τεχνολογίας και να αποκτήσουν τον απαραίτητο “επιστηµονικό και 

τεχνολογικό αλφαβητισµό”646 απαιτείται διαφοροποίηση ως προς τους στόχους, 

τα αποτελέσµατα, τη µαθησιακή δραστηριότητα, την ανατροφοδότηση, το βαθµό 

δυσκολίας των διδακτικών υλικών µέσα από µια ποικιλία µεθόδων συνεργατικής 

ενεργητικής µάθησης και εξατοµίκευσης, έτσι ώστε να µην καθίσταται 

ατελέσφορη η διδασκαλία σε τάξεις µεικτής ικανότητας647, αφού 

«εκδηµοκρατισµός στην εκπαίδευση σηµαίνει ποιότητα σπουδών µε παράλληλη 

εξατοµίκευση της διδασκαλίας και διαφοροποίηση των προγραµµάτων»648.  

Είναι αναγκαίο να υπερβαθεί στο σχεδιασµό των Α.Π. η αντίληψη της 

νεοτερικότητας, η οποία  αναφέρεται στην περιοριστική κανονικότητα του 

ορθολογισµού και της γραφειοκρατίας, στη θεώρηση του ανθρώπου ως 

παράγωγου και καταναλωτή και στην αντιµετώπιση του µαθητικού πληθυσµού 

ως αντικειµενικοποιηµένου συνόλου µε τυπική συµµετοχή σε διαδικασίες 

ρουτίνας και να επικρατήσει ο µετανεοτερισµός, που «αναζητά την ανάδειξη της 

διαφορετικότητας, της ιδιοπροσωπίας, της «χαράς» στην εµπειρία της µάθησης 

και της ζωής, την ολική ανάπτυξη προσώπων που επικοινωνούν δηµιουργικά». 
Η καλοπροαίρετη πρόθεση των εκπαιδευτικών δεν είναι αρκετή από µόνη της αν 

δε µεταφραστεί στην εκπαιδευτική πολιτική σε θεσµικές, ριζοσπαστικές τοµές, 

βιώσιµες λύσεις µε ανταποδοτικότητα του συστήµατος, τέτοιας µορφής που θα  

στοχεύουν στη γενίκευση της σχολικής  επιτυχίας. 

                                                           
645 Βλ.ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ Α., Ανώτατη εκπαίδευση : αύξηση της ζήτησης και κοινωνικές προοπτικές, στο ∆ελτίο της Εταιρείας 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού, 1984, 7, σ. 105-106. 
 
646 Βλ. ό.π. 
647 Βλ. ό.π. 
648 Βλ. ΗΛΙΟΥ Μ., Μια αντιθετική σχέση : επιλογή και εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα, στο Σύλλογο Αποφοίτων 
Βαρβακείου,  Η µετάβαση από το Λύκειο στο Παν/µιο, πρακτικά, Αθήνα, εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 1989. 
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Όλες αυτές οι παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι ικανές, όχι µόνο να αναβαθµίσουν 

τις σπουδές στο λύκειο καθεαυτό και να πείσουν για την ποιότητά του, αλλά και 

να επηρεάσουν τις απόψεις του κοινωνικού συνόλου για τη µορφωτική σηµασία 

των σπουδών στο λύκειο, που δεν περιορίζεται στην πρόσβαση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και την αγορά  εργασίας»649. 

«Σε κάθε περίπτωση, η εθελοτυφλία απέναντι στην ύπαρξη και ταχεία ανάπτυξη 

της παράλληλης ιδιωτικής εκπαίδευσης και ειδικά των φροντιστηρίων και 

ιδιαίτερων µαθηµάτων είναι βέβαιο πως δεν αποτελεί τον καλύτερο σύµβουλο 

µιας υπεύθυνης κοινωνικά εκπαιδευτικής πολιτικής, που ενδιαφέρεται από 

διάφορες σκοπιές και µε διαφορετικές λογικές για τη µείωση της ανισότητας των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών αλλά και για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, εκτός αν υιοθετηθεί η επιπόλαιη δογµατική πίστη στις µαγικές 

αυτορρυθµιστικές ιδιότητες της εκπαιδευτικής αγοράς. 

   Η επιστηµονική καταγραφή της πραγµατικότητας και η διερεύνηση νέων 

δρόµων γύρω από τις σχέσεις α) αγοραίου και µη στην εκπαίδευση, β) 

οικογενειών και δηµόσιων σχολείων, γ) δηµόσιων σχολείων και φροντιστηρίων ή 

ιδιαιτέρων µαθηµάτων, αξίζουν τον κόπο να ερεθίσουν τόσο την ερευνητική 

προσπάθεια των ειδικών στις επιστήµες της εκπαίδευσης όσο και τη δηµιουργική 

φαντασία και πολιτική διορατικότητα των υπευθύνων, των εκπαιδευτικών, αλλά 

και των απλών πολιτών»650. 

    

                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 
649 Βλ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ – ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ Ε., ΡΟΥΣΣΑΚΗ Γ., Η Μετάβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση : Κόστος, Προσδοκίες και 
Πολιτικές, στο Χάρης Κ.Π. – Πετρουλάκης Ν.Π. – Νικόδηµος Σ., (επιµ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 
1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ναύπακτος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, 1999, σ. 918. 
 
650 Βλ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Η θέση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων µαθηµάτων στον εκπαιδευτικό προϋπολογισµό των 
ελληνικών νοικοκυριών, στο ΚΑΛΑΒΑΣΗ Φ., ΜΕΪΜΑΡΗ Μ., Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, Σχολείο, Φροντιστήριο, 
Ιδιαίτερο, Ρόδος, Παν/µιο Αιγαίου, 1994, σ. 179. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΕΣ  

 

 

Η σηµαντικά αυξηµένη αντιπροσώπευση των κοριτσιών έναντι των αγοριών στο 

δείγµα δεν ερµηνεύεται βέβαια µόνο µε τη δηµογραφική υπερίσχυση του 

γυναικείου έναντι του ανδρικού πληθυσµού, αλλά κυρίως µε την προθυµία και το 

ενδιαφέρον που έδειχναν τα κορίτσια στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και 

την επιµέλεια που τα διέκρινε στην επιστροφή του εντύπου, σε αντίθεση µε τα 

αγόρια, που πολλές φορές κράτησαν αδιάφορη στάση. 

 

 Π. 1 Πίνακες συχνοτήτων και διασταυρώσεων που αφορούν το φύλο των 
µαθητών του δείγµατος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 142 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το φύλο των µαθητών του δείγµατος 
 

Είσαι : Ν % Valid % 

ΑΓΟΡΙ 579 38.8 39.0 

ΚΟΡΙΤΣΙ 905 60.7 61.0 

Σύνολο 1484 99.5 100.0 

∆εν απάντησαν 7 0.5 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 143 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν φροντιστηριακά  

ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί τους πίεζαν οι γονείς τους µε βάση το φύλο. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 
 
 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 144 

 

 

ΦΥΛΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    

Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ 
ΠΙΕΖΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ; 

 Ναι Όχι 

Αγόρι 38 

8.7% 

401 

91.3% 

Κορίτσι 19 

2.7% 

672 

97.3% 

Σύνολο 57 

95.0% 5.0% 

1073 

Χ2 = 19.552, p = .000, df=1 

 

 

 
 

 
 

Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα κρίνονται 

χρήσιµος θεσµός από τους µαθητές του δείγµατος µε βάση το φύλο. Έλεγχος της σηµαντικότητάς 

τους. 
 
 

ΦΥΛΟ 
ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ; 

 Ναι Όχι 

Αγόρι 380 

86.6% 

59 

13.4% 

Κορίτσι 632 

92.0% 

55 

8.0% 

Σύνολο 1012 

89.9% 

114 

10.1% 

Χ2 =  8.691, p = .003, df=1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 145 
Ποσοστιαία κατανοµή σχετικά µε το αν τα φροντιστηριακά  ή/και ιδιαίτερα µαθήµατα, συγκριτικά 

µε το σχολείο, προσφέρουν καλύτερους και νεότερους καθηγητές µε βάση το φύλο. Έλεγχος της 

σηµαντικότητάς τους. 
 
 

ΦΥΛΟ 
ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ; 

 Ναι Όχι 

Αγόρι 174 

40.1% 

260 

59.9% 

Κορίτσι 181 

26.4% 

504 

73.6% 

Σύνολο 355 

]31.7% 

764 

68.3% 

Χ2 = 22.917, p = .000, df=1 
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Π. 2 Πίνακες διασταυρώσεων που αφορούν την περιοχή διαµονής ή 
σχολείου των µαθητών του δείγµατος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 146 

Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος νοµίζουν ότι συγκριτικά µε το 

σχολείο τα φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα διαθέτουν καλύτερους και νεώτερους 

καθηγητές µε βάση την περιοχή διαµονής τους. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους.  

 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ; 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

 Ναι Όχι 

Αστική 260 

37.1% 

441 

62.9% 

Ηµιαστική 48 

27.6% 

126 

72.4% 

Αγροτική 48 

19.4% 

199 

80.6% 

Σύνολο 356 

31.7% 

766 

68.3% 

Χ2 = 27.918, p = .000, df=2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 147 
Ποσοστιαία  κατανοµή σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος νοµίζουν ότι συγκριτικά µε το 

σχολείο τα φροντιστηριακά ή / και ιδιαίτερα µαθήµατα διαθέτουν καλύτερους και νεώτερους 

καθηγητές µε βάση την περιοχή σχολείου. Έλεγχος της σηµαντικότητάς τους. 

 
 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ Ή/ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ; 

 Ναι Όχι 

Αστική 
268 

36.7% 

462 

63.3% 

Ηµιαστική 
76 

26.3% 

213 

73.7% 

Αγροτική 
12 

11.5% 

92 

88.5% 

Σύνολο 
356 

31.7% 68.3% 

767 

Χ2 = 31.892, p = .000, df=2 
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Π. 3 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν οικογενειακά χαρακτηριστικά των 
µαθητών του δείγµατος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 148 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα των µαθητών του 

δείγµατος 

 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ: Ν % 
Valid 

% 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 55 3.7 3.7 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 374 25.1 25.4 

Απόφοιτος Γυµνασίου 302 20.3 20.5 

Απόφοιτος Λυκείου 304 20.4 20.6 

Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής 213 14.3 14.4 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 15.4 227 15.2 

Σύνολο 1475 98.9 100.0 

∆εν απάντησαν 16 1.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 149 

Ν 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας των µαθητών του 

δείγµατος 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: 
 

% 
Valid 

% 

∆εν τελείωσε το ∆ηµοτικό 35 2.3 2.4 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 308 20.7 20.9 

Απόφοιτος Γυµνασίου 272 18.2 18.4 

Απόφοιτος Λυκείου 475 31.9 32.2 

Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής 191 12.8 12.9 

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 194 13.0 13.2 

Σύνολο 1475 98.9 100.0 

∆εν απάντησαν 16 1.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 150 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την επαγγελµατική θέση του πατέρα των µαθητών του 

δείγµατος 

Ν 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΕΡΑ : 
% Valid 

% 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 80 5.4 5.6 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 182 12.2 12.7 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 482 32.3 33.6 

Άνω κατώτερο κοινωνικό στρώµα 658 44.1 45.9 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό στρώµα 31 2.1 2.2 

Σύνολο 1433 96.1 100.0 

∆εν απάντησαν 58 3.9 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 151 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την επαγγελµατική θέση της µητέρας των µαθητών του 

δείγµατος 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ: Ν 
% Valid 

% 

Ανώτερο µεσαίο στρώµα 69 4.6 4.8 

Ενδιάµεσο µεσαίο στρώµα 141 9.5 9.8 

Κατώτερο µεσαίο στρώµα 245 16.4 17.1 

Άνω κατώτερο κοινωνικό στρώµα 312 20.9 21.8 

Κάτω κατώτερο κοινωνικό στρώµα       666 44.7 46.5 

Σύνολο     1433 96.1 100.0 

∆εν απάντησαν 58 3.9 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 152 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας των µαθητών 

του δείγµατος 

 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ : 

Ν % 
Valid 

% 

Μέχρι 200.000 δρχ 67 4.5 4.5 

200.000 – 400.000 δρχ 273 18.3 18.4 

400.000 – 600.000 δρχ 277 18.6 18.7 

600.000 – 800.000 δρχ 138 9.3 9.3 

Πάνω από 800.000 δρχ 92 6.2 6.2 

∆ε γνωρίζω 638 42.8 43.0 

Σύνολο 1485 99.6 100.0 

∆εν απάντησαν 6 .4 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0
 

 

 

Π. 4 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των 
µαθητών του δείγµατος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 153 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την επιλογή ή µη κατεύθυνσης σπουδών από τους µαθητές του 

δείγµατος 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ : Ν % 
Valid 

% 

Θεωρητική 590 39.6 39.8 

Θετική 507 34.0 34.2 

Τεχνολογική 235 15.8 15.8 

∆εν ξέρω ακόµη 152 10.2 10.2 

Σύνολο 1484 99.5 100.0 

∆εν απάντησαν 7 .5 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 154 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τον µέσο όρο βαθµολογίας των µαθητών του δείγµατος στα 

µαθήµατα την προηγούµενη χρονιά, από αυτήν της έρευνας 
 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΕΡΥΣΙ : 

Ν    % 
Valid 

% 

Έως 9.4 1 .1 .1 

9.5 - 10.4 33 2.2 2.5 

10.5 – 11.4 50 3.4 3.8 

11.5 – 12.4 73 4.9 5.5 

12.5 – 13.4 121 8.1 9.1 

13.5 – 14.4 168 11.3 12.7 

14.5 – 15.4 192 12.9 14.5 

15.5 – 16.4 190 12.7 14.3 

16.5 – 17.4 208 14.0 15.7 

17.5 – 18.4 153 10.3 11.5 

18.5 – 19.4 105 7.0 7.9 

19.5 – 20.0 31 2.1 2.3 

Σύνολο 1325 88.9 100.0 

∆εν απάντησαν 166 11.1 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 

 

 

 

 

                                                          

Αυτό που παρατηρεί κανείς από τον παραπάνω πίνακα είναι η λεγόµενη «πλάνη 

κεντρικής τάσεως», δηλαδή η συσσώρευση βαθµών στο µέσο της κλίµακας, που 

«...προέρχεται από την προσπάθεια αποφυγής της αδικίας µε τη χρήση ακραίων 

βαθµών»651. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 155 

 
651 Βλ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Μ., Η αξιολόγηση της επιδόσεως των µαθητών, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1989, σ. 55. 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τον µέσο όρο βαθµολογίας των µαθητών του δείγµατος στα 

µαθήµατα την ίδια χρονιά µε αυτήν της έρευνας 
 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΦΕΤΟΣ : 

Ν % 
Valid 

% 

9.5 - 10.4 4 .3 .3 

10.5 – 11.4 6 .4 .5 

11.5 – 12.4 37 2.5 2.8 

12.5 – 13.4 56 3.8 4.2 

13.5 – 14.4 122 8.2 9.2 

14.5 – 15.4 197 13.2 14.9 

15.5 – 16.4 219 14.7 16.6 

16.5 – 17.4 246 16.5 18.6 

17.5 – 18.4 201 13.5 15.2 

18.5 – 19.4 168 11.3 12.7 

19.5 – 20.0 65 4.4 4.9 

Σύνολο 1321 88.6 100.0 

∆εν απάντησαν 170 11.4 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 156 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το µέσο όρο των ωρών µελέτης ηµερησίως για τα µαθήµατα 

του σχολείου από τους µαθητές του δείγµατος 

 
 

ΩΡΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ : 

Ν % Valid % 

1 ώρα 150 10.1 11.7 

2 ώρες 337 22.6 26.3 

3 ώρες 302 20.3 23.5 

4 ώρες 217 14.6 16.9 

5 ώρες 153 10.3 11.9 

6 ώρες 72 4.8 5.6 

7 ώρες 23 1.5 1.8 

8 ώρες 19 1.3 1.5 

Περισσότερες από 8 ώρες 10         .7        .8 

Σύνολο 1283     86.0  100.0 
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∆εν απάντησαν 208 14.0 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 
 

 

% 
Valid 

% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 157 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το µέσο όρο των ωρών µελέτης ηµερησίως για τα µαθήµατα 

του φροντιστηρίου από τους µαθητές του δείγµατος 

 

ΩΡΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : 

Ν 

1 ώρα 268 18.0 30.6 

2 ώρες 322 21.6 36.8 

3 ώρες 168 11.3 19.2 

4 ώρες 64 4.3 7.3 

5 ώρες 35 2.3 4.0 

6 ώρες 11 .7 1.3 

7 ώρες 3 .2 0.3 

8 ώρες 2 .1 0.2 

Περισσότερες από 8 ώρες 0.2 2 .1 

Σύνολο 875 58.7 100.0 

∆εν απάντησαν/δεν τους αφορά 616 41.3 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 158 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το µέσο όρο των ωρών µελέτης ηµερησίως για τα ιδιαίτερα 

µαθήµατα από τους µαθητές του δείγµατος 
 

ΩΡΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ : 

Ν % 
Valid 

% 

1 ώρα 147 9.9 30.7 

2 ώρες 171 11.5 35.7 

3 ώρες 87 5.8 18.2 

4 ώρες 42 2.8 8.8 

5 ώρες 18 1.2 3.8 

6 ώρες 11 .7 2.3 

8 ώρες 1 .1 .2 

Περισσότερες από 8 ώρες 2 .1 0.4 

Σύνολο 479 32.1 100.0 
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∆εν απάντησαν/δεν τους αφορά 1012 67.9 

Γενικό Σύνολο 1491 100.0

 

 
Π. 5 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τα µαθήµατα παρακολούθησης στο 

φροντιστήριο από τους µαθητές του δείγµατος 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 159 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στα Μαθηµατικά 

κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς Μαθηµατικά Κ. 
στο φροντιστήριο ; 

Ν 
 

% 
 

Valid 
% 

Ναι 361 24.2 39.6 

Όχι 551 37.0 60.4 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 160 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στα Μαθηµατικά 

γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

 
Παρακολουθείς Μαθηµατικά Γ.Π. 

στο φροντιστήριο ; 
Ν 

% 
Valid 

% 

Ναι 729 48.9 79.9 

Όχι 183 12.3 20.1 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 161 
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Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στη Φυσική 

κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς Φυσική Κ. στο 
φροντιστήριο ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 367 24.6 40.2 

Όχι 545 36.6 59.8 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 162 

 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στη Φυσική γενικής 

παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς Φυσική Γ.Π. στο 
φροντιστήριο ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 684 45.9 75.0 

Όχι 228 15.3 25.0 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491  100.0 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 163 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στη Χηµεία από τους 

µαθητές του δείγµατος 

Παρακολουθείς Χηµεία στο 
φροντιστήριο ; % 

 

N 
 Valid 

% 

Ναι 562 37.7 61.6 

Όχι 350 23.5 38.4 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  
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∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 164 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στη Βιολογία από 

τους µαθητές του δείγµατος 

 
Παρακολουθείς Βιολογία στο 

φροντιστήριο ; 
Ν % 

Valid 
% 

Ναι 215 14.4 23.6 

Όχι 697 46.7 76.4 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 165 

 

 
 
 
 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στα Αρχαία Ελληνικά 

κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς Αρχαία Ελληνικά 
Κ. στο φροντιστήριο ; 

Ν 
% 

Valid 
% 

Ναι 223 15.0 24.5 

Όχι 689 46.2 75.5 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 166 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στα Αρχαία Ελληνικά 

γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

 

% 
Παρακολουθείς Αρχαία Ελληνικά 

Γ.Π. στο φροντιστήριο ; 
Ν 

 Valid 
% 

Ναι 274 18.4 30.0 

Όχι 638 42.8 70.0 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 167 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στη Νεοελληνική 

Λογοτεχνία κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 

 
Παρακολουθείς 

Νεοελ.Λογοτεχνία Κ. στο 
φροντιστήριο; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 61 4.1 6.7 

Όχι 851 57.1 93.3 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 168 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στη Νεοελληνική 

Λογοτεχνία γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς Νεοελ. 
Λογοτεχνία Γ.Π στο 
φροντιστήριο ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 183 12.3 20.1 

Όχι 729 48.9 79.9 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 169 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στην Έκθεση από 

τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς Έκθεση στο φροντιστήριο ; Ν 
% Valid 

% 

Ναι 351 23.5 38.5 

Όχι 561 37.6 61.5 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 170 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στην Ιστορία 

κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 

 
Παρακολουθείς Ιστορία Κ. στο 

φροντιστήριο ; 
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 66 4.4 7.2 

Όχι 846 92.8 56.7 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 171 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στην Ιστορία γενικής 

παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

 
Παρακολουθείς Ιστορία Γ.Π. στο 

φροντιστήριο ; 
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 87 5.8 9.5 

Όχι 825 55.3 90.5 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 172 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στα Λατινικά από 

τους µαθητές του δείγµατος 
 

% 
Παρακολουθείς Λατινικά στο 

φροντιστήριο ; 
Ν 

 Valid 
% 

Ναι 170 11.4 18.6 

Όχι 742 49.8 81.4 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 173 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη φροντιστηρίου στις Αρχές 

Οικονοµίας από τους µαθητές του δείγµατος 

% 

 
Παρακολουθείς Αρχές 

Οικονοµίας στο φροντιστήριο; 
Ν 

 Valid 
% 

Ναι 107 7.2 11.7 

Όχι 805 54.0 88.3 

Σύνολο 912 61.2 100.0 

∆εν απάντησαν 10 .7  

∆εν τους αφορά 569 38.2  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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Π. 6 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τα µαθήµατα παρακολούθησης στο 

ιδιαίτερο µάθηµα από τους µαθητές του δείγµατος 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 174 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα 

Μαθηµατικά κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς ιδιαίτερα 
µαθήµατα στα Μαθηµατικά Κ. ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 161 10.8 31.7 

Όχι 347 23.3 68.3 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 175 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα 

Μαθηµατικά γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς ιδιαίτερα µαθήµατα στα 
Μαθηµατικά Γ.Π. ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 314 21.1 61.8 

Όχι 194 13.0 38.2 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 176 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στη Φυσική 

κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς ιδιαίτερα 
µαθήµατα στη Φυσική Κ. ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 142 9.5 28.0 

Όχι 366 24.5 72.0 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 177 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στη Φυσική 

γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

% 

 
Παρακολουθείς ιδιαίτερα 

µαθήµατα στη Φυσική Γ.Π. ; 
Ν 

 Valid 
% 

Ναι 248 16.6 48.8 

Όχι 260 17.4 51.2 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

∆εν απάντησαν 9  .6 

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 178 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στη Χηµεία 

από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς ιδιαίτερα 
µαθήµατα στη Χηµεία ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 206 13.8 40.6 

Όχι 302 20.3 59.4 
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Σύνολο 508 34.1 100.0 

∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 179 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στη Βιολογία 

από τους µαθητές του δείγµατος 
 

Παρακολουθείς ιδιαίτερα 
µαθήµατα στη Βιολογία ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 62 4.2 12.2 

Όχι 446 29.9 87.8 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 180 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα Αρχαία 

Ελληνικά κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στα 

Αρχαία K. ; 
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 77 5.2 15.2 

Όχι 431 28.9 84.8 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 181 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα Αρχαία 

Ελληνικά γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στα 

Αρχαία Γ.Π.; 
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 126 8.5 24.8 

Όχι 382 25.6 75.2 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 182 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα 

Νεοελληνικά Κείµενα κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στα 
Νεοελληνικά Κείµενα Κ.; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 22 1.5 4.3 

Όχι 486 32.6 95.7 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 183 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα 

Νεοελληνικά Κείµενα γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στα 
Νεοελ. Κείµενα Γ.Π.;  

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 51 3.4 10.0 
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Όχι 457 30.7 90.0 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 184 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στην Έκθεση 

από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στην 

Έκθεση;  
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 120 8.0 23.6 

Όχι 388 26.0 76.4 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 185 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στην Ιστορία 

κατεύθυνσης από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στην 

Ιστορία Κ.;  
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 24 1.6 4.7 

Όχι 484 32.5 95.3 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 

 
 



 336

ΠΙΝΑΚΑΣ 186 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στην Ιστορία 

γενικής παιδείας από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στην 

Ιστορία Γ.Π.;  
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 22 1.5 4.3 

Όχι 486 32.6 95.7 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 187 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στα Λατινικά 

από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στα 

Λατινικά;  
Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 69 4.6 13.6 

Όχι 439 29.4 86.4 

Σύνολο 508 34.1 100.0 

       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 188 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την παρακολούθηση ή µη ιδιαίτερων µαθηµάτων στις Αρχές 

Οικονοµίας  από τους µαθητές του δείγµατος 

 

Παρακολουθείς 
ιδιαίτερα µαθήµατα στις 

Αρχές Οικονοµίας;  
Ν % 

 
Valid 

% 

Ναι 27 1.8 5.3 

Όχι 481 32.3 94.7 

Σύνολο 508 34.1 100.0 
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       ∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
Π. 7 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τη βαθµολογική βελτίωση των 
µαθητών του δείγµατος στα σχολικά µαθήµατα µε τη βοήθεια των 
φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 189 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Μαθηµατικά κατεύθυνσης µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στα 
Μαθηµατικά Κ.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 165 11.1 16.1 

Όχι 857 57.5 83.9 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 190 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Μαθηµατικά γενικής παιδείας µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στα 
Μαθηµατικά Γ.Π.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 486 32.6 32.6 

Όχι 536 35.9 35.9 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 191 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στη 

Φυσική κατεύθυνσης µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στη 
Φυσική Κ; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 133 8.9 8.9 

Όχι 889 59.6 59.6 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491  100.0

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 192 

Ν 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στη 

Φυσική γενικής παιδείας µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στη 
Φυσική Γ.Π; 

 
% Valid 

% 

Ναι 395 26.5 38.6 

Όχι 627 42.1 61.4 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 193 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στη 

Χηµεία µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 
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Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στη 
Χηµεία; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 272 18.2 26.6 

Όχι 750 50.3 73.4 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 190 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στη 

Βιολογία µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στη 
Βιολογία; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 53 3.6 5.2 

Όχι 969 65.3 94.8 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 191 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Αρχαία Ελληνικά κατεύθυνσης µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στα 
Αρχαία Κ.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 66 4.4 6.5 

Όχι 956 64.1 93.5 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  
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∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 194 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Αρχαία Ελληνικά γενικής παιδείας µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στα 
Αρχαία Γ.Π..; 

Ν 

 
Valid 

% 
% 

Ναι 185 12.4 18.1 

Όχι 837 81.9 56.1 

Σύνολο 1022 100.0 68.5 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 195 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Νεοελληνικά  Κείµενα κατεύθυνσης µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στα 
Νεοελ. Κείµενα Κ.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 11 .7 1.1 

Όχι 1011 67.8 98.9 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 196 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Νεοελληνικά  Κείµενα γενικής παιδείας µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων 

µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 

να βελτιωθείς στα 
Νεοελ. Κείµενα Γ.Π.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 28 1.9 2.7 

Όχι 994 66.7 97.3 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 197 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στην 

Έκθεση µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 
να βελτιωθείς στην 

Έκθεση; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 118 7.9 11.5 

Όχι 904 60.6 88.5 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 198 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στην 

Ιστορία κατεύθυνσης µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 
να βελτιωθείς στην 

Ιστορία Κ.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 11 .7 1.1 

Όχι 1011 67.8 98.9 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 199 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στην 

Ιστορία γενικής παιδείας µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 
να βελτιωθείς στην 

Ιστορία Γ.Π.; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 19 1.3 1.9 

Όχι 1003 67.3 98.1 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 200 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στα 

Λατινικά µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 
να βελτιωθείς στην 

Λατινικά; 

Ν 

 
% Valid 

% 

Ναι 57 3.8 5.6 

Όχι 965 64.7 94.4 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 201 

Ν 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε τη βαθµολογική βελτίωση των µαθητών του δείγµατος στην 

Οικονοµία µε τη βοήθεια των φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων 

 

Τα παράλληλα 
µαθήµατα σε βοήθησαν 
να βελτιωθείς στην 

Οικονοµία; 

 
% Valid 

% 

Ναι 18 1.2 1.8 

Όχι 1004 67.3 98.2 

Σύνολο 1022 68.5 100.0 

       ∆εν απάντησαν 39 2.6  

∆εν τους αφορά 430 28.8  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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Π. 8 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τη χρονική επιβάρυνση των 
µαθητών του δείγµατος για τη µεταφορά τους στα φροντιστηριακά / 

ιδιαίτερα µαθήµατα 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 202 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την απώλεια χρόνου σε λεπτά, που συνεπάγεται η µεταφορά 

των µαθητών του δείγµατος στα φροντιστηριακά µαθήµατα 
 

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να 
πας και να γυρίσεις από το 
σπίτι σου στο φροντιστήριο ; 

Συχνότητα 
 

% 
Valid 

% 

Έως 15 λεπτά 370 24.8 41.1 

15-30 λεπτά 318 21.3   35.3 

30-45 λεπτά 92 6.2 10.2 

45-60 λετπά 83 5.6 9.2 

60-75 λεπτά 7 .5 .8 

75-90 λεπτά 9 .6 1.0 

90-105 λεπτά 3 .2 .3 

105-120 λεπτά 15 1.0 1.7 

120-135 λετπά 3 .2 .3 

Σύνολο 900 60.4 100.0 

∆εν τους αφορά  591 39.6  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 203 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές του δείγµατος παρακολουθούν τα ιδιαίτερα 

µαθήµατα στο σπίτι τους 

 

Τα ιδιαίτερα µαθήµατα γίνονται 
σπίτι σου ; 

Ν 
 

% 
Valid 

% 

Ναι 198 13.3 39.5 

Όχι 303 20.3 60.5 

Σύνολο 501 33.6 100.0 

∆εν απάντησαν 9 .6  

∆εν τους αφορά 974 65.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 204 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε την απώλεια χρόνου σε λεπτά, που συνεπάγεται η µεταφορά 

των µαθητών του δείγµατος στα ιδιαίτερα µαθήµατα 

 

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να 
πας και να γυρίσεις από το 

σπίτι σου στο ιδιαίτερο µάθηµα; 
Συχνότητα

 
% 

Valid 
% 

Έως 15 λεπτά 119 8.0 40.5 

15-30 λεπτά 111 7.4 37.8 

30-45 λεπτά 23 1.5 7.8 

45-60 λεπτά 32 2.1 10.9 

75-90 λεπτά 6 .4 2.0 

105-120 λεπτά 3 .2 1.0 

Σύνολο 294 19.7 100.0 

∆εν τους αφορά 1197 80.3  

Γενικό Σύνολο 1491 100.0  
 
 

Π. 9 Πίνακες συχνοτήτων που αφορούν τους λόγους παρακολούθησης των 
φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων µαθηµάτων από τους µαθητές του 

δείγµατος 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 205 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα για να µην αισθάνονται κατωτερότητα σε σχέση µε τους συµµαθητές τους, 

σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα για να µην 

αισθάνονται κατωτερότητα σε 
σχέση µε τους συµµαθητές τους; 

Ν 

 
% 

Valid 
% 

Ναι 26 26.8 27.1 

Όχι 70 72.2 72.9 

Σύνολο 96 99.0 100.0 

∆εν απάντησαν 1 1.0  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 206 
Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί είναι ένα είδος µόδας, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος. 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα γιατί είναι ένα είδος 

µόδας ; 

Ν 
% Valid 
 

% 

Ναι 25 25.8 26.0 

Όχι 71 73.2 74.0 

Σύνολο 96 99.0 100.0 

∆εν απάντησαν 1 1.0  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 207 

% 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί πηγαίνουν και οι φίλοι τους σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος. 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα γιατί πηγαίνουν και οι 

φίλοι τους  ; 

Ν 

 
Valid 

% 

Ναι 24 24.7 25.0 

Όχι 72 74.2 75.0 

Σύνολο 96 99.0 100.0 

∆εν απάντησαν 1 1.0  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 208 

Ν 

Κατανοµή συχνοτήτων σχετικά µε το αν οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά ή/και 

ιδιαίτερα µαθήµατα γιατί τους πιέζουν οι γονείς τους, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος. 

 
Οι µαθητές παρακολουθούν 

φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα 
µαθήµατα γιατί τους πιέζουν οι 

γονείς τους ; 

 
% Valid 

% 

Ναι 19 19.6 19.8 

Όχι 77 79.4 80.2 

Σύνολο 96 99.0 100.0 

∆εν απάντησαν 1 1.0  

Γενικό Σύνολο 97 100.0  

 


